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ปรัชญาของหลกัสูตร 
ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถทางภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในบริบททางธุรกิจ บณัฑิตใชภ้าษาจีนใน

การติดต่อส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะทางเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการท างาน สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ภาษาและวฒันธรรมจีนทางธุรกิจไปประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุข 
และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดท้ั้งในระดบัภูมิภาค ประเทศและระดบัสากล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1 สามารถใชภ้าษาจีนเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสอดรับกบัการเปล่ียนแปลงในสภาวการณ์ต่าง ๆ 
PLO2 สามารถท าวจิยัทางดา้นสงัคมศาสตร์ในมิติท่ีหลากหลาย 
PLO3 มีความเขา้ใจ เห็นคุณค่าในวฒันธรรมไทย-จีน และมีความรอบรู้เก่ียวกบัประเทศจีนในบริบทท่ีหลากหลาย 
PLO4 สามารถคิด วิเคราะห์ขอ้มูล วางแผน และร่วมอภิปรายโดยใชภ้าษาจีน ภาษาองักฤษและภาษาไทยเพ่ือส่ือสารใน

บริบทธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
PLO5 สามารถบูรณาการความรู้ดา้นภาษาร่วมกบัทกัษะอ่ืน ๆ และน าไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
PLO6 สามารถเลือกและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการแสวงหาความรู้และน าเสนอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
PLO7 ส านึกในหนา้ท่ีของตนเอง เคารพในสิทธิมนุษยชน มีจิตสาธารณะและรักองคก์ร 



โครงสร้างหลกัสูตร  
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  134 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 4 หน่วยกติ 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
             The King’s Philosophy and Sustainable Development 
935-001  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์          1((1)-0-2) 
             Benefit of Mankinds 
935-002  รู้รอด ปลอดภยั           1((1)-0-2) 

 Life Safety 
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นต ิ       5 หน่วยกติ 
935-003  ทกัษะชีวติส าหรับความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21        2((2)-0-4) 
             Life Skills for Citizens of the 21st Century 
935-029 ชีวติท่ีดี                 3((3)-0-6)  
   Happy and Peaceful Life 
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ        1 หน่วยกติ 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ      1((1)-0-2)   
   Idea to Entrepreneurship 
สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทนัและการรู้ดจิทิลั       4 หน่วยกติ 
935-004   วทิยาการสมยัใหม่และโลก       2((2)-0-4) 
 Modern Science and the World 
935-005   เทคโนโลยสีารสนเทศ       2((2)-0-4) 
 Information Technology 
สาระที ่5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข       4 หน่วยกติ 
935-006   คิดเป็น คิดสนุก         2((2)-0-4) 
             Intelligent Thinking 
935-007  สนุกคิด         2((2)-0-4) 
             Smart Thinking 
สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร        8 หน่วยกติ  
935-008   การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั       2((2)-0-4) 
              Everyday English Conversations 
935-009   การอ่านเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั                       2((2)-0-4) 
 Everyday English Reading and Writing 
935-010   การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ                     2((2)-0-4) 
 Effective English Communication 
935-011   ภาษาไทยและการส่ือสาร                                             2((2)-0-4) 
 Thai and Communication 
 



สาระที ่7   สุนทรียศาสตร์และกฬีา  2 หน่วยกติ 
935-016 ศิลปะแห่งชีวติ        1((1)-0-2) 
                Art of Life 
และเลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ีอีก 1 หน่วยกิต 
935-012 ชีวติท่ีงดงาม                                                            1((1)-0-2) 
 Aesthetic Life 
935-013 กีฬาเพ่ือสุขภาพ                                                        1((1)-0-2) 
 Sports for Health 
935-014 การฝึกดว้ยเคร่ืองน ้ าหนกัเพื่อสุขภาพ                               1((1)-0-2) 
 Weight Training for Health  
935-015 เดินวิง่เพ่ือสุขภาพ                                                      1((1)-0-2) 
               Walking and Jogging for Health 
935-016 ศิลปะแห่งชีวติ                                                          1((1)-0-2) 
 Art of Life 
935-017 เกมและกิจกรรมนนัทนาการ       1((1)-0-2) 
 Game and Recreation Activities 
935-111 พลศึกษาและนนัทนาการ                                                      1((1)-0-2) 
               Physical Education and Recreation 
935-112 ทกัษะการวา่ยน ้ า         1((1)-0-2) 
               Swimming Skills 
935-113 ลีลาศ                                                                             1((1)-0-2) 
               Social Dance 
935-114 ศิลปะการป้องกนัตวั         1((1)-0-2)                                                          
              Martial Arts  
935-115 กอลฟ์          1((1)-0-2)  
               Golf  
935-116 เทนนิส            1((1)-0-2) 
 Tennis  
935-117   แบดมินตนั            1((1)-0-2) 
               Badminton 
935-118 แอโรบิคแดนซ ์        1((1)-0-2) 
              Aerobic Dance  
935-119 การอยูค่่ายพกัแรม        1((1)-0-2)                                                   
              Camping  
935-213 เซปักตะกร้อ        1((1)-0-2) 
              Sapak Takraw  
935-214   เทเบิลเทนนิส               1((1)-0-2) 
            Table tennis  



935-215   วอลเล่ยบ์อล                    1((1)-0-2) 
             Volleyball   
935-216   ฟตุบอล                       1((1)-0-2) 
              Football  
935-217 บาสเกตบอล          1((1)-0-2) 
              Basketball  
935-218 เปตอง                      1((1)-0-2) 
              Petonque  
935-219 กรีฑา                           1((1)-0-2) 
               Track and Field  
935-311 โยคะ                        1((1)-0-2) 
 Yoga  
วชิาเลือก   2   หน่วยกติ 
935-018   วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4) 
 Science in Daily Life 
935-019   เคมีรอบตวัเรา  2((2)-0-4) 
 Chemistry around Us 
935-020 ภาษาองักฤษวชิาการ                        2((2)-0-4)      
 Academic English 
935-021 การฟังและพดูภาษาจีน           2((2)-0-4)                                                 
 Chinese Listening and Speaking Skills   
935-022 การเขียนภาษาจีน                             2((2)-0-4)                   
 Chinese Writing Skills 
935-023 การพดูและการพฒันาบุคลิกภาพ                    2((2)-0-4) 
 Speaking Techniques and Personality Development 
935-024 การเล่าเร่ืองโดยใชภ้าษาองักฤษ                     2((2)-0-4)    
 English Story Telling 
935-025 ภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงาน                 2((2)-0-4) 
 English for Job Applications     
935-026 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน                  2((2)-0-4) 
 English in the Workplace    
935-027   กฎหมายในชีวติประจ าวนั             2((2)-0-4) 
 Law in Daily Life 
935-028   เอเชียศึกษา                               2((2)-0-4) 
 Asian Studies 
935-030  ภาษาจีนในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4) 
 Chinese in Daily Life 
  



2. หมวดวชิาเฉพาะ                                               95 หรือ 101 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มวชิาแกน  63 หน่วยกติ 
936-140   ภาษาจีน 1        3((3)-0-6) 
 Chinese I 
936-141 ภาษาจีน 2        3((3)-0-6) 
 Chinese II 
936-142 ภาษาจีนฟัง-พดู 1            3((2)-2-5)  
 Chinese Listening-Speaking I 
936-143   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศจีน          3((3)-0-6) 
 Basic Knowledge about China 
936-240 ภาษาจีน 3              3((3)-0-6) 
 Chinese III 
936-241 ภาษาจีนฟัง-พดู 2            3((2)-2-5) 
 Chinese Listening-Speaking II 
936-242 การอ่านภาษาจีน 1            3((3)-0-6) 
 Chinese Reading I 
936-243 ภาษาจีน 4                3((3)-0-6) 
 Chinese IV 
936-244 การอ่านภาษาจีน 2            3((3)-0-6) 
 Chinese Reading II 
936-245 การเขียนภาษาจีน 1           3((3)-0-6) 
 Chinese Writing I 
936-246 การแปลไทย-จีน            3((2)-2-5)                                                  
 Thai-Chinese Translation 
936-340 ภาษาจีน 5        3((3)-0-6) 
 Chinese V 
936-341 การอ่านส่ือส่ิงพิมพจี์น        3((3)-0-6) 
 Reading in Chinese Printing Media  
936-342 การเขียนภาษาจีน 2       3((3)-0-6) 
 Chinese Writing II 
936-343 วฒันธรรมจีน 1        1(0-3-0) 
 Chinese Culture I 
936-344 ภาษาจีน 6        3((3)-0-6) 
 Chinese VI  
936-345 ประวติัศาสตร์จีน        3((3)-0-6) 
 Chinese History 
936-346 ภาษาจีนเพื่อการน าเสนอ       3((2)-2-5) 
 Chinese for Presentation  



936-347 วฒันธรรมจีน 2            1(0-3-0) 
 Chinese Culture II 
936-348 แนวโนม้เศรษฐกิจจีน       3((2)-2-5) 
 Economic Trends in China 
936-440 การล่ามไทย-จีน        3((2)-2-5)                                                  
 Thai – Chinese Interpretation 
936-441 ระเบียบวธีิวจิยัทางสงัคมศาสตร์      3((2)-2-5)                                                  
 Research Methodology in Social Science 
936-442 สมัมนาภาษาจีน        1(0-3-0)      
 Seminar in Chinese 
 หมายเหตุ  *  นักศึกษาแรกเขา้ชั้นปีท่ี 1 ของหลกัสูตร ตอ้งเขา้ร่วมโครงการปรับพ้ืนฐานทกัษะทางภาษาจีนและ
ภาษาองักฤษก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 
     
2.2 กลุ่มวชิาชีพ                         32  หรือ 38   หน่วยกติ 
- วชิาชีพบังคบั                                                            23 หรือ 26 หน่วยกติ 
936-247   ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารเชิงธุรกิจ               3((3)-0-6) 
                Chinese for Business Communication   
936-248   ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียว      3((2)-2-5)                                                  
                Chinese for Tourism Business   
936-349   การจดัการการท่องเท่ียวในประเทศจีน      3((3)-0-6) 
                Tourism Management in China 
936-350   ภาษาจีนเพ่ือเศรษฐกิจและการคา้ของจีน      3((3)-0-6) 
                Chinese for Chinese Economy and Trade 
936-351   วฒันธรรมการท าธุรกิจแบบจีน              3((3)-0-6) 
                Chinese Business Culture 
936-443   การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ              3((3)-0-6) 
                Business Writing in Chinese 
936-448   เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกงาน            2((2)-0-4) 
                Pre-Cooperative Education and Practical Training 
 
ฝึกงานหรือสหกจิศึกษา                3 หรือ 6 หน่วยกติ 
936-449   การฝึกงาน        3(0-18-0) 
                Practicum 
หรือ 
936-450   สหกิจศึกษา         6(0-36-0) 
                Cooperative Education 
 
 



- วชิาชีพเลือก                      9 หรือ 12 หน่วยกติ 
 นกัศึกษาท่ีเลือกแผนสหกิจศึกษา จะตอ้งเลือกเรียนรายวชิากลุ่มรายวชิาชีพเลือกไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต 
นกัศึกษาท่ีเลือกแผนฝึกงาน จะตอ้งเลือกเรียนรายวชิากลุ่มรายวชิาชีพเลือกไม่นอ้ยกวา่  12 หน่วยกิต 
 เลือกเรียนรายวชิาจ านวน 9 หรือ 12 หน่วยกติ จากรายวชิาดงัต่อไปนี ้
926-261  ผูป้ระกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่       3((3)-0-6) 
                Entrepreneurship and New Venture Creation 

926-262    การจดัการธุรกิจขนาดยอ่มและขนาดกลาง (SME)    3((3)-0-6)                            
 Small and Medium Enterprises Management 
936-249   ภาษาจีนเพื่อการบริการการบิน      3((2)-2-5)                                                            
 Chinese for Airline Services 
936-250   ภาษาจีนเพื่องานเลขานุการ       3((2)-2-5)                                                  
               Chinese for Secretarial Works 
936-251   ศิลปะและวฒันธรรมไทย       3((2)-2-5)                                                  
               Thai Arts and Thai Culture 
936-252   มารยาทบนโตะ๊อาหารจีน       3((2)-2-5)                                                  
               Chinese Table Manners 
936-253   ภูมิปัญญาจีน        3((2)-2-5)                                                                    
               Chinese Wisdom 
936-254   ภาษาจีนผา่นส่ือ        3((3)-0-6) 
               Chinese through Media 
936-255   ภาษาจีนเพ่ือมคัคุเทศก ์1       3((2)-2-5)                                                  
               Chinese for Tourist Guide I 
936-256   ภาษาจีนเพ่ือมคัคุเทศก ์2       3((2)-2-5)                                                  
               Chinese for Tourist Guide II 
936-352   เตรียมความพร้อมสอบวดัระดบัภาษาจีน      3((2)-2-5) 
               Chinese Proficiency Test (HSK) Preparation 
936-353   เตรียมความพร้อมสอบวดัระดบัการพดูภาษาจีน      3((2)-2-5) 
               HSK Speaking Test (HSKK) Preparation 
936-354   การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม         3((2)-2-5)                                                  
 Intercultural Communication 
936-355   ภาษาจีนเพื่อการธนาคารและการเงิน      3((3)-0-6) 
                Chinese for Banking and Finance 
936-356   สุภาษิตจีน        3((3)-0-6) 
                Chinese Proverbs 
936-357   ภาษาจีนส าหรับการซ้ือสินคา้ออนไลน์      3((3)-0-6) 
                Chinese Language for Online Shopping 
936-358   การเขียนภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร      3((3)-0-6) 
                Thai Writing for Communication 



936-359 ภาษาจีนเพื่องานโรงแรมและภตัตาคาร          3((2)-2-5) 
 Chinese for Hotel and Restaurant Works 
936-444 ภาษาจีนเพื่อการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม         3((2)-2-5)                                                                
 Chinese for Food and Beverage Services 
936-445 ภาษาจีนเพื่อการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์         3((2)-2-5)                                                  
 Chinese for Advertising and Public Relations 
936-446 วรรณกรรมแปล            3((3)-0-6) 
 Translated Literary Works 
936-447 วฒันธรรมจีนทอ้งถ่ิน       3((2)-2-5)                                                  
 Local Chinese Culture 
 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ท่ีสนใจ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลยั
อ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีเปิดสอน  
หมายเหตุ  
 นกัศึกษาท่ีเลือกแผนสหกิจศึกษา จะตอ้งเลือกเรียนรายวชิากลุ่มวชิาชีพเลือก ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต 
 นกัศึกษาท่ีเลือกแผนฝึกงาน จะตอ้งเลือกเรียนรายวชิากลุ่มรายวชิาชีพเลือก ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี – ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง)                                                                        

935-002  รู้รอดปลอดภยั      1((1)-0-2) 
935-003  ทกัษะชีวติส าหรับความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21  2((2)-0-4) 
935-006  คิดเป็น คิดสนุก      2((2)-0-4) 
935-008  การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 
935-011  ภาษาไทยและการส่ือสาร     2((2)-0-4) 
936-140  ภาษาจีน 1      3((3)-0-6) 
935-xxx  วชิาเลือกรายวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป    2((2)-0-4) 
935-016  ศิลปะแห่งชีวติ      1((1)-0-2) 
  รวม                   15(15-0-30)    
หมายเหตุ  *  นักศึกษาแรกเขา้ชั้นปีท่ี 1 ของหลกัสูตร ตอ้งเขา้ร่วมโครงการปรับพ้ืนฐานทกัษะทางภาษาจีนและ

ภาษาองักฤษก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 
    

ภาคการศึกษาที ่2 จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี – ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง) 
001-102   ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื    2((2)-0-4)         
001-103   ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ          1((1)-0-2) 
935-009  การอ่านเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 
935-010   การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ         2((2)-0-4)     
935-xxx  กลุ่มวชิาดา้นสุนทรียศาสตร์และกีฬา     1((1)-0-2) 
936-141  ภาษาจีน 2      3((3)-0-6) 

 936-142  ภาษาจีนฟัง-พดู 1      3((2)-2-5) 
 936-143   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศจีน    3((3)-0-6) 

  รวม                    17(16-2-33)   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี – ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง)       
935-001   ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์               1((1)-0-2)                                                                   
935-007   สนุกคิด                                   2((2)-0-4) 
936-240  ภาษาจีน 3      3((3)-0-6) 

 936-241      ภาษาจีนฟัง-พดู 2       3((2)-2-5) 
936-242      การอ่านภาษาจีน 1       3((3)-0-6) 
936-247     ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารเชิงธุรกิจ    3((3)-0-6) 
xxx-xxx  เลือกเสรี (1)       3((x)-y-z) 
xxx-xxx  วชิาชีพเลือก (1)      3((x)-y-z) 
  รวม                     21(x-y-z)   
 

ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี – ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง)                                                                         
935-004  วทิยาการสมยัใหม่และโลก     2((2)-0-4) 
935-005  เทคโนโลยสีารสนเทศ     2((2)-0-4) 
935-029  ชีวติท่ีดี       3((3)-0-6)  

 936-243  ภาษาจีน 4      3((3)-0-6) 
936-244  การอ่านภาษาจีน 2      3((3)-0-6) 
936-245  การเขียนภาษาจีน 1      3((3)-0-6) 
936-246  การแปลไทย-จีน      3((2)-2-5)                                                  
936-248     ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการท่องเท่ียว    3((2)-2-5)                                                  
  รวม                  22 (20-4-42)   

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่3 (ณ สาธารณรัฐประชาชนจนี ) 
 

ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี – ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง)                                                                      
936-340  ภาษาจีน 5      3((3)-0-6) 
936-341  การอ่านส่ือส่ิงพิมพจี์น     3((3)-0-6) 
936-342  การเขียนภาษาจีน 2      3((3)-0-6) 

 936-343  วฒันธรรมจีน 1      1(0-3-0) 
936-349  การจดัการการท่องเท่ียวในประเทศจีน    3((3)-0-6) 
936-350    ภาษาจีนเพ่ือเศรษฐกิจและการคา้ของจีน        3((3)-0-6) 
xxx-xxx  วชิาชีพเลือก (2)      3((x)-y-z) 
  รวม                     19 (x-y-z)   

 

ภาคการศึกษาที ่2 จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี – ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง)                                                                        
 936-344  ภาษาจีน 6      3((3)-0-6) 
 936-345  ประวติัศาสตร์จีน      3((3)-0-6) 

936-346  ภาษาจีนเพื่อการน าเสนอ     3((2)-2-5)  
936-347  วฒันธรรมจีน 2      1(0-3-0) 

 936-348  แนวโนม้เศรษฐกิจจีน     3((2)-2-5)  
 936-351     วฒันธรรมการท าธุรกิจแบบจีน    3((3)-0-6) 

xxx-xxx  วชิาชีพเลือก (3)      3((x)-y-z) 
  รวม                    19 (x-y-z)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่4 
ส าหรับนักศึกษาทีเ่ลือกฝึกงาน 

ภาคการศึกษาที ่1       จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี – ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง)                                                                          
936-440  การล่ามไทย-จีน      3((2)-2-5)                                                  
936-441  ระเบียบวธีิวจิยัทางสงัคมศาสตร์    3((2)-2-5)                                                  
936-442  สมัมนาภาษาจีน      1(0-3-0) 
936-443   การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ     3((3)-0-6) 
936-448   เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกงาน   2((2)-0-4) 
xxx-xxx  วชิาชีพเลือก (4)       3((x)-y-z) 
xxx-xxx   วชิาเลือกเสรี (2)      3((x)-y-z) 
  รวม            18(x-y-z)   

 
ภาคการศึกษาที ่2       จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี – ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง)                                                                                 

936-449  การฝึกงาน      3(0-18-0)  
   รวม                  3(0-18-0)   

 
ส าหรับนักศึกษาทีเ่ลือกสหกจิศึกษา 
ภาคการศึกษาที ่1       จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง)                                                                        

936-440  การล่ามไทย-จีน      3((2)-2-5)                                                 
936-441  ระเบียบวธีิวจิยัทางสงัคมศาสตร์    3((2)-2-5)                                                  
936-442  สมัมนาภาษาจีน      1(0-3-0) 
936-443   การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ     3((3)-0-6) 
936-448   เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกงาน   2((2)-0-4) 
xxx-xxx   วชิาเลือกเสรี (2)      3((x)-y-z)  
  รวม                     15(x-y-z)   
 

ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง)                                                                        
 936-450    สหกิจศึกษา       6(0-36-0) 
   รวม                  6(0-36-0)  



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

PLO1 สามารถใชภ้าษาจีนเพื่อการส่ือสาร
ทางธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสอดรับ
กบัการเปล่ียนแปลงในสภาวการณ์ต่าง ๆ 

1) จัดกิจกรรมการเ รียนการสอนแบบ
Active Learning โดยเน้นให้นักศึกษาฝึก
ทักษะความ รู้ภาษาจีนทั้ ง ฟัง  พูด  อ่ าน
และเขียน
2) จดักิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกปฏิบติั
ทั้ งในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์
จริง

1) การทดสอบยอ่ยทกัษะต่าง ๆ
2) ประเมินการฝึกปฏิบติัในสถานการณ์
จ าลองและสถานการณ์จริง
3) การสอบกลางภาค และปลายภาค
การศึกษา

PLO2 ส า ม า ร ถ ท า วิ จั ย ท า ง ด้ า น
สงัคมศาสตร์ในมิติท่ีหลากหลาย 

1) บรรยายกระบวนการท า วิ จั ย และ
มอบหมายใหน้กัศึกษาคน้ควา้ ท าวจิยัในมิติ
ทางภาษา และวฒันธรรมภายใต้การดูแล
ของอาจารยท่ี์ปรึกษาวจิยั
2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีโอกาส
น าเสนอผลงานและประสบการณ์การศึกษา
คน้ควา้ วิจยัเพื่อให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนั

1) การอภิปรายกลุ่ม การท ารายงาน
แผนงาน โครงงาน งานวจิยั
2) การน าเสนอผลงาน

PLO3 มี ค ว าม เ ข้ า ใ จ  เ ห็ น คุณค่ า ใน
วัฒนธรรมไทย-จีน และมีความรอบรู้
เก่ียวกบัประเทศจีนในบริบทท่ีหลากหลาย 

1) บรรยายและยกตัวอย่างกรณีศึกษา
เก่ียวกับความหลากหลายทางวฒันธรรม
ร ว ม ถึ ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี
ประสบการณ์จริงในการเรียนรู้วฒันธรรมท่ี
หลากหลาย
2) บรรยาย อภิปรายเปรียบเทียบระหว่าง
วฒันธรรมไทยและจีน และมอบหมายให้
ศึกษาคน้ควา้ประเด็นส าคญัต่าง ๆ เก่ียวกบั
ประเทศจีน

1) ประ เ มินพฤ ติกรรมการท าง าน
กระบวนการท างานเป็นทีมท่ีได้รับ
มอบหมาย และผลงาน

PLO4 สามารถคิด วเิคราะห์ขอ้มูล วางแผน 
แ ล ะ ร่ ว ม อ ภิ ป ร า ย โ ด ย ใ ช้ ภ า ษ า จี น 
ภาษาองักฤษและภาษาไทยเพื่อส่ือสารใน
บริบทธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1) จัดกระบวนการการเรียนการสอนโดย
เน้นให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในเชิง
วิเคราะห์ วิจารณ์ รวมถึงการเสนอแนวทาง
ในการแกไ้ขปัญหาในประเด็นต่าง ๆ ตามท่ี
ไดรั้บมอบหมายโดยอาศยัพ้ืนฐานความรู้ใน
ศาสตร์ท่ีเรียน
2) จดักิจกรรมให้นกัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติังาน
ทั้ งในและนอกชั้ นเรียนโดยส่งเสริมให้
นกัศึกษา คิด วางแผนและออกแบบผลงาน

1) ประเมินการน าเสนอความคิดทั้งแบบ
ปากเปล่าและการเขียน
2) ประเมินผลการศึกษาค้นควา้ เช่น
การน าเสนอผลการค้นคว้าแบบปาก
เปล่า การเขียนรายงาน และการสอบ
ขอ้เขียนเพื่อวดัทกัษะทางปัญญา
3)สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออก
ของนกัศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่มหรือ
ขณะน าเสนองาน



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

ด้วยตัวเองภายใต้จุดประสงค์ของแต่ละ
รายวชิา 
3)  มอบหมายโจทย์ปัญหาให้นักศึกษา
ค้นคว้าและเ รี ยน รู้จ ากแหล่ง เ รียน รู้ ท่ี
หลากหลาย 
4) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการ
ท า ง า น เ ป็ น ที ม แ ล ะ ง า น ท่ี ต้ อ ง มี                      
การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
5)  จัดกระบวนการเ รียนรู้ให้นัก ศึกษา
ร่วมกันคิดวางแผนและตัดสินใจร่วมกัน
เพื่อให้ได้ผลงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยเน้นให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ใน 
การท างานทั้ งในฐานะผู ้น าและสมาชิก      
ของกลุ่ม 

4) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเขา้
ร่วมกิจกรรมและการท างานเป็นทีม 
5) ประเมินกระบวนการท างานร่วมกนั
และผลลพัธ์ของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

PLO5 สามารถบูรณาการความรู้ดา้นภาษา
ร่วมกบัทกัษะอ่ืน ๆ และน าไปประยกุตใ์ช้
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1) จัดการเรียนการสอนท่ีฝึกทกัษะการบูร
ณาการทักษะความรู้ และการประยุกต์ใช้
ผ่านกิจกรรมต่าง  ๆ เ ช่น การอภิปราย
ประเด็นปัญหา หรือกรณีศึกษาต่าง  ๆ          
การแสดงบทบาทสมมติ และการน าเสนอ
ผลงาน 
2)  จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทยท่ี เน้น
ทกัษะการส่ือสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน และ
เขียนในบริบทท่ีหลากหลาย 

1) ประเมินกระบวนการท างาน และผล
จากงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
2) ประเมินทักษะการใช้ภาษาในการ
ส่ือสาร โดยใช้กิจกรรมการประเมิน
หลากหลายรูปแบบ เช่น การแสดง
บทบาทสมมติการน าเสนอปากเปล่า 
และการสอบเพ่ือประเมินทกัษะต่าง ๆ  

PLO6 สามารถเ ลือกและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้และ
น าเสนอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1)  จัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ี ส่งเสริมให้
นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การศึกษา ค้นคว้าตามประเด็นท่ีได้รับ
มอบหมาย หรือตามความสนใจ  และ
ส่ ง เ ส ริ ม ให้ นั ก ศึ กษ า ใ ช้ เ ท ค โน โลยี
หลากหลายรูปแบบในการน าเสนอผลงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

1) ประเมินทกัษะการใชเ้ทคโนโลยเีป็น
ส่ื อ ใ น ก า ร น า เ ส น อ ป า ก เ ป ล่ า                
(Oral Presentation) 
2) ประเมินผลงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง  
 

PLO7 ส านึกในหนา้ท่ีของตนเองเคารพใน
สิท ธิม นุษยชน  มี จิ ตสาธ ารณะและ              
รักองคก์ร 

1)  ป ลู ก ฝั ง ให้ นั ก ศึ กษ าต ร ะหนั ก ถึ ง
ความส าคัญของการตรงต่อ เ วลาและ           
การแต่ งกาย ถูกต้องตามระเ บียบของ
มหาวทิยาลยั  
2)  ป ลู ก ฝั ง ให้ นั ก ศึ กษ าต ร ะหนั ก ถึ ง
ความส าคญัของความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมถึง
ความ รับผิ ดชอบต่ อตน เองและผู ้ อ่ื น             

1) ประเมินจากการเขา้ชั้นเรียน การส่ง
งานและการแต่งกายของนกัศึกษา 
2)  ประ เ มินพฤ ติกรรมการท าง าน 
กระบวนการท างานเป็นทีมท่ีได้รับ
มอบหมาย และผลงาน 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

ทั้งโดยการสอนสอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ 
และการไ ม่ตรวจงาน ท่ี มีก ารคัดลอก          
จากผูอ่ื้น 
3)  ฝึกให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มโดย
ส่งเสริมให้นักศึกษาแบ่งบทบาทหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ ฝึกการอภิปรายเพื่อการ
วางแผนการท างานและการแก้ไขปัญหา
ร่วมกนั  
4) จัดกิจกรรมในรายวิชาโดยส่งเสริมให้
นกัศึกษาท ากิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือชุมชน 
5) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ด้านทัศนคติต่อวิชาชีพและตระหนักถึง
ความส าคญัของจรรยาบรรณวชิาชีพ 

3)  ป ร ะ เ มิ น จ า ก พ ฤ ติ ก ร ร ม ใ น 
ชั้นเรียน พฤติกรรมการสอบวดัผล และ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
4)  ป ระ เ มินผลการป ฏิบั ติ ง าน ใน        
สถานประกอบการในรายวิชาฝึกงาน
หรือสหกิจศึกษา 
 
 

 
 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
วทิยำลยันำนำชำต ิวทิยำเขตสุรำษฎร์ธำน ี

หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำภำษำจนีเพ่ือกำรส่ือสำรทำงธุรกจิ (หลกัสูตรนำนำชำต)ิ 

926-261  ผู้ประกอบกำรและกำรสร้ำงธุรกจิใหม่      3((3)-0-6) 
Entrepreneurship and New Venture Creation 
ความหมายและลกัษณะของผูป้ระกอบการ ทกัษะท่ีจาํเป็นสําหรับผูป้ระกอบการ การวางแผนสําหรับ

การการระดมทุนและจดัตั้งธุรกิจใหม่ กลยทุธ์สาํหรับธุรกิจใหม่ ปัญหาและอุปสรรคในการจดัตั้งธุรกิจใหม่ ผูป้ระกอบการ
ทางสงัคม ผูป้ระกอบการทางสงัคมกบัการพฒันาสงัคม ประเด็นปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบการ และกรณีศึกษา 

 Definitions and characteristics of entrepreneurs; the skills required for entrepreneurs; planning for 
funding and establishing new business; strategies for new business;  problems and obstacles of establishing new 
businesses; social entrepreneurs; social entrepreneurs and society development; current issues related to 
entrepreneurships; and case studies 

926-262  กำรจดักำรธุรกจิขนำดย่อมและขนำดกลำง (SME)   3((3)-0-6) 
Small and Medium Business Management 
ลกัษณะและประเภทของธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง การนําหลกัและทฤษฎีการจัดการปรับใช ้       

กบัธุรกิจ นโยบายรัฐบาลท่ีส่งเสริมการทาํธุรกิจขนาดยอ่มและขนาดกลาง กรณีศึกษาความสําเร็จและความลม้เหลวของ     
การจดัการธุรกิจขนาดยอ่มและขนาดกลาง ปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหา ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจระดบัประเทศ
และระดบัโลก 

Characteristics and types of small- and medium-sized businesses; principles and theories applied to 
business management; government policies to promote small- and medium-sized businesses; case study of successful and 
failure small- and medium-sized businesses; problem of and solution for small- and medium-sized businesses; national 
and international economic impact to small- and medium-sized businesses  

936-140    ภำษำจนี 1       3((3)-0-6) 
Chinese I 
การถ่ายทอดเสียงภาษาจีนกลางด้วยอกัษรโรมนัในระบบสัทอกัษร (พินอิน) การออกเสียงพยญัชนะ 

สระและวรรณยุกต์ การสนทนาและการทกัทายเบ้ืองตน้ เรียนรู้ประโยคท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั หลกัการเขียนตวัอกัษรจีน
พ้ืนฐาน ความรู้อกัษรจีนประมาณ 600 ตวั 

Chinese Transcriptions using Pinyin; Mandarin consonants, vowels and tones; basic greetings and 
conversations in daily life; principles for basic Chinese characters; attaining approximately 600 Chinese characters 



936-141  ภำษำจนี 2       3((3)-0-6)  
  Chinese II 
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 936-140  ภำษำจนี 1  
  รูปประโยคพ้ืนฐาน เรียนรู้คาํศพัท์เก่ียวกบัสถานการณ์ ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วัท่ีใชบ่้อยในชีวิตประจาํวนั 
ทกัษะการฟัง พดู อ่านและเขียนเบ้ืองตน้ ความรู้อกัษรจีนประมาณ 800–1,000 ตวั 
  Prerequisite: 936-140 Chinese I  

   Basic Mandarin sentence patterns; vocabulary and expressions in daily life; basic listening, speaking, 
reading and writing; attaining approximately 800-1,000 Chinese characters 
 
936-142   ภำษำจนีฟัง-พูด 1       3((2)-2-5) 
    Chinese Listening-Speaking I 
  ทกัษะการฟังและพดูในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในชีวติประจาํวนั การออกเสียงท่ีถูกตอ้ง 

Listening and speaking in daily life with emphasis on accuracy and correct pronunciation 
 

936-143   ควำมรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัประเทศจนี     3((3)-0-6) 
    Basic knowledge about China 
  ความรู้เบ้ืองตน้ในดา้นประชากร ภูมิศาสตร์ วฒันธรรม สังคม การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจของ
ประเทศจีน 

Basic knowledge of Chinese society, including geography, culture, politics, population and economy 
 
936-240    ภำษำจนี 3       3((3)-0-6) 
    Chinese III 
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 936-141  ภำษำจนี 2  
  ทกัษะการฟัง พดู อ่านและเขียน โครงสร้างประโยคความรวม ความรู้อกัษรจีนประมาณ 1,500 ตวั 
  Prerequisite: 936-141 Chinese II  

    Listening, speaking, reading and writing skills with emphasis on compound sentence structures; 
attaining approximately 1,500 Chinese characters 
 
936-241   ภำษำจนีฟัง-พูด 2       3((2)-2-5) 
    Chinese Listening-Speaking II 
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 936-142  ภำษำจนีฟัง-พูด 1  
  ทักษะการฟังและพูด การจับใจความ รูปแบบการสนทนาจากหัวข้อหรือเร่ืองราวจากส่ือมลัติมิเดีย          
ท่ีกาํหนด อภิปรายกลุ่มจากหวัขอ้ท่ีกาํหนด การถ่ายทอดและแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาจีน 

Prerequisite: 936-142 Chinese listening-speaking I 
     Listening and speaking skills; finding main ideas; making conversations concerning assigned topics 
from multimedia; discussing in group on assigned topics; communicating and expressing opinions in Chinese 
 
 



936-242    กำรอ่ำนภำษำจนี 1       3((3)-0-6) 
    Chinese Reading I 
  เทคนิคการอ่านภาษาจีน การหาความหมายตัวอักษรจีน คํา และวลี จากโครงสร้างและบริบท               
การวเิคราะห์ความหมายประโยค และการจบัใจความสาํคญัของเร่ือง  

      Chinese reading techniques; defining Chinese alphabets, words, and phrases from structures and 
contexts; analyzing sentence meanings; and reading for main ideas 

 
936-243    ภำษำจนี 4       3((3)-0-6) 
    Chinese IV 
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 936-240  ภำษำจนี 3  
  ทั ก ษ ะ ก าร ฟั ง  พู ด  อ่ าน  แ ล ะ ก าร เขี ย น  โ ค ร ง ส ร้ าง ป ร ะ โ ย ค ค ว าม ซ้ อ น ค ว าม รู้ อัก ษ ร จี น 
ประมาณ 2,000 ตวั 
  Prerequisite: 936-240 Chinese III  

   Listening, speaking, reading and writing skills with emphasis on complex sentence structures; 
attaining approximately 2,000 Chinese characters 
 
936-244    กำรอ่ำนภำษำจนี 2       3((3)-0-6) 
    Chinese Reading II 
  รำยวชิำบังคบัก่อน: 936-242  กำรอ่ำนภำษำจนี 1  
  ทกัษะการอ่านขอ้ความชนิดต่าง ๆ การจบัใจความสาํคญั การตีความและสรุปความ 

 Prerequisite:  936-242 Chinese Reading I 
Reading skill for various kinds of writing; reading for main ideas; interpreting and summarizing in 

Chinese 
 

936-245  กำรเขียนภำษำจนี 1      3((3)-0-6) 
  Chinese Writing I 
 การเขียนภาษาจีนท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั จดหมายส่วนตวั บนัทึกประจาํวนั การจดขอ้ความสั้น ๆ การกรอก

แบบฟอร์มต่าง ๆ การเขียนจดหมายลา การเขียนบตัรเชิญ  
     Chinese writing in daily life activities; personal letters; diaries; taking short messages; filling in forms; 

writing leave letters; writing invitation cards 
 

936-246 กำรแปลไทย-จนี       3((2)-2-5)                                                  
 Thai-Chinese Translation  

คําศัพท์และสํานวนต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต่อการทําหน้าท่ีการแปลด้านธุรกิจ การค้า การท่องเท่ียว                
และการบริการต่าง ๆ ทกัษะการแปลระหวา่งภาษาไทยกบัภาษาจีน  
 Vocabulary and expressions for business, trade, tourism and services; translation skills between Thai 
and Chinese 
 



936-247    ภำษำจนีเพ่ือกำรส่ือสำรเชิงธุรกจิ         3((3)-0-6) 
 Chinese for Business Communication  

ทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน การติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ การนําเสนอสินคา้ หรือบริการ       
การใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้ทางธุรกิจ  

           Chinese listening, speaking, reading and writing skills for business communication; presenting 
products or services in Chinese; giving basic business information    
 
936-248     ภำษำจนีเพ่ือธุรกจิกำรท่องเทีย่ว     3((2)-2-5)                                                  

       Chinese for Tourism Business 
  ภาษาจีนสําหรับการท่องเท่ียว ความรู้ภาษาจีนในการเขียนโปรแกรมการเดินทาง การจองท่ีพัก           

การติดต่อส่ือสารระหวา่งสาํนกังานทางโทรศพัท ์และการรับฝากขอ้ความต่าง ๆ 
Chinese for tourism communication purposes; writing itineraries; reserving hotel rooms; 

communicating between offices via telephone; leaving and taking messages 
 

936-249        ภำษำจนีเพ่ือกำรบริกำรกำรบิน     3((2)-2-5)                                                  
     Chinese for Airline Services 
     ทกัษะภาษาจีนดา้นการบริการทางการบิน การให้บริการภาคพ้ืนและบริการบนเคร่ืองบิน คุณลกัษณะ    
ท่ีเหมาะสมของผูใ้หบ้ริการ ความรู้เก่ียวกบัมารยาทในงานบริการทางการบิน 
          Chinese language skills for aviation services; language use for ground and in-flight services; 
qualification and personality for ground and flight attendants; behaviors and manners for aviation service providers 
 
936-250 ภำษำจนีเพ่ืองำนเลขำนุกำร      3((2)-2-5)                                                  

 Chinese for Secretarial Works 
 งานธุรการสําหรับเลขานุการเบ้ืองต้น การนัดหมายเวลางาน การจดบันทึก การเขียนรายงาน           
การประชุม การเขียนโต้ตอบในการติดต่อส่ือสาร ขอ้ความผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การสืบค้นข้อมูล การพิมพ์งานด้วย
คอมพิวเตอร์และการใชอุ้ปกรณ์สาํนกังาน 
 Basic secretarial works; making appointments; taking notes; taking minutes; writing business 
correspondence through electronic messaging; searching for information; computer typing; using office equipment 
 
936-251 ศิลปะและวฒันธรรมไทย      3((2)-2-5)                                                  
 Thai Arts and Culture 

ศิลปะ วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ไทย การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสังคม 
ความสามารถในการนาํเสนอ เผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรมไทยอยา่งถูกตอ้ง 

Thai arts, culture and tradition; social interaction; presenting and providing the correct information 
about Thai culture 

 
 
 



936-252  มำรยำทบนโต๊ะอำหำรจนี      3((2)-2-5)                                                  
 Chinese Table Manners 

 ความ รู้ เก่ี ยวกั บ อาห ารจี น ทั้ ง 8 ป ระเภท  องค์ ความ รู้ และความคุ้น เคยกั บ วัฒ น ธรรมการกิ น   
การสั่งอาหาร มารยาทบนโต๊ะอาหารจีน ข้อควรระว ัง เ ก่ียวกับว ัฒนธรรมการกิน การสั่งอาหาร มารยาท บนโต๊ะอาหารของจีน  

Eight types of Chinese food; knowledge and familiarization with Chinese eating culture; food 
ordering; Chinese eating manners; Dos and Don’ts in Chinese eating culture 

 
936-253  ภูมปัิญญำจนี       3((2)-2-5)                                                  

 Chinese Wisdom  
ภูมิปัญญาจีนโบราณและส่ิงประดิษฐ์ท่ี มีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิต การทํากระดาษ เคร่ืองพิมพ ์               

ดินปืน เขม็ทิศ การเสริมสร้างความรู้ดา้นวฒันธรรมควบคู่ไปกบัการพฒันาการเรียนรู้ภาษาและการส่ือสาร 
The ancient Chinese wisdom and innovations influencing ways of life; paper production, movable type 

printing machines, gunpowder, compasses; enhancing culture knowledge and language learning for communication 
development 

 
936-254  ภำษำจนีผ่ำนส่ือ       3((3)-0-6) 

 Chinese through Media  
ทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ความเขา้ใจ การจบัใจความ การตีความ และการแสดงความคิดเห็นต่อ

เน้ือหาของส่ือต่าง ๆ ท่ีไดรั้บชมและรับฟังจาก ภาพยนตร์ วทิย ุเพลง ข่าว ส่ือออนไลน์  
Chinese listening, speaking, reading, and writing skills; reading comprehension; reading for main 

ideas; interpreting; giving opinions on contents from various kinds of media - movies, radios, songs, news and online 
media  
 
936-255    ภำษำจนีเพ่ือมคัคุเทศก์ 1            3((2)-2-5)                                                  

       Chinese for Tourist Guide I  
    ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนสําหรับงานมัคคุเทศก์ การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ        
การกล่าวตอ้นรับนักท่องเท่ียว การให้ข้อมูลเก่ียวกับกาํหนดการเดินทางและท่ีพกั สถานท่ีท่องเท่ียว การให้คาํแนะนํา          
ดา้นความปลอดภยัและการปฏิบติัตวัท่ีเหมาะสมในสถานท่ีต่าง ๆ 

Chinese listening, speaking, reading and writing skills for tourist guides; having conversations in 
various situations; tourists welcome speech; providing itinerary and accommodation information, tourist attractions; 
giving advice for safety precautions, rules and appropriate manners in tourist attractions 

 
936-256    ภำษำจนีเพ่ือมคัคุเทศก์ 2             3((2)-2-5)                                                  

       Chinese for Tourist Guide II   
    รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 936-255 ภำษำจนีเพ่ืองำนมคัคุเทศก์ 1 

ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนสําหรับงานมัคคุเทศก์ การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
วฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและเทศกาลสําคัญ การตอบคําถามนักท่องเท่ียว การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า                
และการจดัการกบัขอ้ร้องเรียนของนกัท่องเท่ียว การเป็นมคัคุเทศกใ์นทอ้งถ่ิน 



Prerequisite: 936-255 Chinese for Tourist Guide Works I   
Chinese listening, speaking, reading and writing skills for tourist guides; having conversations in various situations; 
culture, traditions and important festivals; handling tourists’ questions; problem-solving skills, dealing with tourists’ 
complaints; how to be local tourist guides 
 
936-340    ภำษำจนี 5       3((3)-0-6) 
    Chinese V 
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 936-243  ภำษำจนี 4  
  ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน การอ่านและบันทึกข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ การวิเคราะห์ประโยค          
การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น ความรู้อกัษรจีนประมาณ 2,500 ตวั 
  Prerequisite: 936-243 Chinese IV  

Chinese listening, speaking, reading and writing skills; reading and note-taking from various  sources; 
analyzing sentence patterns; discussing and giving opinions; attaining approximately  2,500 Chinese characters  
 
936-341    กำรอ่ำนส่ือส่ิงพมิพ์จนี       3((3)-0-6) 
    Reading in Chinese Printing Media  
  การอ่านเพ่ือความเขา้ใจ จับประเด็นสําคญั การตีความ การอ่านเชิงวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น      
การสรุปความจากวารสารส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นภาษาจีน  
     Reading comprehension; reading for main ideas; interpretation; analytical reading; expressing 
opinions; summarizing contents from printing media in Chinese 
 
936-342  กำรเขียนภำษำจนี 2      3((3)-0-6) 

  Chinese Writing II 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 936-245  ภำษำเขียนภำษำจนี 1  

การเขียนภาษาจีนตามประเพณีนิยม การเขียนจดหมายธุรกิจ การกรอกใบสมัคร การเขียนแสดง         
ความคิดเห็น การตอบรับและตอบปฏิเสธบตัรเชิญ  

Prerequisite: 936-245 Chinese Writing I  
Conventional Chinese writing; business correspondence; filling in application forms; 

expressing opinions in written forms; accepting and refusing invitation 
 

936-343  วฒันธรรมจนี 1       1(0-3-0) 
  Chinese Culture I 
  ทกัษะดา้นศิลปะของจีนในแขนงต่าง ๆ การเขียนพูก่นัจีน การรําไทเก๊ก 

Skills in various Chinese arts; calligraphy writing; Tai chi 
 

 
 
 



936-344    ภำษำจนี 6        3((3)-0-6) 
    Chinese VI 
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 936-340  ภำษำจนี 5  
  ภาษาจีนระดบัสูงทั้ง 4 ทกัษะ คาํศพัท ์สาํนวนสุภาษิตจีน การฝึกการใชค้าํ สาํนวน รูปประโยคท่ีซบัซอ้น
ข้ึนใหถู้กตอ้งเหมาะสม การพดูและการเขียนอยา่งเป็นทางการ ความรู้อกัษรจีนประมาณ 3,000-3,500 ตวั 

    Prerequisite: 936-340 Chinese V  
Advanced Chinese listening, speaking, reading and writing skills; applying more complicated words, 

expressions and sentence patterns appropriately; formal speaking and writing skills; attaining approximately 3,000-3,500 
Chinese characters 

 
936-345    ประวตัศิำสตร์จนี       3((3)-0-6) 
    Chinese History 
  ประวติัศาสตร์จีนโดยสังเขป กลไกพ้ืนฐานในการพฒันาประวติัศาสตร์จีน เร่ืองราวท่ีสําคญัและบุคคล
สาํคญัในประวติัศาสตร์ ตามยคุสมยัต่าง ๆ 

    Chinese history in brief; basic mechanisms of Chinese history development; important historical 
events and people in different eras 

 
936-346   ภำษำจนีเพ่ือกำรน ำเสนอ      3((2)-2-5) 
  Chinese for Presentation 
  ทกัษะการใช้ภาษาจีนในการนําเสนอ การวิเคราะห์ผูฟั้ง การจดัเตรียมเคา้โครงแบบแผนการนําเสนอ 
ทกัษะในการตอบขอ้สงสยัของผูฟั้ง การประเมินการนาํเสนอ 

    Presentation skills in Chinese; analyzing the audience; preparing presentation outlines; question 
handling skills; evaluating presentations 
 
936-347    วฒันธรรมจนี 2       1(0-3-0) 

Chinese Culture II 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 936-343 วฒันธรรมจนี 1  

  ศิลปะของจีนในแขนงต่าง ๆ ทาํอาหารจีน การตดักระดาษจีน การถกัเชือกจีน  
   Prerequisite: 936-343 Chinese Culture I  

Various Chinese arts; cooking Chinese food; Chinese paper cutting; Chinese knots 
 

936-348  แนวโน้มเศรษฐกจิจนี      3((2)-2-5) 
  Economic Trends in China 
  สภาพเศรษฐกิจจีนในเขตสําคัญต่าง ๆ เขตเศรษฐกิจพิเศษ มหานคร เขตการค้าเสรี นโยบาย 
และแผนพฒันาเศรษฐกิจท่ีประเทศจีนกาํหนดข้ึน  

   Chinese economy in special economic zones, metropolis and free trade market; policy and China’s 
economic development plans 

 



936-349     กำรจดักำรกำรท่องเทีย่วในประเทศจนี     3((3)-0-6) 
 Tourism Management in China  

  ลกัษณะของแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคญัในประเทศจีน  บทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในจีน ประเภทของการท่องเท่ียว การพฒันาแหล่งท่องเท่ียว พฤติกรรมนักท่องเท่ียวทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ 
กฎหมายและแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในจีน ปัญหาดา้นการท่องเท่ียว และความแตกต่างดา้นวฒันธรรม 
การใชป้ระโยชน์ดา้นการจดัการสารสนเทศสาํหรับการพฒันาธุรกิจท่องเท่ียว 

       Uniqueness of tourist attractions in China; roles and importance of the tourism industry in China; 
types of tourism; tourist attractions development; Chinese and foreign tourist behaviors; laws and guidelines for travelling 
in China; tourism problems; cultural differences; utilization of information technology management for tourism business 
development 

 
936-350    ภำษำจนีเพ่ือเศรษฐกจิและกำรค้ำของจนี            3((3)-0-6) 
 Chinese for Chinese Economy and Trade 
 ภาษาจีนท่ีเก่ียวขอ้งกบัทิศทางและนโยบายทางเศรษฐกิจและการคา้ของจีนในปัจจุบนัทกัษะในการแกไ้ข
ปัญหาจากกรณีศึกษา 
 Chinese use for economic trends and policies; problem-solving skills based on case 
 
936-351     วฒันธรรมกำรท ำธุรกจิแบบจนี             3((3)-0-6) 
 Chinese Business Culture 
 ลกัษณะทางสังคม วฒันธรรม วถีิชีวิต ความเป็นอยู ่ธรรมเนียมปฏิบติั รวมถึงค่านิยมเก่ียวกบัการทาํงาน
ของชาวจีน ความรู้และความเขา้กฎหมาย กฎระเบียบ และกฎกติกาต่าง ๆ ในประเทศจีน 
 Social characteristics; cultures, ways of life; livelihood; traditions; Chinese working values; laws; 
norms, rules and regulations 
 
936-352  เตรียมควำมพร้อมสอบวดัระดบัภำษำจนี    3((2)-2-5)  
  Chinese Proficiency Test (HSK) Preparation 
 เตรียมความพร้อมดา้นการฟัง การอ่าน การเขียน หลกัไวยากรณ์ และการทาํขอ้สอบ สําหรับการสอบ      
วดัระดบัความรู้ภาษาจีน (HSK)   
 Preparation for HSK test of listening, reading and writing grammatical skills; guidelines for HSK test 
 
936-353 เตรียมควำมพร้อมสอบวดัระดบักำรพูดภำษำจนี     3((2)-2-5) 
 HSK Speaking Test (HSKK) Preparation 
 เตรียมความพร้อมดา้นการออกเสียง การพดู การฟัง  สาํหรับการสอบวดัระดบัการพดูภาษาจีน (HSKK) 
 Preparation for HSK Speaking Test (HSKK) of Chinese speaking, pronunciation and listening 
 
 
 



936-354   กำรส่ือสำรระหว่ำงวฒันธรรม        3((2)-2-5)                                                 
  Intercultural Communication 

 ธรรมชาติและปัญหาของการส่ือสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกันในด้านภาษาและ
วฒันธรรม อิทธิพลของความแตกต่างดา้นภาษาและวฒันธรรมท่ีมีผลต่อการส่ือสาร 

Nature and problems of interpersonal communication or groups of people in different languages and 
cultures; the influences of culture and language differences affecting communication 
 
936-355     ภำษำจนีเพ่ือกำรธนำคำรและกำรเงนิ     3((3)-0-6) 

 Chinese for Banking and Finance 
 คาํศัพท์และประโยคด้านการธนาคารและการเงิน  การนําเสนอข้อมูลท่ีจําเป็นต่องานด้านธนาคาร         
และการเงิน การเปิดบญัชี การฝากเงิน การถอนเงิน และการโอนเงิน 
 Chinese vocabulary and terminology used in banking and finance sectors; presentation of necessary 
information on banking and finance services; Chinese for opening a bank account, depositing, withdrawing and 
transferring money   
 
936-356 สุภำษิตจนี       3((3)-0-6) 
  Chinese Proverbs 

ท่ีมา รูปแบบ ความหมายของสาํนวนสุภาษิตจีน  
  Origins, form and meaning of Chinese proverbs 
 
936-357   ภำษำจนีส ำหรับกำรซ้ือสินค้ำออนไลน์     3((3)-0-6) 
  Chinese Language for Online Shopping 

ทกัษะภาษาจีนในการศึกษาวิธีการและระบบการสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์ แหล่งซ้ือ-ขายสินคา้ออนไลน์ 
การวเิคราะห์รายละเอียดและสรรพคุณของสินคา้  

Chinese used in online shopping including purchasing online; searching sources for online shopping; 
analyzing product details and description  

  
936-358     กำรเขียนภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำร     3((3)-0-6)  
 Thai Writing for Communication 

คาํ วลี และประโยคในภาษาไทย การเลือกสรรถ้อยคาํ  ความสัมพนัธ์ระหว่างประโยคและย่อหน้า        
การถ่ายทอดลาํดับความคิดและเหตุการณ์ ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียน ตัวอย่างงานเขียนท่ีถูกต้อง             
และแนวทางการเขียน เพื่อการส่ือสารตามวตัถุประสงคต์่าง ๆ  

Thai words, phrases and sentences; word selection; relationship between sentences and paragraphs; 
expression of ideas and organization of ideas and events; differences between language use in speaking and writing; 
examples of good and proper writing style for the right communicative purposes 
 
 
 



936-359     ภำษำจนีเพ่ืองำนโรงแรมและภัตตำคำร     3((2)-2-5) 
  Chinese for Hotel and Restaurant Works 
  ทักษ ะภาษ าจีน สําห รับ การต้อน รับ แขกท่ี มาพักใน โรงแรม  การให้ข้อ มูล เก่ียวกับ ห้องพัก  
การสํารองห้องพกั การติดต่อทางโทรศพัท์ การกรอกแบบฟอร์มท่ีใช้ในงานโรงแรมและการบริการอ่ืน ๆ ของโรงแรม       
และภตัตาคาร  

            Chinese language skills for welcoming hotel guests; giving information about rooms; room 
reservations; telephoning; filling in hotel forms; and other services in hotels and restaurants 

 
936-440 กำรล่ำมไทย-จนี       3((2)-2-5)                                                 
 Thai-Chinese Interpretation   

คาํศพัท์และสาํนวนต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการทาํหนา้ท่ีล่ามดา้นธุรกิจ การคา้ การท่องเท่ียว และการบริการ
ต่าง ๆ ทกัษะการแปลแบบล่ามระหวา่งภาษาไทยกบัภาษาจีน  
 Vocabulary and idioms for business, trade and tourism interpreters; interpretation skills between Thai 
and Chinese 
 
936-441    ระเบียบวธีิวจิยัทำงสังคมศำสตร์     3((2)-2-5)                                                  
  Research Methodology in Social Science 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับภาษาเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ การท่องเท่ียว กระบวนการวิจัย การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ปัญหา การออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือวิจัย วิธีการเลือกตวัอย่าง วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล         
และการรายงานผลการวจิยั 
             Research studies in language for business and tourism communication; research procedures; analysis 
and synthesis of research problems; development of research instruments; research design; sampling methods; data 
collection and analysis; reporting research findings 
 
 936-442 สัมมนำภำษำจนี       1(0-3-0) 
 Seminar in Chinese  
  การสมัมนาและอภิปรายการใชภ้าษาจีนเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ การท่องเท่ียว ตามหวัขอ้ท่ีผูเ้รียนสนใจ   

   Seminar and discussion on various interesting topics related to business communication, tourism 
management, and business management 
 
936-443  กำรเขียนภำษำจนีเชิงธุรกจิ               3((3)-0-6) 
 Business Writing in Chinese  
 ทักษะภาษาจีนในการเขียนเก่ียวกับงานธุรกิจ การเขียนโตต้อบทางธุรกิจ การจดบันทึก การทําวาระ      
การประชุมและรายงานการประชุม 
    Business Chinese writing skills; business correspondence; note-taking; preparing agendas and minutes 
of meetings 
 
 



936-444     ภำษำจนีเพ่ือกำรบริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม    3((2)-2-5)                                                  
 Chinese for Food and Beverage Services 

 ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนสําห รับงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม การรับจอง                 
การเสนอเมนูอาหารและเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การจัดการข้อร้องเรียน มารยาทบนโต๊ะอาหาร              
และธรรมเนียมปฏิบติัในการรับประทานอาหาร  
 Chinese listening, speaking, reading and writing skills for food and beverage services; taking 
reservations; presenting food and beverage menus; problem-solving; handling with complaints 
 
936-445 ภำษำจนีเพ่ือกำรโฆษณำและกำรประชำสัมพนัธ์    3((2)-2-5)                                                 
  Chinese for Advertising and Public Relations 
 คาํศพัท์และสํานวนต่าง ๆ ในการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ทกัษะการโฆษณา และประชาสัมพนัธ์     
จากสถานการณ์จาํลอง   

 Vocabulary and expressions for advertising and public relations; Chinese skills for advertising and 
public relations 
 
936-446  วรรณกรรมแปล       3((3)-0-6) 
 Translated Literary Works 

เเนวทางการเเปลกลอน บทความ วรรณกรรมจีนสมัยใหม่ ผ่านพระอัจฉริยภาพด้านภาษาจีน                   
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ท่ีทรงสนพระทยัเเละทรงเเปลอยา่งต่อเน่ือง   

Techniques for translating poems, articles and modern Chinese literary works based on the genius of 
Chinese language usage of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn  

 
936-447  วฒันธรรมจนีท้องถิ่น      3((2)-2-5)                                                  
 Local Chinese Culture 

วฒันธรรมจีนในทอ้งถ่ินไทย ความหลากหลายของวฒันธรรมจีนในทอ้งถ่ิน  
Local Chinese culture in Thailand; the diversity Chinese culture in different local areas 

 
936-448   เตรียมควำมพร้อมสหกจิศึกษำและฝึกงำน    2((2)-0-4) 

Pre-Cooperative Education and Practical Training 
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษาและฝึกงาน การวางแผนการประกอบอาชีพ          

และการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ปฏิบติังานจริงในบริบทท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม 
Principles, ideas and processes of cooperative education and practical training; future career planning 

and preparation for work at enterprises with cultural diversity contexts 
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Practicum 
ฝึกงานในหน่วยงานของภาคธุรกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาท่ีศึกษา เช่น การท่องเท่ียว 

การโรงแรม การขนส่งสินคา้ การนาํเขา้และส่งออก เพ่ือให้นกัศึกษาไดมี้ประสบการณ์จริงจากการปฏิบติังานในหน่วยงาน 



ไดเ้รียนรู้การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น ฝึกทกัษะการส่ือสาร และประยกุตค์วามรู้ และความสามารถของตนเอง โดยนกัศึกษาตอ้ง
ลงทะเบียนเรียนผ่านมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 7 ภาคการศึกษา และมีระยะเวลาในการฝึกงานไม่น้อยกว่า 270 ชัว่โมง โดยมีการ
ประเมินผลโดยแหล่งฝึกงาน การนิเทศการฝึกงาน และรายงานการฝึกงาน หรือวิธีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการประจํา
หลกัสูตรกาํหนด  

Work training in business sectors or other sectors relating to the students’ study program including tourism, hotel, 
logistics, and import and export to have students gain real experiences from practicum, to learn how to work with other people, to 
practice communication skills and apply their knowledge and ability; students must have registered at Prince of Songkla University for at 
least 7 semesters, have a minimum of 270 hours of practicum experience, receive an evaluation from their workplace, the advisor’s 
monitoring, and reporting their work performance or other methods specified by the program committee. 
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Cooperative Education  
การปฏิบัติงานจริงด้านภาษาจีน ณ สถานประกอบการ ภายใตก้ารดูแลและการแนะนําของอาจารย ์         

ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา และท่ีปรึกษาจากสถานประกอบการ การรายงานและการนาํเสนอผลสาํเร็จโครงงานสหกิจศึกษา 
Working at enterprises on jobs related to Chinese under the supervision of a cooperative education 

advisor and other advisors from different organizations; reporting and presenting achievements of each cooperative 
education project 
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