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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิาภาษาจีน 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559) 

 

                     ช่ือสถาบันอุดมศกึษา   มหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

                     คณะ                        มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    

 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

1.1.  รหัสหลักสูตร       : 25521631102798  

1.2  ช่ือหลักสูตร 

ช่ือภาษาไทย           :  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาภาษาจนี 

ช่ือภาษาอังกฤษ       :  Bachelor of  Arts Program in Chinese 
 

2. ช่ือปริญญา 

ช่ือภาษาไทย       :  ศลิปศาสตรบัณฑติ (ภาษาจนี) 

ช่ือภาษาอังกฤษ      :  Bachelor of Arts  (Chinese ) 

ช่ือยอภาษาไทย      :  ศศ.บ. (ภาษาจนี) 

ช่ือยอภาษาอังกฤษ  :  B.A. (Chinese) 
 

 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

     3.1  หลักสูตร  

      3.1.1  จํานวนหนวยกติตลอดหลักสูตร  

หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาภาษาจนี  ผูสําเร็จการศกึษาตองเรยีน      

ไมนอยกวา  133   หนวยกติ  
 

3.1.2   โครงสรางของหลักสูตร  

  หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาภาษาจนี  ประกอบดวยสดัสวนหนวยกติ 

แตละหมวดวชิาและแตละกลุมวชิา ดังนี้  
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หมวดวชิา 
เกณฑ สกอ. 

(หนวยกิต) 

หลักสูตรเดมิ 

(หนวยกิต) 

หลักสูตรปรบัปรุง 

(หนวยกิต) 

1)  หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 ไมนอยกวา 30 ไมนอยกวา 30 

     1.1 กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร - 12 – 15 9 – 12 

     1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตร - 3  -  6 6  -  9 

     1.3 กลุมวชิาสังคมศาสตร - 6  -  9 6  -  9 

 1.4 กลุมวชิาคณติศาสตร  

      วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
- 6  -  9 6  -  9 

2)  หมวดวชิาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 84 ไมนอยกวา 97 ไมนอยกวา  97 

     2.1  กลุมวชิาเอกบังคับ -  เรียน  60 เรียน  60 

     2.2 กลุมวชิาเอกเลอืก  ไมนอยกวา  30 ไมนอยกวา  15 

     2.3  กลุมวชิาโท - - เรียน 15 

     2.4 กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชพี - เรียน  7 เรียน 7 

3)  หมวดวชิาเลือกเสร ี ไมนอยกวา 6 ไมนอยกวา 6 ไมนอยกวา 6 

จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 120 ไมนอยกวา  133 ไมนอยกวา  133 
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3.1.3  รายวชิา 

         1) หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป   ตองเรยีนทกุกลุมวชิาไมนอยกวา  30  หนวยกติ 

             1.1)  กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร  เรยีน  9 - 12  หนวยกติ 

        บังคับเรยีน    6  หนวยกติ 

1500119 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสบืคนสารสนเทศ 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 

3(2-2-5) 

1500120 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

(Foundation of English) 
 

3(2-2-5) 

        เลอืกเรยีน   3 - 6  หนวยกติ 
 

1500123 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน 

(Basic Speaking Skills of English) 

3(2-2-5) 

1500125 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน 

(Basic Reading and Writing of English) 

3(2-2-5) 

1561115 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน 

)Japanese for Beginners(  

3(2-2-5) 

1571118 ภาษาจนีเบื้องตน 

)Chinese for Beginners(  

3(2-2-5) 

1581107 ภาษามาเลยเบื้องตน   

)Malay for Beginners (                

3(2-2-5) 

1661108 ภาษาเกาหลเีบื้องตน      

)Korean for Beginners(  

3(2-2-5) 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน      

)Lao for Beginners(  

3(2-2-5) 

1681103 

 

ภาษาเขมรเบื้องตน  

)Khmer for Beginners(  

3(2-2-5) 

1691103 ภาษาพมาเบื้องตน   

)Burmese for Beginners(     

3(2-2-5) 

1711108 ภาษาเวยีดนามเบื้องตน       

)Vietnamese for Beginners(  

3(2-2-5) 

1741101 ภาษาอินโดนเีซียเบื้องตน  

)Bahasa Indonesia for Beginners                                 (

  

3(2-2-5) 
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     1.2)  กลุมวชิามนุษยศาสตร     เรยีน    6 -  9  หนวยกติ   
 

       บงัคับเรยีน   3   หนวยกติ 

2522203 

 

คุณธรรม นําความรู 

(Virtue – lead Knowledge) 

3(2-2-5) 

        

       เลอืกเรยีน   3 - 6  หนวยกติ 
 

1500104 ความจรงิของชีวติ 

(Truth  of Life) 

3(3-0-6) 

1500124 เพศวถิ ี 

)Sexual Orientation (  

3(3-0-6) 

2000116 สุนทรยีภาพของชีวติ  

)Aesthetic Appreciation (  

3(2-2-5) 

2500101 พฤตกิรรมมนุษยกบัการพัฒนาตน 

(Human Behaviour and Self Development) 

3(3-0-6) 

 

     1.3)  กลุมวชิาสังคมศาสตร     เรยีน    6 - 9  หนวยกติ 

              บงัคับเรยีน  6   หนวยกติ 
 

2500102 

 

วถิไีทย      

)Thai  Living(  

3(3-0-6) 

2500107 อาเซียนศกึษา   

)ASEAN Studies(  

3(3-0-6) 

 

 
 

       เลอืกเรยีน  0 – 3 หนวยกติ 
 

2500103 วถิโีลก  

)Global Living(  

3(3-0-6) 

2500108 ชีวติกับสิง่แวดลอม 

)Human Beings and Environment(  

3(2-2-5) 

2500112 วถิชีีวติเศรษฐกจิพอเพียง  

(Self-Economic Sufficiency) 

3(3-0-6) 

2500113 สทิธแิละหนาที่พลเมือง 

)Human Rights and Civic Responsibility(  

3(3-0-6) 

2541204 มนุษยกับธรรมชาต ิ

)Man and Nature(  

3(3-0-6) 
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1.4)  กลุมวชิาคณิตศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี   เรยีน    6 - 9   หนวยกติ 
 

 บังคับเรียน   3  หนวยกติ 

4000115 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวติ 

)Information Technology for Life(  

3(2-2-5) 

 

      

 เลอืกเรยีน   3 - 6   หนวยกติ 
 

4000106 การคิดและการตัดสนิใจ 

)Thinking and Decision Making(  

3(2-2-5) 

4000114 วทิยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ 

)Science for Quality of Life(  

3(2-2-5) 

4083202 กฬีาเพื่อสุขภาพ 

)Sports for Health(  

3(2-2-5) 

 

                 2)   หมวดวชิาเฉพาะดาน   เรยีนไมนอยกวา  97 หนวยกติ 

                      2.1  กลุมวชิาเอกบังคบั    เรยีน   60   หนวยกติ    
 

1571107 ภาษาจนีระดับตน 1 

(Basic Chinese 1) 

3(2-2-5) 

1571108 ภาษาจนีระดับตน 2 

(Basic Chinese 2) 

3(2-2-5) 

1571116 ระบบเสยีงภาษาจนีกลาง 

(Sound System of Mandarin Chinese) 

3(2-2-5) 

 

1571207 การอานและการเขียนภาษาจนี 1 

(Chinese Reading and Writing 1) 

3(2-2-5) 

1571208 การอานและการเขียนภาษาจนี 2 

(Chinese Reading and Writing 2) 

3(2-2-5) 

1572109 การศกึษาววัิฒนาการตัวอักษรจนี 

(Chinese Characters Studies) 

3(3-0-6) 

 

1572110 การศกึษาอิสระ 

(Independent Study) 

3(2-2-5) 

1572303 ไวยากรณภาษาจนี 1 

(Mandarin Chinese Grammar 1) 

 

3(2-2-5) 
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1572304 ไวยากรณภาษาจนี 2 

(Mandarin Chinese Grammar 2) 

3(2-2-5) 

1572501 วัฒนธรรมจนี 

(Chinese Culture) 

3(3-0-6) 

1572502 ประวัตศิาสตรจนี 

(Chinese History) 

3(3-0-6) 

1573103 ภาษาจนีระดับกลาง 1 

(Intermediate Chinese 1) 

3(2-2-5) 

1573104 ภาษาจนีระดับกลาง 2 

(Intermediate Chinese 2) 

3(2-2-5) 

1573206 สนทนาภาษาจนี 1 

(Chinese Convesation 1) 

3(2-2-5) 

1573207 สนทนาภาษาจนี 2 

(Chinese Convesation 2) 

3(2-2-5) 

1573603 การแปลไทย – จนี 

(Translation : Thai-Chinese) 

3(2-2-5) 

1573604 การแปลจนี - ไทย 

(Translation : Chinese-Thai) 

3(2-2-5) 

 

1573719 ภาษาจนีสําหรับการทดสอบมาตรฐานความรูภาษาจนี (HSK)  

(The Standard Test for Chinese Knowledge in HSK) 

3(2-2-5) 

1574102 ภาษาจนีระดับสงู 

(Advanced Chinese) 

3(2-2-5) 

1574403 การพูดภาษาจนีในที่ชุมชน 

(Chinese Public Speaking) 

3(2-2-5) 

   

 2.1.2  กลุมวชิาเอกเลอืก   เรยีนไมนอยกวา  15 หนวยกติ    

                1)  ภาษา   เลอืกเรยีนไมนอยกวา  3  หนวยกติ 
 

1573304  ภาษาจนีโบราณ        

 (Classical Chinese)        

3(2-2-5) 

1573305  ภาษาจนีที่ใชในชีวติประจําวัน 

 (Chinese Usage for Daily Life)                  

3(2-2-5) 
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1573512 

 

 ภาษติสํานวนจนี 

 (Chinese Proverbs and Idioms) 

3(3-0-6) 

 

1574107 การอานขาวจนี    

 (Chinese News Reading ) 

3(2-2-5) 

     

   2)  วรรณกรรม  เลอืกเรยีนไมนอยกวา  3  หนวยกติ 
 

1572503  ภูมิศาสตรจนี 

 (Geography of China)                 

3(3-0-6) 

1572504  ประเทศจนีโดยสังเขป 

 (Introduction of China) 

3(3-0-6) 

 

1573510  ปรัชญาจนี 

 (Chinese Philosophy)            

3(2-2-5) 

1574505  วรรณกรรมจนีโบราณ 

(Classical Chinese Literature) 
 

3(3-0-6) 

1574512      นวนยิายจนี 

(Chinese Novels)            

3(2-2-5) 

1574513    วรรณกรรมจนีสมัยใหมและรวมสมัย 

(Contemporary and Modern Chinese Literature)        

3(2-2-5) 

 

 3) วชิาชีพ   เลอืกเรยีนไมนอยกวา  6 หนวยกติ 

1572406 ทักษะคอมพิวเตอรและสื่อโสตทศันภาษาจนี 

(Computer Skills and Chinese Audio-Visual Media) 

3(2-2-5) 

1573706 ภาษาจนีดานความสัมพันธระหวางประเทศ 

(Chinese for International Relations)        

3(3-0-6) 

1573708 ภาษาจนีเพื่อการเลขานุการ 

(Chinese for Secretarial Science)                          

3(2-2-5) 

1573709 ภาษาจนีเพื่อการโรงแรม 

(Chinese for Hotel)                               

3(2-2-5) 

1573710   ภาษาจนีธุรกจิ 

  (Business Chinese) 

3(2-2-5) 

1573711  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐกจิและการเมืองการปกครองจนี 

(Basic China Economics and Government) 

3(3-0-6) 
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1573717 ภาษาจนีเพื่อการทองเที่ยว  

(Chinese for Tourism) 

3(2-2-5) 

1573718 ภาษาจนีเพื่อการสอน 

(Chinese for Teaching) 

3(2-2-5) 

            

   4)  ศลิปะ  เลอืกเรยีนไมนอยกวา  3  หนวยกติ 

1574517 

 

ศลิปะการเขียนพูกันจนีและการวาดภาพจนี 

(The Art of Chinese Brush and Painting) 

3(2-2-5) 

1574518 

 

ศลิปะการตัดกระดาษจนีและการถกัเชือกจนี 

(The Art of Chinese Paper Cutting and Chinese Knotting) 

3(2-2-5) 

 

1574519 ศลิปะการแตงหนางิ้วและหมากรุกจนี 

(The Art of Makeup in Chinese Opera and Chinese Chess) 

3(2-2-5) 

1574520 

 

ดนตรนีาฏลลีาจนี 

(Chinese Music and Dancing ) 

3(2-2-5) 

1574521 

 

การทําอาหารจนี 

(Chinese Cooking)                        

3(2-2-5) 

1574522 

 

ศลิปะการตอสูจนี 

(Chinese Wushu) 

3(2-2-5) 

 

                   

        2.3  กลุมวชิาโท เรยีน 15 หนวยกติ 
 

1531101 

 

ภาษาศาสตรเบื้องตน 

(Introduction to Linguistics) 

3(3-0-6) 

 

1551129 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อธรุกจิการโรงแรม 

(English for Hotel Business) 

3(2-2-5) 

 

1551601 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธรุกจิ 1 

(Business Communication in English 1) 

3(2-2-5) 

1553110 

 

การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกจิ  1  

(Reading and Writing Business English 1) 

3(2-2-5) 

 

1553202 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนองาน  

(English for Oral Presentation) 

3(2-2-5) 

 



 

 

9

   2.4  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ  เรยีน  7  หนวยกติ (เลอืกเรยีนกลุมใดกลุมหนึง่

ดังนี้) 

                    1)  วชิาฝกประสบการณ 

 

 

 

 
                     

                   2)  วชิาสหกจิ 
    

 

 

 

 

 

3)  หมวดวชิาเลอืกเสรี   เรยีนไมนอยกวา  6  หนวยกติ 
 

      ใหเลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ ในหลกัสูตรมหาวทิยาลยัราชภัฏศรสีะเกษ  โดยไมซํ้ากับ

รายวชิาที่เคยเรยีนมาแลวและตองไมเปนรายวชิาที่กําหนดใหเรยีนโดยไมนบัหนวยกติรวมในเกณฑ

การสําเรจ็ของหลักสูตรนี้ 

1573803  การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพภาษาจนี  

 (Preparation for Professional Experience in Chinese)            

   1(60) 

1573804  การฝกประสบการณวชิาชีพภาษาจนี    

 (Full Time Professional Experience in Chinese)         

6(600) 

6003801   เตรยีมสหกจิศกึษา 

 (Cooperative Education Preparation) 

1(60) 

6004801  สหกจิศกึษา 

 (Cooperative Education) 

6(600) 
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3.1.5  คําอธบิายรายวชิา  

1) หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป 

1.1   กลุมวชิาภาษาและการสือ่สาร 
 

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธบิายรายวชิา         หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคนควา) 
 

1500119 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสบืคนสารสนเทศ  3(2-2-5) 

 (Thai for Communication and  Information Retrieval) 

 การพัฒนาทกัษะทางดานภาษาไทยในดานการฟง   การพูด   การอานและ 

การเขียน  โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา  การสบืคนสารสนเทศ 

ตาง ๆ จากทรัพยากรสารสนเทศ   เครื่องมือชวยคนโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม   

เขียนรายงานไดอยางถกูตองตามหลักวชิาการ 

   Development of Thai language skills in listening, reading and writing by  

Focusing on language correlation skills, utilize modern information technology  

tool for inquiry information and writing acceptable reports according to Thai  

language principle. 

 

1500120 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน       3(2-2-5) 

  (Foundation of English) 

 การพัฒนาทกัษะการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนในการสื่อสาร 

เบื้องตน  ฟงบทสนทนาสั้น ๆ ที่ใชในชีวิตประจําวัน  ใชคําศัพท  วลี  และใช 

ไวยากรณเบื้องตนในการสื่อสาร 

 Development of listening, speaking reading and writings skills in basic  

communication, listening to short conversation commonly used in daily life,  

Applying basic vocabulary, phrase and grammar in order to communicate. 

 

1500123 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน              3(2-2-5) 

  (Basic Speaking Skills of English) 

 ฝกทักษะการฟง  การพูด  เนนการออกเสยีงหนกัเบาของคําศัพท  ประโยค 

อยางถูกตอง  เลอืกใชวล ี สํานวนในบทสนทนาข้ันพื้นฐานตาง ๆ 

 Practice of speaking skills with an emphasis on basic word stress and  

sentence intonation and use appropriate phrases and idioms in simple dialogues. 
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รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                  หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

1500125 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 

                    (Basic Reading and Writing of English) 

 เทคนคิการอาน ทัง้การอานออกเสยีงและการอานในใจ  เทคนคิการเพ่ิมพูน 

คําศัพทใหกวางข้ึนและฝกอานบทอานทีห่ลากหลาย  รวมทัง้หนังสอืนอกเวลาตาง ๆ  

ฝกเขียนประโยคตาง ๆ โดยใชหลกัไวยากรณอยางถกูตองฝกเขียนตามรูปแบบโดย 

ใชโครงสรางประโยคและคําศัพทที่เหมาะสม 

 Reading techniques for both reading aloud and reading comprehension,  

Techniques  for vocabulary expansion and various types of texts including  

external books. Practice of writing sentences using the correct grammar. Writing  

from models using appropriate structure and vocabulary. 
 

1561115 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน            3(2-2-5) 

  (Japanese for Beginners) 

 ฝกทักษะ 4 ทักษะอยางบูรณาการ  โดยศกึษาตัวอักษรญ่ีปุน  คําศัพท   

รูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน  โดยเนนการฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน   

รวมทัง้ศกึษาลกัษณะทางสังคม  วัฒนธรรม   

Practice of four integrated language skills focusing on Japanese letter,  

vocabulary, sentence structure and basic grammar by focusing basic speaking  

skill in daily life including studying of Japanese social. 
 

1571118 ภาษาจีนเบื้องตน                                                          3(2-2-5) 

  (Chinese for Beginners) 

 ระบบสัทศาสตรภาษาจนีกลาง  หลกัการเบื้องตนของตวัอักษรจนี  และฝก 

ทักษะการฟง  พูด  อาน  เขียนคําศัพท  วล ี ประโยค และขอความอยางงายที่ใชใน 

ชีวติประจําวัน  เชน  การทกัทาย  การแนะนําตนเอง  การบอกเวลา  การซ้ือของ   

เปนตน 

           Mandarin Chinese phonetics, fundamental principle of the Chinese letters,  

and the practice of listening, speaking, reading, and writing skills in basic Chinese  

words, phrases, and sentences that are commonly used in daily life; for instance,  

greeting, self-introduction, time telling, shopping, etc. 
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รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                  หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

1581107 ภาษามาเลยเบื้องตน                          3(2-2-5) 

         (Malay for Beginners)  

 ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพื้นฐาน   

เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน ไดแก การทกัทาย  การแนะนําตน  การบอก 

เวลา  การซ้ือของ เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถาม 

ได และเขียนประโยคงาย ๆ ได 

   Practice of four integrated language skills, study on basic Malay structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings,  

making Introductions, telling time and buying things, practice of reading short  

massages, making Conclusion and answering questions and simple Malay  

sentence writing. 

 

1661108 ภาษาเกาหลเีบื้องตน      3(2-2-5) 

         (Korean for Beginners) 

 ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพื้นฐาน   

เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน  ไดแก  การทกัทาย  การแนะนําตัว  การ 

บอกเวลา  การซ้ือของ เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบ 

คําถามได  และเขียนประโยคงาย ๆ ได 

 Practice of four integrated language skills, study on basic Korean  

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as  

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of  

reading short massages, making conclusion including answering questions  

and simple Korean sentence writing. 
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รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                  หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 
 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน      3(2-2-5) 

  (Lao for Beginners) 

 ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน   

เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว การ 

บอกเวลา   การซ้ือของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและ 

ตอบคําถามไดและเขียนประโยคงาย ๆ ได 

 Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings,  

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short  

massages, making conclusion and answering questions and simple Lao sentence  

writing. 
 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน      3(2-2-5) 

  (Khmer for Beginners) 

           ฝกทกัษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ   ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน   

เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน  ไดแก  การทกัทาย  การแนะนําตัว  การ 

บอกเวลา  การซ้ือของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและ 

ตอบคําถามไดและเขียนประโยคงาย ๆ ได 

  Practice of four integrated language skills, study on basic Khmer  

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as  

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of  

reading short massages, making conclusion and answering questions and  

simple Khmer sentence writing 

 

1691103 ภาษาพมาเบื้องตน      3(2-2-5) 

  (Burmese for Beginners) 

 ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพื้นฐาน   

เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน ไดแก การทกัทาย  การแนะนําตน  การบอก 

เวลา  การซ้ือของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบ 

คําถามไดและเขียนประโยคงาย ๆ ได 
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รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                  หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

 Practice of four integrated language skills, study on basic Burmese  

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as  

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of  

reading short massages, making conclusion and answering questions and  

simple Burmese sentence writing. 

 

1711108 ภาษาเวยีดนามเบื้องตน     3(2-2-5) 

  (Vietnamese for Beginners) 

 ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพื้นฐาน   

เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน  ไดแก  การทกัทาย  การแนะนําตัว  การ 

บอกเวลา  การซ้ือของ เปนตน การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและ 

ตอบคําถามไดและเขียนประโยคงาย ๆ ได 

 Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese  

Structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as  

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of  

reading short massages, making conclusion and answering questions and  

simple Vietnamese sentence writing. 

 

1741101 ภาษาอินโดนเีซยีเบื้องตน  3(2-2-5) 

  (Bahasa Indonesia  for Beginners) 

 ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพื้นฐาน 

เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน  ไดแก  การทกัทาย  การแนะนําตน  การ 

บอกเวลา  การซ้ือของ เปนตน การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและ 

ตอบคําถามไดและเขียนประโยคงาย ๆ ได 

  Practice of four integrated language skills, study on basic Bahasa  

Indonesia structures and grammar focusing on speaking in daily life situations  

such as greetings, making introductions, telling time and buying things, practice  

of reading short massages, making conclusion and answering questions and  

simple Bahasa Indonesia sentence writing. 
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รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                  หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

                     1.2   กลุมวชิามนุษยศาสตร 
 

2522203 คุณธรรม นําความรู                                   3(2-2-5)    

  (Virtue – lead Knowledge) 

 ทฤษฎี  ความหมายความรู และวธิสีรางความรู  การคิดเชิงสรางสรรค    

การพัฒนาสุขภาพกายและจิต  การปลูกฝงคานิยมที่ดีงามตามหลักศีลธรรม   

คุณธรรมจรยิธรรมในการประกอบวชิาชีพ  เคารพในศกัดิ์ศรแีละจติวญิญาณแหง 

ความเปนมนุษย  ความภูมิใจในความเปนไทย  มีสํานกึรับผิดชอบตอสังคมและ 

ประเทศชาต ิ อนุรกัษภูมิปญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  การ 

เจรญิเมตตา  ฝกจติภาวนา  การเขียนบันทกึความดแีละสามารถบูรณาการหลัก 

คุณธรรมการครองตน  ครองคนและครองงาน  ไปใชในการดําเนนิชีวิตอยาง 

ถูกตองและเหมาะสม 

 Theories, meaning, knowledge and how to build the knowledge, creative  

thinking, physical and mental development, fostering good popularity follow by  

morality way, virtue and morality in earning a Professional livings, respecting in  

honor and spirit of humanity, proud to be Thai, having the responsible consciousness  

towards society and nation, preserving Thai wisdom, natural resources and  

environment, kindness meditation, mental meditation, writing  goodness note  

and can be integrated the principles of virtues person in self-control, conducting  

oneself, and doing one’s duty used in living correctly and appropriately 

 

1500104 ความจริงของชีวิต   3(3-0-6) 

  (Truth of Life) 

           ความหมายของชีวติ  ความจรงิของชีวติ  คุณคาและเปาหมายของชีวติใน 

ดานศาสนาและปรัชญา  ธรรมนูญชีวติและหลกัธรรมในการดําเนนิชีวติตามหลกั 

ศาสนา  การนําหลกัธรรมมาใชแกปญหาชีวติในยุคโลกาภิวัตน  หลักการเจรญิสต ิ

เพื่อเขาใจสัจจะธรรมแหงชีวติตนเอง  ผูอ่ืน  สังคมและสรรพสิง่ตามความเปนจรงิ   

ดํารงชีวติดวยหลกัสัมมาปฏิบัต ิ เพื่อชีวติสันตสิุขและสังคมสันตภิาพ 
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รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                  หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

   Meaning of life, truth of life, value and goals of life on the religion and  

philosophy, life charter and principles of Dhamma in living according to the  

principles of religion, bringing the principles of Dhamma to contribute in solving  

the life problems in globalization, mindfulness meditation to understand the  

reality of life of oneself others society and everything as the truth, living with   

doing right for peaceful life and society 

 

1500124 เพศวถิี         3(3-0-6) 

  (Sexual Orientation) 

 ความหมายและขอบขายของเพศศกึษา   ความสําคัญและความจําเปนใน 

การเรยีนเพศ  ศกึษาความรูเรื่องเพศวถิแีละองคประกอบเรื่องเพศ   พัฒนาการของ 

มนุษยสัมพันธภาพทางเพศ   ทกัษะสวนบุคคล   พฤตกิรรมทางเพศและการแสดงออก 

สุขภาพทางเพศ   สังคมและวัฒนธรรมที่มีบทบาทในการหลอหลอมวิถีทางเพศ    

กระบวนการสงเสรมิการเรยีนรูเรื่องเพศ 

 Meaning and scope of well-being for life and the usefulness of studying  

well-being including sexual well-being such as human growth, sexual relations,  

personal skills, sexual behaviour and how to reveal sexual well-being. Social  

and cultural sectors affecting sexual well-being instructional process. 

 

2000116 สุนทรียภาพของชีวติ   3(2-2-5) 

  (Aesthetic Appreciation) 

 จําแนกขอแตกตางอารมณแหงความสุข  ปรัชญาทางความคิดเชิงสรางสรรค  

จินตนาการและการกลาแสดงออก  ความหมายในสุนทรียศาสตรเชิงการคิดกับ 

สุนทรยีศาสตรเชิงพฤตกิรรมโดยสังเขป ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมา 

ของศาสตรทางการเห็นศาสตรทางการไดยนิ และศาสตรทางการเคลื่อนไหวสูทศัน 

ศลิป  ศลิปะดนตรแีละศลิปะการแสดงผานข้ันตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจาก  1)  

ระดับการรําลกึ 2) ผานข้ันตอนความคุนเคย และ 3) นําเขาสูข้ันความซาบซ้ึงเพื่อ 

ใหไดมาซ่ึงประสบการณของความซาบซ้ึงทางสุนทรยีภาพ  และการนําไปปรับใช 

ในชีวติ 
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รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                 หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิคนควา) 

 

 Identification of aesthetical science, definition of thinking aesthetic and  

behavioural aesthetic in brief, importance of introductory perception of the art of  

imagery, the art of sound, the art of movement, visual arts, musical arts, and  

performing arts through learning processes of 1) precognitive level, 2) acquainted  

level, 3) appreciative level for getting experience in aesthetic appreciation. 

 

2500101 พฤตกิรรมมนุษยกับการพัฒนาตน      3(3-0-6) 

  (Human Behavior and Self Development) 

 พฤตกิรรมมนุษย  องคประกอบและสาเหตุปจจัยแหงพฤตกิรรม  การศกึษา 

และพัฒนาตนเองของมนุษย  การบรหิารตนเอง  การสรางมนุษยสัมพันธ  การสื่อ 

สาร  การพัฒนาพฤตกิรรมการทํางานและการทํางานเปนทมี  การเปนผูนําและ 

ผูตาม  และการอยูรวมกันอยางเปนสุข 

 Human behaviour factors and casual of behaviour, self-study and human  

self –development, self- management, human relations, communication, work 

development  and teamwork, leader and follower and peaceful society. 

 

 1.3    กลุมวชิาสังคมศาสตร 

 

2500102 วถิไีทย    3(3-0-6) 

  (Thai Living) 

           ลกัษณะสงัคมการเปลีย่นแปลงของสังคมไทยวัฒนธรรมและประเพณไีทย   

อัตลักษณความเปนไทย  การสาํนึกรักความเปนไทยและสํานึกรักษบานเกิด   

ประวัตศิาสตรไทยและประวัตศิาสตรทองถิ่นลักษณะการเมืองการปกครองไทยใน 

อดตีและปจจุบนั  ปญหาสังคมไทย  กระบวนทัศนที่เหมาะสมกับสังคมไทย 

 The characteristics of Thai social, Thai society exchanges culture and  

tradition, Thailand identities ,Awareness Thailandand love for homeland ,Thai  

history and local history, Characteristics of Thai politics and government, Social  

problems in Thailand, The Social Paradigm Thailand. 
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รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิคนควา) 

 

500107 อาเซยีนศกึษา                                          3(3-0-6) 

  (ASEAN Studies) 

                     พัฒนาการของอาเซียนในดานการเมือง เศรษฐกจิ และสังคมวัฒนธรรม 

การกอตัง้ประชาคมอาเซียน  ประเมินผลความรวมมือของอาเซียน  การวเิคราะห

ปญหาและแนวโนมในอนาคต  กรอบความรวมมือระหวางประเทศอ่ืน ๆ ของอาเซียน 

 การรวมกลุมประเทศอาเซียนและพัฒนาการของประเทศตาง ๆ ในอาเซียน  เนน

ลักษณะรวมและความหลากหลายในมิตทิางประวัตศิาสตร การเมือง  เศรษฐกจิ  

สังคมและวัฒนธรรมของประเทศเหลานัน้ 

 Development of ASEAN in political, economic, and socio-cultural.  

dimensions since the emerging  period  to  the present. The establishment of 

ASEAN community, Evaluation of ASEAN co operations, Analysis of issues and 

trends. ASEAN’s external relations with other regional cooperation, and the 

development of the member countries with an emphasis on the unity and  

diversity in their history, politics, economy, and society.  

 

2500103 วถิโีลก        3(3-0-6) 

  (Global Living) 

 สภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกปจจุบัน  ผลกระทบ 

จากสภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกตอสังคมไทย  การปรับ 

ตัวของสังคมไทยตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เนนกลุมตาง ๆ ในโลก (ยุโรป  

อาเซียน) วเิคราะหทศิทางอนาคตของเศรษฐกจิโลกได 

  Situations of current economy, society, politics and government, effects  

  of global economy, society, politics and government on Thai society, adaptation  

  of Thai society accordance with global change focusing on countries from different  

  parts of the world (European countries, Asian countries), analysis of future world  

  conomic directions. 



 

 

19

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                       หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิคนควา) 

 

2500108 ชีวติกับสิ่งแวดลอม   3(2-2-5) 

  (Human Being and Environment) 

 ความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอม  ความสัมพันธ 

เชิงระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาติ 

                  การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น  การดําเนินกิจกรรมโดยใช 

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยทีี่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพลังงาน  การสงเสรมิ 

บํารุงรักษาและคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ ใหตระหนักถงึ 

การใชทรัพยากรอยางรูคุณคา  การใชพลงังานทดแทน  ภาวะโลกรอน  ความเกี่ยว 

ของเช่ือมโยง  ผลกระทบที่เกดิข้ึนจากภาวะโลกรอนตามหลักการพัฒนาที่ยัง่ยนื 

 Definition, importance of natural resources, environment, systematic  

relations between human being and environment, development and use of  

natural resources, preservation of local biodiversity, activity conduction by using  

science and technology eeffecting environment and energy, promotion, maintenance,  

and preservation of environment and natural resources quality focusing on effective  

and efficient use of natural resources, use of alternative energy, global warming,  

concerns and effects of global warming based on the principles of sustainable 

development.  

 

2500112 วถิชีีวติเศรษฐกจิพอเพียง   3(2-2-5)   

  (Self-Economic Sufficiency) 

 วเิคราะห  สงัเคราะหและฝกปฏิบัตเิกี่ยวกบัความหมาย  ความสําคัญและแนว 

ทางพัฒนาวถิีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เพื่อใหตระหนกัในความ 

สําคัญ   มีความรู  ความเขาใจในความหมายของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  ภูมิปญญา 

ทองถิ่น  สามารถนําหลักการ  และแนวทางพัฒนาไปใชในการพัฒนาวิถีชีวิตของ 

ตนเอง  พัฒนาองคกรและชุมชนไดอยางพอด ี พอเพียงและยั่งยนื   มีการศกึษาดูงาน 

ในระดับทองถิ่นที่ประสบความสําเร็จเพื่อใหเห็นแนวทางปฏิบัตทิี่แทจรงิ  หรอืปฏิบัต ิ

                     จรงิในครัวเรอืน (เนนเนื้อหาการปรับใชใหสอดคลองกับโปรแกรมวชิาที่สอน)
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 Analysis, synthesis and practice of meaning, importance and strategies  

for living development based on the self-economic-sufficiency philosophy of  

His majesty King Bhumibol Adulyadej emphasizing on the importance, knowledge,  

understanding of the philosophy, local wisdom, application of the principles  

and strategies for self-living development, sufficient and sustainable development  

for organizations and communities, study visit to successful community for  

practical guidelines. (Contents should be related to the fields of students) 

 

 2500113        สทิธแิละหนาท่ีพลเมอืง    3(3-0-6) 

(Human Rights and Civic Responsibility) 

ความเปนพลเมืองสําหรับเด็กและเยาวชนในทกุระดับการศกึษา  เสรมิสราง 

อุดมการณและพลงัความคิด  พลังความรกัและพลังความสามัคคี  อยูรวมกนับนพื้น 

ฐานของการเคารพตกิาของสงัคม  เคารพผูอ่ืน และเคารพหลกัการของการปกครอง 

ตามระบอบประชาธปิไตย  สามารถทํางานเช่ือมประสานสูเปาหมายเดยีวกัน  การ 

เสริมสรางคุณธรรมจรยิธรรมดานการปองกนัการทุจรติ  ตอตานการคอรัปช่ันและ 

มีภูมิความรูดานหลกักฎหมายทั่วไปที่ประชาชนทุกระดับควรรู 

Citizenship for childhood and youth in all grades, reinforce ideology and  

power of thought, affection and unity, living together through respecting of social  

regulation, others and democratic principle, ability of working harmoniously to  

achieve the mutual goal, moral and ethical instillment on corruption prevention.  

resist corruption and understand general law requires of people at all levels. 

 

2541204 มนุษยกับธรรมชาต ิ   3(3-0-6) 

(Man and Nature) 

         ววัิฒนาการและปฏิสัมพันธระหวางสังคมมนษุยกบัธรรมชาต ิ การเปลี่ยนแปลง 

แนวโนมระบบธรรมชาติ  วิถีการเปลี่ยนแปลงของมนุษยและธรรมชาติ  ปญหา 

ระหวางมนษุยกบัธรรมชาต ิ ภาวะวกิฤตทางธรรมชาต ิ ผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ  

การดํารงอยูรวมกันกับธรรมชาติไดอยางยั่งยืนและสันติสุขทั่งในระดับบุคคล   

ประชาคมทองถิ่น  ประชาคมโลก 
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           Evolution and interaction between man and environment, change of  

nature system, ways of change of man and nature, problems of man with  

nature, natural crisis, effects of natural disasters, sustainable and peaceful  

living with nature at personal, local and global levels. 

 

                   1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวติ    3(2-2-5) 

(Information Technology for Life) 

          ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  คอมพิวเตอรที่มีอิทธพิลและมีผลกระทบตอ 

ชีวติและสงัคม  การใชงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  การใชโปรแกรมประมวลผลคํา   

การใชโปรแกรมดานการคํานวณ  และการใชโปรแกรมนําเสนองาน  การสื่อสาร 

ขอมูล การแสวงหาความรูจากฐานขอมูลบนระบบเครอืขายคอมพิวเตอรและ 

แหลงขอมูลตาง ๆ โดยคํานงึถงึสทิธทิางปญญา  กฎหมายและจรยิธรรมทาง 

คอมพิวเตอร  เพื่อดํารงชีวติประจําวันอยางมีประสทิธภิาพ 

          Information technology system, influence of computer on life and society,  

practical use of information technology, using word processor program, using  

calculation program by spread sheet and using presentation program, communication, 

searching for information from computer networks and database regarding  

intellectual rights, laws, and ethics for effective living. 
 

4000106 การคดิและการตัดสนิใจ   3(2-2-5) 

(Thinking and Decision Making) 

          หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย  การคิดวิเคราะห  ความคิด 

สรางสรรค  การวเิคราะหขอมูลขาวสาร  ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล  การ 

ตัดสนิใจ  กระบวนการแสวงหาความรูทางวทิยาศาสตร  การคิดเชิงวพิากษและ 

การประยกุตใชการคิดกับการแกปญหาในชีวติประจําวัน 

          Principles and thinking process of man, critical thinking, creative thinking,  

analysis of information and news, logics and reasons, decision making process,  

searching processes of scientific knowledge, critical thinking and practical application  

for problem solutions in daily life 
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4000114 วทิยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวติ   3(2-2-5)  

(Science for Quality of Life) 

           กระบวนการพัฒนาวทิยาศาสตรเทคโนโลย ี การนําความรูทางวทิยาศาสตร 

มาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวติ  ใหดํารงอยูอยางมีสุขมีประสทิธภิาพโดย 

ตระหนักถงึผลกระทบของความกาวหนาทางวทิยาศาสตรที่มีตอมนุษย  สภาพแวดลอม 

สังคม การเมืองและวัฒนธรรม  นําความรูทางวทิยาศาสตรมาประยกุตใชเพื่อ 

คุณภาพชีวติ 

          Process of scientific and technological development, application of science  

for life quality development, happy and efficient living regarding the effects of  

modern science and technology on man, environment, society, politics and  

culture, application of scientific knowledge for quality of life. 

 

4083202 กฬีาเพ่ือสุขภาพ   3(2-2-5) 

(Sports for Health) 

          ความหมาย  และความสําคัญของกจิกรรมทางกาย  การออกกําลังกาย 

และการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ  ประโยชนของการออกกาํลังกายและเลนกีฬาเพื่อ 

สุขภาพ  สมรรถภาพทางกาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การเสรมิสราง 

กลามเนื้อ  การเสริมสรางความทนทานของระบบหัวใจและปอด  การควบคุม 

น้ําหนัก  โภชนาการกับการออกกําลังกาย  นวัตกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

สถานบรกิารสําหรบัการสงเสรมิการออกกําลังกายและการเลนกฬีา 

         Meaning and importance of physical activities, exercise and sport for  

health, benefit of exercise and sport for health, physical competency, physical  

fitness test, gaining muscle, heart and lung system endurance gaining, weight  

control, nutrition with exercise, innovation in exercise for health, fitness canter  

for promotion in exercise and sport. 
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2) หมวดวชิาเฉพาะดาน 

    2.1  กลุมวชิาเอกบงัคับ 

  

1571107 ภาษาจีนระดบัตน 1          3(2-2-5) 

 (Basic Chinese 1) 

ระบบสัทศาสตรอักษรภาษาจนีกลางและหลกัเบื้องตนของตัวอักษรจนี         

ฝกอานศัพท  วลี  ประโยคและขอความอยางงาย  ศกึษาและฝกเขียนโครงสราง

พื้นฐานของรูปประโยคทีส่ัน้และงาย ตลอดจนศกึษาและฝกการใชพจนานุกรม    

จนี - ไทยและไทย – จนี  เรยีนรูคําศัพทในระดับตนไมต่าํกวา 500 คํา 

Content of this subject includes Mandarin Chinese phonetics and 

introduction to Chinese letters, practice of reading vocabulary, phrases, simple 

sentences and messages, study and practice of basic Chinese structure writing 

including study and practice of using a Chinese dictionary, Chinese-Thai and 

Thai-Chinese dictionaries .Words of  

 

1571108 ภาษาจีนระดบัตน 2     3(2-2-5)                   

 (Basic Chinese 2) 

           วชิาท่ีตองเรียนมากอน    1571107  ภาษาจีนระดบัตน 1  

ทักษะดานฟง  พูด  อานและเขียน  ฝกการอานศพัทวลทีี่ยากข้ึน  อานประโยค 

และขอความที่ยาวข้ึน  เพือ่ทําความเขาใจและใชไดถกูตอง  ศกึษาลกัษณะโครงสราง

ของรูปประโยคทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อการสื่อสาร  เนนเรื่องการออก

เสยีงจนีกลางใหไดมาตรฐาน  คําศัพท HSK ระดับ 2 และระดับ 3 

Four skills in listening, speaking, reading and writing by more difficult  

vocabularies, phrases and longer texts are practiced. To study the structures of 

the sentence pattern in both spoken and written language to be communicable 

and focusing on standard and clear pronunciation. Words of HSK Level 2-3
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1571116 ระบบเสยีงภาษาจีนกลาง            3(2-2-5) 

  (Sound System of Mandarin Chinese) 

ระบบเสยีงภาษาจนีกลางทัง้หนวยเสยีงพยัญชนะ  สระ  และวรรณยุกต  วเิคราะห

ปญหาในการออกเสยีง  โดยศกึษาเปรยีบเทยีบกับระบบ  เสยีงภาษาไทย  ฝกเสยีงภาษาจนี

ที่เปนสําหรับ  ผูเรยีนไทยและแกไขออกเสยีง  ใหถกูตอง 

The Chinese phonetics system, included consonants, vowels and tones, was 

studied. Analyze the pronounce problems by comparing with Thai phonetics system, 

then figure out efficiently methods to resolve problem. 

 

1571207         การอานและการเขียนภาษาจีน 1         3(2-2-5) 

 (Chinese Readinand and Writing 1) 

งานเขียนขนาดสัน้ประเภทตาง ๆ   เชน  ประกาศ  อนุเฉท  การบรรยาย  เรยีงความ

อยางงาย  จดหมายและบทความขนาดสัน้  ฝกความเร็วในการอาน  โดยจับใจความสําคัญ

และวัตถุประสงคของผูเขียนได  การเขียนขอความอยางงาย  เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน        

เชน   จดหมายสวนตัว  บันทกึประจําวัน  เพื่อฝกใหสามารถใชคําศัพทตาง ๆ  ที่เรียนแลว

มาสื่อความหมายของตนใหผูอ่ืนทราบได 

This course covers short writings in varioustypes,e.g. announcement, paragraph, 

descriptive writing, simple essay, letter, and short articles;speed reading practice by 

summarizing and interpreting pieces of writing; simple writing on daily life matters, such 

as personal letter, diary, so as to practice using in-class vocabularies to effectively 

express one’s thoughts. 

 

1571208 การอานและการเขียนภาษาจีน 2         3(2-2-5) 

 (Chinese Readingand and Writing 2)  

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน    1571207 การอานและการเขียนภาษาจีน 1  

            ความเร็วในการอานงานเขียนประเภทตาง ๆ ที่ยากและยาวข้ึน เชน  การบรรยาย  

เรยีงความ  บทความ  สามารถจับใจความไดดยีิง่ข้ึนและเขียนสรุปเนื้อหาของบทอานที่อาน

และยอเรื่องบทอานนั้น ๆ ได  การเขียนขอความตามประเพณนีิยม  เชน  จดหมายธุรกิจ  

บัตรเชิญบัตรอวยพร  ตลอดจนบทความขนาดสัน้ ทัง้นี้เพื่อฝกใหสามารถนําศัพทตาง ๆ ที่

เรยีนแลวมาแสดงความประสงคของตนไดถกูตองตามยุคสมัยและประเพณนียิม 
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This course covers speed-readingpractice on various types of writings, e.g. 

descriptive writing, essay, article, with higher level of difficulty and length. Students  

will have better reading comprehension and be able to summarize pieces of writings. 

Students will write traditional writings such as business letter, invitation and greeting 

card, and short articles so as to practice using in-class vocabularies to correctly and 

appropriately express one’s aims. 

 

1572109        การศกึษาววิัฒนาการตัวอักษรจีน         3(3-0-6) 

  (Chinese Characters Studies) 

ประวัตคิวามเปนมาของตัวอักษรจนี  โครงสรางและรปูแบบตัวอักษรในแตละสมัย 

ววัิฒนาการของภาษาจนีไปสูอักษรยอ  เพื่อใหเดาคําและความหมายของคําได 

The introduction of Chinese characters’ history on structures and formulation  

from each specific time till the evolution of Chinese simplified to develop the ability of 

speculating the pronunciation and the meaning of Chinese characters 

 

1572110 การศกึษาอิสระ            3(2-2-5) 

  (Independent Study) 

การศกึษาการทําวิจัย  ทฤษฎี  หัวขอ  การนําเสนอองคความรูที่ไดจากการเรียน

เอกสารตํารา  การเขียนรายงานการคนควาเปนภาษาจนี  การตคีวามหมาย หัวขอเรื่องวาง

โครงเรื่องวธิรีวบรวมขอมูลจากการอาน  การเรยีบเรยีงเนื้อความการใชถอยคําที่มีน้ําหนัก  

การอางเหตุผล  เชิงอรรถ  ดรรชนแีละบรรณานุกรม 

This course covers studies of research, theories, topics; presenting knowledge 

derived from studying documents and textbooks; writing a research report in Chinese; 

interpreting topics' outline; collecting information from reading; composing content; using 

convincing and reasonable words; using logic; using citation footnote, index, and the 

use bibliography. 
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1572303        ไวยากรณภาษาจีน 1                      3(2-2-5) 

  (Mandarin Chinese Grammar 1) 

ลักษณะโครงสรางของภาษาจีน  ศึกษาและวิเคราะหชนิด  ความหมายและหนาที่

ของหนวยคํา  ระบบการสรางคํา  ระบบการใชคํา วิเคราะห  รูปประโยคและฝกการเขียน

ประโยคภาษาจนีใหถูกตองตามหลักภาษา 

Structures of Mandarin Chinese language was studied. And study and analyzing 

categories, meaning and part of speech of morpheme, phrases formatting system, phrases 

usage system and sentence patterns. And practicing writing on correct grammar 

 

1572304         ไวยากรณภาษาจีน 2             3(2-2-5) 

 (Mandarin Chinese Grammar 2) 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน  1572303  ไวยากรณภาษาจีน 1  

ตอเนื่องจากรายวชิาไวยากรณจนี 1 โดยเนนลักษณะโครงสรางของภาษาจีนศึกษา

และวเิคราะหชนดิ  ความหมายและหนาที่ของหนวยคํา  ระบบการสรางคํา  ระบบการใชคํา

วเิคราะหที่ซับซอนยิ่งข้ึน 

This subject is continual with Chinese grammar 1 and focused on Chinese 

sentence pattern. To study and analysis more complex morpheme in the category      

of  sematics and part of speech, the system of morphemelogy.  

 

1572501         วัฒนธรรมจีน              3(3-0-6) 

 (Chinese Culture) 

ลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรมจนีขนบธรรมเนยีมประเพณคีวามเช่ือ  คานยิม  ศลิปะ 

ดนตร ี นาฏศลิป  มารยาทและการดํารงชีวติของชาวจนีโดยสังเขป 

General characteristics of Chinese culture, traditions, beliefs, values, ethics, art, 

music, dance and manners. And  the living style of Chinese in brief 

 

1572502        ประวัตศิาสตรจีน         3(3-0-6) 

 (Chinese History) 

ประวัตศิาสตรของจนีและอารยธรรมจนีตัง้แตอดตีจนถงึปจจุบนัโดยสังเขป        

โดยเนนเหตกุารณและบุคคลสําคัญในประวัตศิาสตรจนี  โดยเฉพาะยุคสามกก 
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The objective of this course is to study Chinese history and civilization from  

past to the present,in brief, by focusing on prominent events and persons, especially 

“The Three Kingdoms era” 

 

1573103 ภาษาจีนระดบักลาง 1          3(2-2-5) 

 (Intermediate Chinese  1) 

ทักษะการฟง  พูด  อานและเขียนในรูปแบบตาง ๆ ที่มีเนื้อหาซับซอนข้ึน  โดยเนน

การวเิคราะหเนื้อหาสาระและการใชภาษาสื่อความหมายไดถกูตองรวดเร็ว  กะทดัรัดและ

ศกึษาอักษรตัวยอและคําศัพทสมัยปจจุบนั เรยีนรูคําศัพทในระดับกลางไมต่ํากวา 1,200 คํา 

Practice of four skills, listening, speaking, reading and writing, in different ways 

which with more complex content. Putting emphasis on how to analyze and do 

meaningful, rapid and compact expression. Study with simplified letters and modern 

phrases. Words of 1,200 

 

1573104 ภาษาจีนระดบักลาง 2          3(2-2-5) 

 (Intermediate Chinese  2) 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน  1573103  ภาษาจีนระดับกลาง 1 

ทักษะการฟง  พูด  อาน  เขียนในรูปแบบตาง ๆ ที่มีเนื้อหาซับซอนยิ่งข้ึน  โดยเนน

ความเขาใจและทักษะในการใชภาษาที่กะทดัรดัและสละสลวยไดถกูตองกับเนื้อหา  และ

ความคิด  คําศัพท HSK เรยีนรูคําศัพทในระดับกลางไมต่ํากวา 1,700 คํา 

Practice of four skills, listening, speaking, reading and writing, in different ways 

which with more complex content.  Putting emphasis on understanding and skills in 

compact and fluently expressing according to the content and ideas. Words of 1,700   

 

1573206 สนทนาภาษาจีน 1          3(2-2-5) 

 (Chinese Conversation 1) 

 การฟงบทสนทนา  การเลาเรื่อง  การอธบิายอยางงาย  ฝกสนทนาเรื่องทั่วไปใน

ชีวติประจําวัน  เพื่อใชภาษาจนีไดคลองแคลว  โดยเนนความสามารถการฟงและการพูด 

การพูดปากเปลาและสําเนยีงที่เปนมาตรฐาน  การออกเสียงใหถูกตองชัดเจน  การใช

ถอยคําใหเหมาะสมกับเหตกุารณและสภาพแวดลอม 
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The practice of daily speaking skill to reach standard accent, correct and clear 

pronunciation and be able imply suitablely in terms of situations 

 

1573207 สนทนาภาษาจีน 2          3(2-2-5) 

 (Chinese Conversation 2) 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน  1573206  สนทนาภาษาจีน 1  

หลักการ  วธิกีาร  ในการฟงและการพูดภาษาจนีตอเนื่องจากการสนทนา 1 ฝกฟง

และพูดในรูปแบบของการสนทนา  ในหัวขอที่กําหนด  ฝกพูดในกลุม  ฝกพูดในหัวขอที่

กําหนด  ฝกพูดในที่ประชุม  เพื่อเพ่ิมประสบการณความสามารถและทักษะในการฟงและ

พูดยิ่งข้ึน 

This course covers principles of writing Chinese characters using Chinese brush, 

emphasizing on art and aesthetics; principles of fundamental Chinese brush drawing 

such as drawing of bamboo, plum flower, mountain, river, waterfall, etc. 

 

1573603           การแปลไทย-จีน          3(2-2-5) 

 (Translations : Thai – Chinese) 

หลักและวธิกีารแปลภาษาไทยใหเปนภาษาจนีตัง้แตการแปลประโยคจนถงึการแปล

ขอความ  บทสนทนาและบทความขนาดสัน้ 

The objective of this course is to study what are the principles and methods of 

translating Chinese into Thai. To practice by translating texts, more difficult writings, 

documents, speeches and various kinds of letters 

 

1573604        การแปลจีน - ไทย          3(2-2-5) 

 (Translations : Chinese – Thai) 

หลักและวธิกีารในการแปลภาษาจนีเปนภาษาไทย  ฝกแปลขอความและบทความที่

ยากข้ึน  ฝกแปลบทความเอกสาร  สุนทรพจน  และจดหมายประเภทตาง ๆ ปญหาในการ

แปล 

The objective of this course is to study the principles and methods of translating 

Thai into Chinese. Translating the sentences as beginning, then go through gradually 

from conversations and short texts 
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1573719 ภาษาจีนสําหรับการทดสอบมาตรฐานความรูภาษาจีน (HSK)     3(2-2-5) 

  (The Standard Test for Chinese Knowledge in HSK) 

   คําศัพท  1,200 คํา สํานวน  หลักไวยากรณสําหรับการสอบวัดระดับมาตรฐาน  

                     ความรูภาษาจนี (HSK) การวัดระดับความรูความสามารถทางภาษา  และการผานการ 

                     ทดสอบวัดระดับความรูภาษาจนี (HSK) 

   Vocabulary 1, 200 words, Idioms, Chinese grammar for a standard level of  

  knowledge in Chinese. HSK (The Chinese Proficiency Test). To test the level of  

  knowledge of languages. And tested knowledge of the Chinese language HSK (The  

  Chinese Proficiency Test) level 
 

1574102 ภาษาจีนระดบัสูง                 3(2-2-5) 

 (Advanced Chinese) 

               งานเขียนตาง ๆ ทัง้บันเทงิคด ี และสารคดี  จดบนัทกึ  ยอความ  สุนทรพจน 

            ขยายความ  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งทีไ่ดอาน  ไดพบ  ไดเห็นและฟง  เพื่อให 

            สามารถจับใจความหลักและพลความได  คําศัพท HSK ระดับ 5 และ ระดับ 6 

               The objective of this course is to study various writing, such as fiction and 

documentary. Taking notes, briefing texts, delivering speeches, expanding texts and  

expressing ideas related to  what had read, heard and seen to be able to catching  

the main idea and conclution. Words of HSK Level 5-6 

 

1574403            การพูดภาษาจีนในท่ีชุมชน             3(2-2-5) 

          (Chinese Public Speaking) 

  ทักษะการพูดภาษาจนีในที่ประชุมชน  การกลาวสนุทรพจน  การแสดงความ

คิดเห็น  การใชภาษา   และทาทางเพื่อโนมนาวใจผูฟง 

             Chinese Language skills for speech, meeting, presentation, expression  

 to persuade the audience 
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2.2  กลุมวชิาเอกเลอืก 

         1)  กลุมภาษา 

 

1573304        ภาษาจีนโบราณ          3(2-2-5) 

 (Classical Chinese) 

ภาษาจนีโบราณจากบทคัดสรร  ลักษณะโครงสรางไวยากรณและความหมาย

โดยเฉพาะขอแตกตางในดานการใชศัพทและหลักภาษา  ระหวางภาษาจนีโบราณกับ

ภาษาจนีปจจุบนั  

The objective of this course is to study the selected classical Chinese to 

understand the grammar and meaning, especially the distinguish in the usage of 

phrases and syntax from modern 

 

1573305     ภาษาจีนท่ีใชในชีวติประจําวัน        3(2-2-5) 

   (Chinese Usage for Daily Life) 

    ความรูพื้นฐานของตวัอักษรจนี  ตลอดจนโครงสรางและความหมายของตัวอักษรจนี 

   ที่ใชในชีวติประจําวันและฝกฝนเทคนคิการจําภาษาจนี  สําหรับใชในการเขียน 

    The Introduction of the basic knowledge, structure and meanings of common  

  Chinese characters.  And practice writing techniques to memorize Chinese characters. 

 

1573512 ภาษิตสํานวนจีน              3(3-0-6) 

 (Chinese Proverbs and Idioms) 

นทิานสุภาษติที่มีช่ือเสยีงของจนี  สํานวนภาษาจนีที่มีความถี่ในการใชสูง  เนนคติ

ธรรมและปรัชญาชีวติและรูจักใชสุภาษติจนีไดอยางเหมาะสม 

The objective of this course is to study the well-known and well-implied 

Chinese proverb tales and Chinese idioms, both are related to philosophy of life 

                    and morale, and be able to imply Chinese proverb suitably 
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1574107 การอานขาวจีน                   3(2-2-5) 

 (Chinese News Reading) 

 ขาวและบทความตาง ๆ ในหนังสอืพิมพ  วารสาร  และสื่อสารสนเทศน  เชน  

ขาวทั่วไปทัง้ในประเทศและตางประเทศ  บทความเชิงวจิารณ  บทความทางการเมือง   

บทบรรณาธกิาร  โดยเนนการเขาใจศัพท  สํานวนที่ใชในภาษาหนังสอืพิมพ  สรุปความ  

ตคีวาม  และแสดงความคิดเหน็เกีย่วกับขาวและบทความประเภทตาง ๆ 

The objective of this course  is to practice skill for reading news and articles 

from newspaper, such as general both domestic and foreign news, critical, political 

articles and editorial. By emphasis on understanding vocabulary, newspaper idiom, 

making conclusions, interpretations and express idea on news and various articles 

 

             2)  กลุมวรรณกรรม 
 

1572503        ภูมศิาสตรจีน            3(3-0-6) 

   (Geography of China) 

ภูมิศาสตรจนี  ทรัพยากร  สถานที่ที่เปนมรดกโลก  การคมนาคม  กลุมประชากร  

และพัฒนาการทางภูมิศาสตรทางกายภาพอ่ืน ๆ ซ่ึงมีอิทธพิลตอระบบเศรษฐกจิและสังคม

ของประเทศจนี 

The objective of this course is to study the China’s geography, nature resource, 

world heritage, transportation, population and other facilitise that has influence on 

China’s economics and  society 

 

1572504        ประเทศจีนโดยสังเขป           3(3-0-6) 

   (Introduction of China) 

    ภูมิประเทศ  ประชากร  การปกครอง  เศรษฐกจิ  วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

   การศกึษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยสังเขป 

The briefly introduction of  China’s topography, population, governance, 

economy, science, technology. religion and culture  
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1573510         ปรัชญาจีน             3(2-2-5) 

    (Chinese Philosophy) 

 ปรัชญา  แนวคิดและคําสอนของนักปราชญสําคัญของจนีในยุคตาง ๆ ที่มีอิทธ ิ   

ตอสังคมจนีปจจุบัน  เนนแนวคิดขงจื๊อ  เมงจื๊อ  เลาจื๊อ 

       The objective of this course is to study philosophy, concepts and teachings  

    of Chinese philosophers Who have had lasting influence on Chinese  society today.  

 Emphasizing on the concepts of Confucian, Mengzi and Laozi. 
 

1574505        วรรณกรรมจีนโบราณ                    3(3-0-6) 

 (Classical Chinese Literature) 

ลักษณะทั่วไปและรูปแบบการประพันธตาง ๆ ที่สําคัญของวรรณคดจีนี  ตัง้แตสมัย

โบราณจนถงึสมัยราชวงศชิง  การอานและวเิคราะห  บทคัดสรรจากวรรณคดจีนีทีส่ําคัญใน

แตละสมัย 

The objective of this course is to study general and important writing form and 

characteristics of outstanding masterpieces which were out of Chinese literature of each 

era from ancient times to Qing dynasty     

 

1574512 นวนยิายจีน                      3(2-2-5) 

 (Chinese Novels) 

ทักษะการอานและวเิคราะหบทคัดเลอืกจากนวนยิายจนีสมัยราชวงศหมิงชิง  และ

สมัยใหม 

The objective of this course is to develop skills in reading and analyzing Chinese 

novels which were selected from Ming, Qing and Modern time 
 

1574513 วรรณกรรมจีนสมัยใหมและรวมสมัย        3(2-2-5) 

 (Contemporary and Modern Chinese Literature) 

การฝกทกัษะและวเิคราะหบทคัดเลอืก  ลักษณะเดน  เคาโครงเรื่อง  ลลีาการเขียน

 จากวรรณกรรม  ผลงานที่เปนตัวแทนของนักประพันธ  กวีและนักแตงบทละครช้ันนํา 

 สมัยใหมและรวมสมัยของจนี 

The objective of this course is to develop skills in reading and analyzing the 

selective plot, represented  works of poet, composer, playwright in various times 
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                       3) กลุมวชิาชีพ 
 

1572406        ทักษะคอมพิวเตอรและสื่อโสตทัศนภาษาจีน       3(2-2-5)   

              (Computer Skills and Chinese Audio-Visual Media) 

ศัพทภาษาจนีดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกบั

ระบบคอมพิวเตอรภาษาจนี  การใชโปรแกรมประยุกตเพื่อการทํางาน  ตลอดจนการสบืคน 

ขอมูลจากอินเตอรเน็ต   การจับใจความสําคัญและการอภิปราย  สามารถสรปุเนื้อเรื่องที่

ศกึษาจากสื่อตาง ๆ เชน  ภาพยนตร  วทิยแุละโทรทัศน ได 

          Terminology in Chinese of  Computer and Information Technology. Basic  

knowledge about computer systems, the application in Chinese. As well as serving  

the Internet. Develop ability of extracting main idea, discussion and making conclusions  

from contents were studied, including movies, radio, and TV program 

 

1573706        ภาษาจีนดานความสัมพันธระหวางประเทศ       3(2-2-5) 

   (Chinese for International Relations) 

 ศัพทและสํานวนจนีกลางดานความสัมพันธระหวางประเทศ  การเมืองโลกองคการ

ระหวางประเทศและการทูต  โครงสรางประโยคทีใ่ชในดานความสัมพันธระหวางประเทศ 

This objective of this course is to study terms and idioms in Chinese that used 

in international relations, global political, international organization and diplomacy And 

sentence patterns were used in international relations 

 

1573708 ภาษาจีนเพ่ือการเลขานุการ         3(2-2-5) 

  (Chinese for Secretarial Science) 

ภาษาจนีสําหรับงานเลขานกุาร  เนนการใชภาษาในการตดิตอสื่อสาร เชน  บันทกึ

ขอความ  โทรศัพททีต่ดิตอภายในและภายนอกบรษิัท  พรอมทัง้ศกึษาศัพทเทคนคิ  และ

สํานวนทีจ่ําเปนในงานเลขานกุาร  ตลอดจนการจดบันทกึการประชุมได 

This objective of this course is to develop learners’  Chinese language skills for 

secretary work on revalent situations and contexts . To focus on telephoning, dealing 

with visitors, emails and short notes, writing up the minutes and diplomatic language 
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1573709 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม         3(2-2-5) 

 (Chinese for Hotel) 

ทักษะในดานการฟง  พูด  สํานวนภาษาที่ใชในการบรกิารในโรงแรมโดยใชในการณ

จําลองและฝกปฏิบัตใินโรงแรม  เชน  งานลวงหนา  ภัตตาคารบาร  รานขายของที่ระลกึ

เปนตน  

This objective of this course is to develop Chinese language skills through 

practical application, vocabulary development, language analysis, active listening 

practice, relevant role-play that could be implied in hotel affairs, such as booking, 

servicing in restaurant, souvenir shop, etc 

 

1573710 ภาษาจีนธุรกจิ               3(2-2-5) 

 (Business Chinese) 

             ศัพทและสํานวนภาษาจีนที่จําเปนตองใชในวงการธุรกิจและการธนาคารทั้งใน 

ประเทศและระหวางประเทศ  วัฒนธรรม  ประเพณแีละจติวทิยาในการทําธุรกจิของชาวจนี  

ทักษะการพูดและการเขียน  โดยใชสถานการณจําลองและใหความรูในเรื่องวธิปีฏิบตัตินใน

การตดิตอธรุกจิกับชาวจนี 

   This objective of this course is to learn Chinese vocabulary and expressions  

needed in the  business the domestic and international bank, culture, tradition and  

psychology for business of the Chinese. Implying the situational learning method for  

lifting business speaking and writing ability. And acknowledge how to do business  

with Chinese 

 

1573711         ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐกจิและการเมอืงการปกครองจีน   3(3-0-6) 

  (Basic China Economics and Government) 

ความรูทั่วไปทางดานเศรษฐกจิและการการเมืองการปกครองจนี  ตลอดจนศกึษา

ประวัติบุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองจีน  วิวัฒนาการ

เศรษฐกจิยุคใหมของจนีในดานการผลติของอุตสาหกรรมหลักตาง ๆ การตลาด  การเงนิ

ภายในประเทศและเหตกุารณสําคัญตาง ๆ ที่มีอิทธพิลตอเศรษฐกจิการคาระหวางประเทศ  
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This objective of this course is to study general knowledge of economics  

 and politics,governance of China, the  history of people who  has influence on  

 developing economic and politics and the evolution of the Chinese economy in the  

 manufacture industry,market and the domestic financial. And events have obvious  

 affecting on international trade 

 

1573717 ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว                                            3(2-2-5) 

  (Chinese for Tourism) 

ทักษะในดานการฟงและพูดศัพทในภาษาสํานวนทีใ่ชในการบรกิารและแนะนํา

สถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทย  โดยจดัสถานการณจําลองในการปฏิบตังิาน  เชน  

สนามบนิ  โรงแรม  ภัตตาคาร  รานคา  ทาขนสงมวลชน  เปนตน 

The objective of this course is to learn terminologies and expressions in Chinese 

for tourism to introduce famous scenic sights in Thailand and be communicable when 

offer service, such as in airports, hotels, restaurants, shops and public transportation, 

etc 

 

 1573718        ภาษาจีนเพ่ือการสอน           3(2-2-5) 

           (Chinese for Teaching)  

ทฤษฎี  การปฏิบตัทิดลองสอน  การจัดทําแผนการสอน  ทฤษฎีการสอน  หลกั

ความเปนครูมืออาชีพ  จรรยาบรรณวชิาชีพคร ู แนวความคิดการสอนภาษาจนีในฐานะ

ภาษาตางประเทศเพื่อนําไปประยุกตใชในการสอนอยางมีประสทิธภิาพ 

This course covers theory, teaching practice, outlining lesson plan, professional 

teaching principle, ethics for teachers, and ideas on teaching Chinese as a foreign 

language so as to effectively apply them in class. 
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4) กลุมศลิปะ 
 

1574517       ศลิปะการเขียนพูกันจีนและการวาดภาพจีน        3(2-2-5) 

  (The Art of Chinese Brush and Painting)   

หลักการเขียนอักษรจนีรูปแบบตาง ๆ ดวยพูกันจนี  โดยเนนศลิปะและสุนทรยีภาพ 

หลักการวาดภาพศลิปะดวยพูกันจนีเบื้องตน  เชนกันวาดภาพตนไผ  ดอกเหมย  ภูเขา  สาย

ธารและน้ําตก  เปนตน 

This course covers combination of Chinese singing and dancing; a study of 

Chinese minorities’ costume, which is an identity of China; practice of dancing; practice 

of singing Chinese songs in a correct and fluent manner. 

 

1574518        ศลิปะการตัดกระดาษจีนและการถักเชือกจีน        3(2-2-5) 

(The Art of Chinese Paper Cutting and Chinese Knotting) 

ศลิปะการตัดกระดาษเปนลวดลายสวยงามและศลิปะการรอยเชือกจนีประดษิฐ 

                    เปนลวดลายตาง ๆ ตามวัฒนธรรมจนีแบบดัง้เดมิ  ตามเทศกาลตาง ๆ ของจนี 

This course covers the art of beautiful paper cutting and Chinese 

knottingdesigned  based on traditional Chinese art and festivals.  

 

1574519         ศลิปะการแตงหนางิว้และหมากรุกจีน        3(2-2-5) 

(The Art of Makeup in Chinese Opera and Chinese Chess) 

ศลิปะการแตงหนางิ้วแบบดัง้เดมิที่เปนเอกลกัษณตามแบบศลิปะจนี ฝกปฏิบัตจิาก

หนากาก หรอืหนาบุคคลจรงิ ประวัตคิวามเปนมา ศาสตรความรูเกี่ยวกับการเลนหมากรกุ

จนีและฝกปฏิบัตอิยางถูกหลกัการเลน 

This course covers the authentic art of makeup in Chinese opera. Students will 

practice on masks or persons’ faces. The course also includes history and knowledge of 

Chinese chess. Students will practice playing chess according to the rules. 
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1574520  ดนตรีนาฏลลีาจีน                  3(2-2-5)  

  (Chinese Music and Dancing)      

การผสมผสานการขับรองและนาฎศลิปจนี  ศกึษาชุดการแตงกายชนกลุมนอยอัน

เปนเอกลักษณของประเทศจนี  ฝกฝนทวงทา  ลลีา  การรายรําสูการปฏิบตัจิรงิ  ศลิปะใน 

เรยีนรูหลกัการขับรองเพลงจนีอยางถูกตอง  ตลอดจนฝกฝนจนเช่ียวชาญ 

This course covers principles and methods of listening and speaking Chinese. 

This course is a continuation of Chinese Conversation. Students will practice listening 

and speaking in a conversation on assigned topics, speaking about assigned topics, 

public speaking, so as to enhance one’s experiences and skills in listening and speaking. 

 

1574521        การทําอาหารจีน          3(2-2-5) 

         (Chinese Cooking) 

ศิลปะในการทําอาหารจนี  อาทิ  หุง  ตม  นึ่ง  ตุน  ผัด  ของหวานตามประเพณี 

เทศกาลทองถิน่จนี  อาหารที่มีช่ือเสยีงของมณฑลตาง ๆ อันเปนเอกลกัษณของประเทศจนี  

This course covers the art of Chinese cooking, e.g. boiling, steaming, stewing, 

frying, Chinese traditional and local desserts. 

 

1574522         ศลิปะการตอสูจีน          3(2-2-5) 

  (Chinese Wushu) 

   ทักษะการใชศลิปะการตอสูแบบจนี  เชน  รํามวยจนี  ราํดาบ  รํามวยไทเกก  

รําพัด  เปนตน 

   Chinese Gongfu or Wushu, or martial arts, has been practiced for several  

  thousand years by people in China for physical training and self-defense. Traditional 

  Chinese martial arts are including as dance, Chinese boxing, Tai Chi, sword dancing,  

                     fan dance, etc 
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                    2.3  กลุมวชิาโท 
 

1531101  ภาษาศาสตรเบื้องตน        3(3-0-6)  

  (Introduction to Linguistics) 

 ความรูเบื้องตนทางภาษาศาสตร เชน ภาษาศาสตรที่เกีย่วของกับการพูดและการ 

ออกเสียง  ระบบหนวยคํา  วากยสัมพันธ  ศึกษาลักษณะของภาษาสัทอักษรสากล   

คําศัพทที่มีความหมายเกี่ยวของกัน  คําปรากฏรวมจําเพาะรวมทัง้วเิคราะหลักษณะของ            

ภาษาตามทฤษฎี  ภาษาศาสตร 

   Introduction to linguistics such as a system of words, syntax, a study of language 

form, universal linguistics, linking words, apparent word including analysis on the  

language form with the theory of linguistics 

 

1551129        ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกจิการโรงแรม         3(2-2-5) 

 (English for Hotel Business) 

   ภาษา  คําศัพทเฉพาะและสํานวนที่ใชในธุรกจิการโรงแรมและแผนกตาง ๆ           

  ในโรงแรม  โดยเนนภาษาที่ใชในการตอนรับแขก  ใหขอมูล  และแกไขปญหาเบื้องตน 

   Language, special words and idiom used for the hotel business and several  

sections of the hotel trade and the language used for welcoming guests, giving  

information and solution of basic problem 

 

1551601  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกจิ 1             3(2-2-5) 

  (Business Communication in English 1) 

 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เกี่ยวของกับสายงานทางธุรกจิแบบบรูณาการ 

โดยเนนการสนทนาในสํานักงาน  รวมทัง้ศกึษาคําศัพทเฉพาะและสํานวนทางดานธุรกจิ 

 Business communication in English relating to business jobs emphasizing on 

office conversation including private words and business idiom  
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1553110 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกจิ  1   3(2-2-5) 

  (Reading and Writing Business English 1) 

   ฝกทักษะการอานและการเขียนแบบบูรณาการเปนลําดับจากระดับประโยคจนถงึ 

ระดับยอหนา  เขาใจโครงสรางของยอหนาประเภทตาง ๆ รูปแบบของภาษารวมถึงการ 

อางอิงและคําเช่ือมจากการเดาความหมายจากบรบิท  โดยศกึษาจากบทอานที่หลากหลาย 

เกี่ยวกับธุรกจิ  ทัง้สิ่งพิมพและบทอานทางอินเตอรเน็ต  ฝกเขียนยอหนา  หรอืเรยีงความสัน้  

ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่อาน  รวมทัง้ใชการอานนอกเวลาเพื่อพัฒนาทักษะการอานและเสรมิสราง 

นสิัยรกัการอาน 

Practice reading skills and integrated writing orderly from sentence until indentation 

   level, understand structure of various indentations, language forms including quotation  

and linking words from the interpretation of the content by studying from various business                     

reading matters: both printed matters and internet articles, practice paragraph or essay 

writing about reading story including out of class reading to develop reading skill and  

reading encouragement. 

 

1553202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนองาน              3(2-2-5) 

(English for Oral Presentation) 

 วิธีการนําเสนองานอยางมีประสิทธิภาพเทคนิคการใชภาษากายการใชเสียง  

สามารถสื่อสารและตอบคําถามจากผูชม  ผูเรยีนสามารถเลอืกหัวขอในการนําเสนองาน

อยางหลากหลาย 

This course introduces effective presentation components and techniques 

including the use of posture, eye contact, gesture and voice inflection and create 

rapport and deal with the audience and audience questions, Students make 

presentations on selected topics 
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                2.4  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ  

                     

1573803 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพภาษาจีน        1(60) 

 (Preparation for Professional Experience in Chinese) 

 การปฏิบัติการเตรียมความพรอมกอนการออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ  ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ  มีความสามารถในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพแตละสาขาวิชา 

เชน การปรับตัวในสังคม  การพัฒนาบุคลกิภาพ  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสารสนเทศการ

สื่อสาร  มนุษยสัมพันธ  การทํางานเปนทมี  โครงสรางการทํางานในองคกร  งานธุรการใน

สํานักงาน  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและระบบบรหิารคุณภาพงานคุณภาพ

ในสถานประกอบการ  การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา  การฝก

ปฏิบัตโิดยใชสถานการณจําลองในสถานประกอบการภาคธุรกจิ เชน โรงแรม  บริษัทจัดนํา

เที่ยว  สํานักงาน ฯลฯ  กอนออกฝกประสบการณวชิาชีพ  การสัมมนาทฤษฎี  แนวความคิด

ภาษาจนีในฐานะภาษาตางประเทศเพื่อนําไปประยุกตใชในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

และมีความรูความเขาใจในการจัดทําโครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การเขียน

รายงานโครงงานและการนําเสนอผลงานโครงงาน   

This course content is the preparation for practical training which was practiced 

in each kind of simulated situation and working conditions, such as, the enterprise, the 

hotel, the traveling company, the store, rides in a carriage and so on each kind of 

situation environment simulation training. How to go shopping, asks the way, draws 

money, rides in a carriage and so on. Gains in the rich language exchange experience 
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1573804     การฝกประสบการณวชิาชีพภาษาจีน        6(600) 

 (Full Time Professional Experience in Chinese) 

 รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน : 1573803  การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพภาษาจีน 

 นักศกึษาไดฝกประสบการณวชิาชีพดานภาษาจนีในหนวยงาน สถานประกอบการ

ที่มีการใชภาษาจีน  ไมนอยกวา 600 ช่ัวโมง  ภายใตการควบคุมของอาจารยนิเทศและ

ผูบริหารกิจการ  โดยจัดใหมีการปฐมนิเทศกอนฝก และมีการอภิปราย  วิเคราะห  และ

สรุปผลการฝกประสบการณวชิาชีพ  โดยบูรณาการความรูที่ไดจากการศึกษาในหลักสูตร

การศกึษากับการปฏิบัตงิานจรงิเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน  การจัดทําโครงงาน  การรายงาน

ผลการปฏิบัตงิาน  การเขียนรายงานโครงงาน  และการนําเสนอโครงงานตามคําแนะนําของ

พนักงานพ่ีเลี้ยง  อาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยนิเทศก  เพื่อใหเกิดทักษะ  องคความรูใน

วชิาชีพและคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ  มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่จําเปนตอการ

ปฏิบัตงิานและเปนบัณฑติที่มีคุณสมบัตติรงตามความตองการของตลาดแรงงานที่พรอมจะ

ทํางานไดทันทเีม่ือสําเร็จการศกึษา 

 Students enter the workforce according  to their specific fields of study for not   

less  than  600  hours  integrating  the theory explored  in the university with the   

practice involved with the occupation. Student should do practical raining in the Chinese 

enterprises that have Chinese language environment. Under the supervision of teachers  

and entrepreneurs, there should be an orientation before training. At the end, students  

should summit explanation,  Analysis and summary of training. The mission of this class   

is to imbue students with the skills, body of knowledge, character, personality and   

qualifications  directly related to market  need. 
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 6003801  เตรียมสหกจิศกึษา                                                           1(60) 

                    (Cooperative  Education  Preparation) 

การปฏิบัตกิารเตรยีมความพรอมกอนการออกปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ 

โดยใหมีองคความรูในเรื่อง หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกจิศกึษา  กระบวนการและ 

ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับระบบสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและการสอบ 

สัมภาษณ  ความรูพื้นฐานในการปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ มีความสามารถในการ 

พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวชิาชีพแตละสาขาวชิา เชน การปรับตัวในสังคม  การพัฒนา 

บุคลกิภาพ  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยสีารสนเทศการสื่อสาร  มนุษยสัมพันธ  การทํางาน 

เปนทีม  โครงสรางการทํางานในองคกร  งานธุรการในสํานักงาน  ความรูเบื้องตน 

เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและระบบบรหิารคุณภาพงานคุณภาพในสถานประกอบการ   

การเสรมิทักษะและจรยิธรรมในวชิาชีพเฉพาะสาขาวชิาและมีความรูความเขาใจในการ 

จัดทําโครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัตงิาน  การเขียนรายงานโครงงานและการ 

นําเสนอผลงานโครงงาน   

 This  class  serves as  a  preparatory curriculum before students enter the  

worforce. Examining  the  principles. Concepts and  philosophy of Cooperative Education. 

The processes and regulations for applying for jobs and interviews. The basic skills  

required to operate winhin  the estabishment, and  the ability to self-develop according 

to the professional standards of each institution will be explored. The specific skills and 

attitudes this class seeks to develop are: social adjustment, personality development,  

English language  skills,  understanding  information  technology  for communication,  

human relations, team work, organization, office work affairs, acursory understnading  

of labor law and quality work management. We will conclude the class with  an   

explanation  of  specific  professional  skills  and  ethics. Students will be expected to   

have  a  firm  understanding of  writing  and preseting  work  projects,as  well  as   

crafting  summary  reports. 
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6004801     สหกจิศกึษา                                                            6(600) 

                    (Cooperative Education) 

                        รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน :  6003801  เตรียมสหกจิศกึษา 

            การปฏิบัติงานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองคกรผูใช 

บัณฑติเปนเวลา 16 สัปดาห หรอืไมนอยกวา 600  ช่ัวโมง  โดยบูรณาการความรูที่ไดจาก 

การศกึษาในหลกัสูตรการศกึษากับการปฏิบัตงิานจรงิเสมือนหนึ่งเปนพนกังาน  การจดัทํา 

โครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัตงิาน การเขียนรายงานโครงงาน  และการนําเสนอ 

โครงงานตามคําแนะนําของพนักงานพ่ีเลี้ยง  อาจารยที่ปรกึษาหรอือาจารยนเิทศก เพื่อใหเกดิ 

ทักษะ  องคความรูในวชิาชีพและคุณธรรม จรยิธรรมในวชิาชีพ  มีลกัษณะนสิยัหรอืบุคลกิภาพ 

ที่จําเปนตอการปฏิบัตงิาน  และเปนบัณฑติที่มีคุณสมบตัติรงตามความตองการของตลาด 

แรงงานที่พรอมจะทํางานไดทันทเีม่ือสําเรจ็การศกึษา 

 Students enter the workforce  according  to their specific fields of study for 16  

weeks  (or not less than 600 hours)  integrating  the theory explored in the university  

with the  practice  involved with the occupation.  Students  are expected to engage in  

and  complete:  work  projects, operating reports, and work  presentations as per the   

suggestions of  a  senior  officer  and/or advisory tencher. The  mission of  this class is   

to imbue students with the skills, body of knowledge, character, personality and     

qualifications directly related  to  market  need. 

             

                     

3)  หมวดวชิาเลอืกเสรี   เรยีนไมนอยกวา  6  หนวยกติ 
 

             ใหเลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ ในหลกัสตูรมหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  โดยไมซํ้ากับรายวชิา   

           ที่เคยเรยีนมาแลว  และตองไมเปนรายวชิาทีก่ําหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกติรวม  ในเกณฑการ 

           สําเรจ็ของหลักสูตรนี้ 


