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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาภาษาจีน 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564) 

 

                     ชื่อสถาบันอุดมศกึษา   มหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

                     คณะ                        มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

1.1.  รหัสหลักสูตร       : 25521631102798  

1.2  ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย           :  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาจีน 
ชื่อภาษาอังกฤษ       :  Bachelor of Arts Program in Chinese 

 

2. ชื่อปรญิญา 

ชื่อภาษาไทย       :  ศลิปศาสตรบัณฑติ (ภาษาจนี) 
ชื่อภาษาอังกฤษ      :  Bachelor of Arts  (Chinese) 
 

ชื่อย่อภาษาไทย       :  ศศ.บ. (ภาษาจนี) 

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   :  B.A. (Chinese) 

 

3.  วชิาเอก  

 - 

 

 4.  จำนวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 ไม่นอ้ยกว่า  133  หน่วยกติ 

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ 
 หลักสูตรระดับปรญิญาตร ี 4  ปี 
 

     5.2  ประภทหลักสูตร 

 ปรญิญาตรทีางวชิาการ 
 

     5.3  ภาษาที่ใช ้(ในการจัดการเรยีนการสอน) 
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 ภาษาไทย  ภาษาจนีและภาษาอังกฤษ  
 

5.4  การรับเข้าศกึษา 

     การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร  รับนักศึกษาสัญชาติไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติที่ 

(สามารถใช้ภาษาไทยได้หรือมีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาไทยที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของ

มหาวทิยาลัย) 
 

5.5  ความร่วมมอืกับสถาบันอื่น 

  สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้ทำความร่วมมือกับสถาบัน การศึกษา

ระดับอุดมศกึษาของสาธารณรัฐประชาชนจนี  โดยการลงนามแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-จนี  ทัง้ยังสามารถ

เทียบโอนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาที่ศึกษามาได้ โดยการจัดให้นักศึกษาที ่ม ีความประสงค์ที ่จะ

แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ด ้านภาษาจีน ทำการแลกเปลี ่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีนในชั ้นปีที ่ 4 ภาค

การศึกษาที่ 1 ของทุกปี เป็นระยะ เวลา 1 ภาคการศึกษามีอัตราส่วนของหลักสูตร 3+0.5+0.5 ซึ่งจะทำ

การแลกเปลี่ยนกับทางมหาวิทยาลัยใดนั้นข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ประจำหลักสูตร  มหาวิทยาลัย

ดังกล่าว ไดแ้ก ่

  1)  Guizhou Kaili University  สาธารณรัฐประชาชนจนี 
  2)  Guizhou Normal University    สาธารณรัฐประชาชนจีน   
 

 ทั้งนี้  สาขาวิชาภาษาจีนได้ทำความร่วมมือกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งให้

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นศูนย์สอบย่อยในการสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาจีน  HSK HSKK และ 

YCT 
 

5.6  การให้ปรญิญาแก่ผู้สำเร็จการศกึษา 

 ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 

  

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (ปรับปรุงจากหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจนี  ระดับ

ปรญิญาตร ี4 ปี  (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559)) 
  

 เปดิสอน  ภาคการศกึษาที่  1  ปกีารศกึษา 2564 
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สภาวชิาการมหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  เห็นชอบหลักสูตรในการประชมุ 
      ครัง้ที่ 9/2563 วันที ่ 25 เดอืนพฤศจกิายน  พ.ศ. 2563 
 

สภามหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  อนุมัติหลักสูตรในการประชุม  

       ครัง้ที่ 10/2563 วันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะไดร้ับการเผยแพรเ่ป็นหลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศกึษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552  ในปกีารศกึษา 2566 

 

8.  อาชพีที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศกึษา 

8.1  งานวิชาการ  เช่น  นักวชิาการ  นักวจิัย  ครู  อาจารย์  

8.2  งานดา้นสื่อสารมวลชน เช่น นักข่าว พธิกีร นักประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน  

8.3  งานดา้นอุตสาหกรรมและบรกิาร เช่น ล่าม มัคคเุทศก์ พนักงานสายการบนิและโรงแรม   

8.4  งานด้านเอกสาร  เช่น  ธุรการ  เลขานุการ  ล่าม  นักแปล  เจ้าหน้าที่สถานทูต    

8.5  งานด้านการเขียนบันเทงิคด ีสารคดี  เช่น  นักเขยีน  นักประพันธ์  นักวจิารณ์  
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

     3.1  หลักสูตร  

      3.1.1  จำนวนหน่วยกติตลอดหลักสูตร  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาจีน  ผูส้ำเร็จการศกึษาตอ้งเรยีนไม่น้อยกว่า  

133  หน่วยกิต  
 

3.1.2  โครงสร้างของหลักสูตร  

  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาจีน  ประกอบดว้ยสัดส่วนหน่วยกติแต่ละหมวด

วชิาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้  

หมวดวชิา 

เกณฑ์ สกอ. 

(หน่วยกติ) 

หลักสูตรเดมิ 

(หน่วยกติ) 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

(หน่วยกติ) 

1)  หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 30 

     1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร - 9 – 12 12 – 15 

     1.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์ - 6 – 9 3 – 6 

     1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ - 6 – 9 6 – 9 

  1.4 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  

      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- 6 – 9 9 – 12 

2)  หมวดวชิาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 84 ไม่น้อยกว่า  97 ไม่น้อยกว่า  97 

     2.1  กลุ่มวชิาเอกบังคับ - เรยีน  60 เรยีน  72 

           2.1.1 กลุม่วิชาทักษะภาษา - - เรยีน  48 

           2.1.2 กลุม่วชิาสาระความรู ้ - - เรยีน  24 

     2.2  กลุ่มวชิาเอกเลือก  ไมน่อ้ยกว่า  15 ไม่นอ้ยกว่า  18 

     2.3  กลุ่มวชิาฝกึประสบการณว์ชิาชพี - เรยีน 7 เรยีน 7 

     2.4  กลุม่วชิาโท - เรยีน 15 - 

3)  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 

จำนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกวา่ 120 ไม่น้อยกว่า  133 ไม่น้อยกว่า  133 

 

3.1.3  รายวชิา 

            1) หมวดวชิาศกึษาทั่วไป   ตอ้งเรยีนทุกกลุ่มวชิาไม่นอ้ยกว่า  30  หน่วยกติ 

                1.1)  กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร  เรียน  12 - 15  หน่วยกิต 

 

บังคับ  เรยีน                                                      12 หน่วยกิต 

1500120 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

(Foundation of English) 

3(2-2-5) 

1500126 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน้สารสนเทศ 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 

3(2-2-5) 
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1500127 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 

(Reading and Writing of English) 

3(2-2-5) 

1500128 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 

(Listening and Speaking of English) 

 

3(2-2-5) 

                              เลอืก  เรยีน                                             0 – 3  หน่วยกติ 

 

1561123 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งต้น 

(Japanese for Beginners)  

3(2-2-5) 

1571129 ภาษาจนีเบื้องต้น 

(Chinese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1581107 ภาษามาเลย์เบือ้งต้น 

(Malay for Beginners) 

3(2-2-5) 

1661108 ภาษาเกาหลเีบื้องต้น 

(Korean for Beginners) 

3(2-2-5) 

1671104 ภาษาลาวเบื้องต้น 

(Lao for Beginners) 

3(2-2-5) 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน้ 

(Khmer for Beginners) 

3(2-2-5) 

1691103 ภาษาพม่าเบื้องต้น 

(Burmese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1711108 ภาษาเวยีดนามเบือ้งต้น 

(Vietnamese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1741101 ภาษาอินโดนเีซยีเบื้องต้น  

(Bahasa Indonesia for Beginners) 

3(2-2-5) 

 

      1.2)  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    เรยีน    3 -  6  หน่วยกติ   

 

บังคับ  เรยีน                                                       3 หน่วยกติ 

1521102 คุณธรรม กับชวีติ  

(Virtue and Life) 

3(2-2-5) 

เลอืก  เรยีน                                                   0 – 3 หน่วยกติ 

1500129 เพศวถิ ี 

(Sexual Orientation) 

3(2-2-5) 

2000117 สุนทรยีภาพของชีวติ  

(Aesthetic Appreciation) 

3(2-2-5) 

1825001  พฤตกิรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 

(Human Behavior and Self Development) 

3(2-2-5) 
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  1.3)  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์    เรยีน    6 - 9  หน่วยกติ 

                           บังคับ  เรยีน                                                        6 หน่วยกติ 

2500116 สทิธิมนุษยชนและหนา้ที่พลเมือง 

(Human Rights and Civic Duties) 

3(2-2-5) 

2500117 วถิไีทยกับวถิอีาเซยีนในสังคมโลก 

(Thai Living and ASEAN Way in Global Society) 

3(2-2-5) 

เลอืก  เรยีน                                                   0 – 3 หน่วยกติ 

2500119 วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง 

(Self-Economic Sufficiency) 

3(2-2-5) 

2500120 วถิโีลก  

(Global Living) 

3(2-2-5) 

2500121 ชวีติกับสิ่งแวดล้อม 

(Human Beings and Environment) 

3(2-2-5) 

2541205 มนุษย์กับธรรมชาติ 

(Man and Nature) 

3(2-2-5) 

3502101 การเป็นผูป้ระกอบการ 

(Entrepreneurship) 

3(2-2-5) 

 

1.4)  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เรยี   6 - 9  หน่วยกิต 

 

 บังคับ  เรยีน                                                      6 หน่วยกิต 

4000117 เทคโนโลยดีจิทิัลและการส่ือสาร 

(Digital Technology and Communication) 

3(2-2-5) 

4000119 การคดิและการตัดสินใจ 

(Thinking and Decision Making) 

3(2-2-5) 

เลอืก  เรยีน                                                   3 – 6 หน่วยกติ 

4000118 วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ 

(Science for Quality of Life) 

3(2-2-5) 

4002104 การประยุกต์ใชโ้ปรแกรมสำนักงานในยุคดจิทิัล 

(Office Program Application in Digital World) 

3(2-2-5) 

   

4032227 การออกกำลังกายแบบบูรณาการสำหรบัคนยุคใหม่ 

 (Integrated Exercise for New Generation) 

3(2-2-5) 

 

             2)  หมวดวชิาเฉพาะด้าน   เรยีนไม่นอ้ยกว่า  97  หน่วยกิต 

   2.1  กลุ่มวชิาเอกบังคบั เรยีน  72 หน่วยกติ 

           2.1.1 กลุ่มวชิาทักษะภาษา  เรยีน   48   หน่วยกิต  



 

 

8

 

 1) กลุ่มวชิาทกัษะรวม  

1571122 ภาษาจนีระดับตน้ 1 

(Basic Chinese 1) 

3(2-2-5) 

1571123 ภาษาจนีระดับตน้ 2 

(Basic Chinese 2) 

3(2-2-5) 

1572114 ภาษาจนีระดับกลาง 1 

(Intermediate Chinese 1) 

3(2-2-5) 

 

1572115 ภาษาจนีระดับกลาง 2 

(Intermediate Chinese 2) 

3(2-2-5) 

1574111   ภาษาจนีระดับสูง 

  (Advanced Chinese) 

 

3(2-2-5) 

 2)  กลุ่มวชิาทกัษะการฟัง-พูด  

1571124 สัทศาสตร์ภาษาจนีกลาง  

(Mandarin Chinese Phonetics)      

3(2-2-5) 

1573206 สนทนาภาษาจีน 1 

(Chinese Convesation 1) 

3(2-2-5) 

1573207 สนทนาภาษาจีน 2 

(Chinese Convesation 2) 

3(2-2-5) 

1574405 การพูดภาษาจนีในที่ชุมชน 

(Chinese Public Speaking) 

 

3(2-2-5) 

 3)  กลุ่มวชิาทกัษะการอ่าน-เขียน  

1573307 การอ่านและการเขียนภาษาจนี 1 

(Chinese Reading and Writing 1) 

3(2-2-5) 

1573308 การอ่านและการเขียนภาษาจนี 2 

(Chinese Reading and Writing 2) 

 

3(2-2-5) 
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  4) กลุ่มวชิาทักษะการแปล 

 

1573609 การแปลไทย – จนี 

(Translation : Thai-Chinese) 

3(2-2-5) 

1573610 การแปลจนี - ไทย 

(Translation : Chinese-Thai) 

3(2-2-5) 

1573903 การศกึษาอสิระ 

(Independent Study) 

3(2-2-5) 

1573726 ภาษาจนีสำหรับการทดสอบมาตรฐานความรูภ้าษาจนี (HSK)  

(The Standard Test for Chinese Knowledge in HSK) 

3(2-2-5) 

1572407 ทักษะคอมพวิเตอร์และสื่อโสตทัศน์ภาษาจนี 

(Computer Skills and Chinese Audio-Visual Media) 

 3(2-2-5) 

 

       2.1.2  กลุ่มวชิาสาระความรู้  เรยีน  24  หน่วยกิต   

1572309 ไวยากรณ์ภาษาจนี 1 

(Mandarin Chinese Grammar 1) 

3(3-0-6) 

1572310 ไวยากรณ์ภาษาจนี 2 

(Mandarin Chinese Grammar 2) 

3(3-0-6) 

1572125 ววิัฒนาการตัวอักษรจนี 

(Evolution of Chinese Alphabet)   

3(3-0-6) 

1572507 ประวัตศิาสตร์จนี 

(History of China)  

3(3-0-6) 

 

1574526  ภาษาจีนโบราณ 

(Classical Chinese) 

3(3-0-6) 

1574525 ประวัตวิรรณคดีจีน   

(History of Chinese Literature)  

3(3-0-6) 

1573517  ปรทิัศน์สังคมจนี 

 (Chinese Society Review) 

3(3-0-6) 

 

1573518  วรรณกรรมและสื่อบันเทงิจีนร่วมสมัย 

 (Contemporary Literature and Chinese Entertainment Media) 

3(2-2-5) 
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 2.2  กลุ่มวชิาเอกเลอืก   เรยีนไม่นอ้ยกว่า  18 หน่วยกติ   

 

1571126  ภาษาจีนที่ใช้ในชีวติประจำวัน 

 (Chinese Usage for Daily Life)                  

3(2-2-5) 

1573516 วัฒนธรรมจนี 

(Chinese Culture) 

3(3-0-6) 

1574410 การอ่านข่าวจนี    

 (Chinese News Reading ) 

3(2-2-5) 

1573727 ภาษาจนีดา้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

(Chinese for International Relations)        

3(3-0-6) 

1574703 ภาษาจนีเพื่อการโรงแรม 

(Chinese for Hotel)                                

3(2-2-5) 

1574704   ภาษาจนีธุรกจิ 

  (Business Chinese) 

3(2-2-5) 

1574705    ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองจนี 

(General Knowledge of Chinese Economics and Political 

Administration) 

3(3-0-6) 

1574706 ภาษาจนีเพื่อการท่องเที่ยว  

(Chinese for Tourism) 

3(2-2-5) 

1573728 การสอนภาษาจนีในฐานะภาษาต่างประเทศ 

(Chinese Teaching as a Foreign Language) 

3(2-2-5) 

1574707 ภาษาจนีเพื่องานมัคคุเทศก์ 

(Chinese for Tour Guides)  

3(2-2-5) 

1574708 ภาษาจนีสำหรับงานอุตสาหกรรม 

(Chinese for Industrial Technology) 

3(2-2-5) 

1574709 ภาษาจนีเพื่อการนำเสนองาน   

(Chinese for Presentation)  

3(2-2-5) 

1571501 ศลิปะการเขยีนพู่กันจนีและการวาดภาพจีน 

(The Art of Chinese Brush and Painting) 

3(2-2-5) 

1571502 ศลิปะการตัดกระดาษจีนและการถักเชือกจีน 

(The Art of Chinese Paper Cutting and Chinese Knotting) 

3(2-2-5) 
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1571127  ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1 

(Chinese for Communication 1) 

3(2-2-5) 

1571128  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 

(Chinese for Communication 2) 

3(2-2-5) 

1572116  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 

(Chinese for Communication 3) 

3(2-2-5) 

1573106  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 

(Chinese for Communication 4) 

3(2-2-5) 

1573107  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 

(Chinese for Communication 5) 

3(2-2-5) 

 

   2.3  กลุ่มวิชาฝกึประสบการณ์วิชาชีพ  เรยีน  7  หน่วยกติ (เลือกเรยีนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังนี้) 

                    2.4.1  วชิาฝกึประสบการณ์ 

     

     

    

 

3

)  

หมวด

วชิา

เลอืกเสร ี  เรยีนไม่นอ้ยกว่า  6  หน่วยกติ 

 

      ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่

เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จของ

หลักสูตรน้ี 

1573807  การเตรยีมฝกึประสบการณ์วชิาชพีภาษาจีน  

 (Preparation for Professional Experience in Chinese)             

   1(60) 

1574801  การฝกึประสบการณ์วิชาชีพภาษาจนี    

 (Full Time Professional Experience in Chinese)         

6(600) 

6003801   เตรยีมสหกิจศกึษา 

 (Cooperative Education Preparation) 

1(60) 

6004801  สหกจิศกึษา 

 (Cooperative Education) 

6(600) 



 

 

12

 

 

          3.1.4  แผนการเรียนในแต่ละภาคการศกึษา 

 
 

ชั้นปทีี่  1  ภาคเรยีนที่  1/2564 
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ท-ป-ค) 

ศกึษาทั่วไป-สังคมศาสตร์(เลอืก) 2500116 สทิธิมนุษยชนและหนา้ที่

พลเมือง 

3(3-0-6) 

ศกึษาทั่วไป- ภาษาและการ

สื่อสาร(บังคับ) 

1500120 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 

วชิาเอกบังคบั(ทักษะภาษา)     1571122 ภาษาจนีระดับตน้ 1 3(2-2-5) 

วชิาเอกบังคบั(ทักษะภาษา)     1571124 สัทศาสตร์ภาษาจนีกลาง 3(2-2-5) 

วชิาเอกบังคบั(ทักษะภาษา)     1573206 สนทนาภาษาจนี 1 3(2-2-5) 

วชิาเอกบังคบั(สาระความรู)้    1572125 ววิัฒนาการตัวอักษรจนี 3(3-0-6) 

วชิาเอกเลอืก xxxxxx xxxxxxxxxxx 3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกติ 

 

 
 

ชั้นปทีี่  1  ภาคเรยีนที่  2/2564 
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ท-ป-ค) 

ศกึษาทั่วไป-ภาษาและการ

สื่อสาร(บังคับ) 

1500126 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารและ

การสบืคน้สารสนเทศ 

3(2-2-5) 

ศกึษาทั่วไป- ภาษาและการ

สื่อสาร(บังคับ) 

1500128 การฟังและการพูด

ภาษาองักฤษ 

3(2-2-5) 

ศกึษาทั่วไป- สงัคมศาสตร์

(บังคบั) 

2500117 วถีิไทยกับวถีิอาเซยีนในสังคม

โลก 

3(2-2-5) 

วชิาเอกบังคบั(ทักษะภาษา)     1571123 ภาษาจนีระดับตน้ 2 3(2-2-5) 

วชิาเอกบังคบั(ทักษะภาษา)     1573207 สนทนาภาษาจนี 2 3(2-2-5) 

วชิาเอกเลอืก xxxxxx xxxxxxxxxxx 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกติ 
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ชั้นปทีี ่2  ภาคเรยีนที่ 1/2565  
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ท-ป-ค) 

ศกึษาทั่วไป-ภาษาและการ

สื่อสาร (เลอืก) 

1500127 การอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

ศกึษาทั่วไป- มนุษยศาสตร์

(เลอืก) 

4002104 การประยุกต์ใชโ้ปรแกรมสำนักงาน

ในยุคดจิทิลั 

3(2-2-5) 

วชิาเอกบังคบั(ทักษะภาษา)  1572114 ภาษาจนีระดับกลาง 1 3(2-2-5) 

วชิาเอกบังคบั(สาระความรู)้  1572309 ไวยากรณ์ภาษาจนี 1 3(3-0-6) 

วชิาเอกบังคบั(ทักษะภาษา)   1572407 ทกัษะคอมพวิเตอรแ์ละสื่อโสตทัศน์

ภาษาจนี 

3(2-2-5) 

วชิาเอกเลอืก xxxxxx xxxxxxxxxxx 3(2-2-5) 

รวม  18 หน่วยกติ 

 

 
 

ชั้นปทีี ่2  ภาคเรยีนที่ 2/2565 
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ค) 

ศกึษาทั่วไป-มนุษยศาสตร์

(บังคบั) 

1521102 คุณธรรมกับชวีติ 3(2-2-5) 

ศกึษาทั่วไป- ศกึษาทั่วไป  

คณติฯ– วทิย-์เทคโน(บังคบั) 

4000117 เทคโนโลยดีจิทิัลและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

ศกึษาทั่วไป- ศกึษาทั่วไป  

คณติฯ– วทิย-์เทคโน(บังคบั) 

4000119 การคดิและการตัดสนิใจ 3(2-2-5) 

วชิาเอกบังคบั(ทักษะภาษา)     1572115 ภาษาจนีระดับกลาง 2 3(2-2-5) 

วชิาเอกบังคบั(สาระความรู)้   1572310 ไวยากรณ์ภาษาจนี 2 3(3-0-6) 

วชิาเอกบังคบั(สาระความรู)้    1572507 ประวัตศิาสตรจ์นี  3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกติ 
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ชั้นปทีี ่3   ภาคเรียนที่ 1/2566 

 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ท-ป-ค) 

วชิาเอกบังคบั(ทักษะภาษา)     1573610 การแปลจนี - ไทย 3(2-2-5) 

วชิาเอกบังคบั(ทักษะภาษา)     1573307 การอ่านและการเขยีนภาษาจนี 1 3(2-2-5) 

วชิาเอกบังคบั(ทักษะภาษา)    1573726 ภาษาจนีสำหรบัการทดสอบ

มาตรฐานความรูภ้าษาจนี (HSK)  

3(2-2-5) 

วชิาเอกเลอืก xxxxxx xxxxxxxxxxx 3(2-2-5) 

วชิาเอกเลอืก xxxxxx xxxxxxxxxxx 3(2-2-5) 

เลอืกเสร ี xxxxxx xxxxxxxxxxx 3(2-2-5) 

 รวม 18 หนว่ยกติ 

 

 

  

ชั้นปทีี ่3   ภาคเรียนที่ 2/2566 

 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ท-ป-ค) 

วชิาเอกบังคับ(ทักษะภาษา)   1573609 การแปลไทย – จนี 3(2-2-5) 

วชิาเอกบังคับ(ทักษะภาษา)   1573308 การอ่านและการเขียนภาษาจนี 2 3(2-2-5) 

วชิาเอกบังคับ(ทักษะภาษา)   1574111 ภาษาจีนระดับสูง 3(2-2-5) 

วชิาเอกบังคับ(ทักษะภาษา)    1573903 การศกึษาอสิระ 3(2-2-5) 

วชิาเอกเลอืก xxxxxx xxxxxxxxxxx 3(2-2-5) 

เลอืกเสร ี xxxxxx xxxxxxxxxxx 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกติ 
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ชั้นปทีี ่4   ภาคเรียนที่ 1/2567 
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ท-ป-ค) 

*วชิาเอกบังคับ(สาระความรู)้    1574526 ภาษาจนีโบราณ           

  

3(3-0-6) 

*วชิาเอกบังคับ(สาระความรู)้    1572507 ประวัตวิรรณคดีจีน 3(3-0-6) 

*กลุ่มวชิาฝกึประสบการณ์

วชิาชพี 

1573807 การเตรยีมฝกึประสบการณ์

วชิาชพีภาษาจนี  

   1(60) 

*วชิาเอกบังคับ(ทักษะภาษา)     1574405 การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน 3(2-2-5) 

*วชิาเอกบังคับ(สาระความรู)้    1573517 ปริทัศน์สังคมจีน 3(3-0-6) 

*วชิาเอกบังคับ(สาระความรู)้    1573518 วรรณกรรมและสื่อบันเทิงจีน

ร่วมสมัย 

3(2-2-5) 

รวม 16 หน่วยกติ 

*ภาคเรยีนนี้นักศกึษาสามารถเดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจนี ณ สาธารณรัฐประชาชนจนี 

 

 
 

ชั้นปทีี ่4   ภาคเรียนที่ 2/2567 
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ป) 

กลุ่มวชิาฝกึประสบการณ์

วชิาชพี 

1574801 การฝกึประสบการณ์วชิาชีพภาษาจนี              6(600) 

   

รวม 6 หน่วยกติ 
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3.1.5  คำอธิบายรายวชิา  

1) หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 

1.1   กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 

 

รหัสวชิา   ชื่อและคำอธบิายรายวชิา       หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

 

1500120 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

(Foundation of English) 

การพัฒนาทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียนในการสื่อสารเบื้องต้น  

ฟังบทสนทนาส้ัน ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ใช้คำศัพท์  วลี  และใช้ไวยากรณ์เบื้องต้นในการ

สื่อสาร 

Development of listening, speaking, reading and writings skills in basic 

communication, listening to short conversations commonly used in daily life, applying 

basic vocabularies, phrases and grammar for communication 

 

1500126 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ         3(2-2-5) 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 
ความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร การพัฒนาทักษะ

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนเพื่อการสื่อสาร และการประกอบอาชีพอย่างมี

ประสิทธิภาพ ศึกษาความหมาย ความสำคัญของสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ 

ศึกษาแหล่งสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กลยุทธ์การใช้เครื่องมือสืบค้น

สารสนเทศในยุคดิจทิัลและการเขยีนรายงานเชงิวชิาการ   

 Basic knowledge of Thai language, basic knowledge of communication, 

development skills of listening, speaking, reading, writing for communication and efficient 

work, study of meaning, importance of information and information resources, study of 

various information sources to develop cognitive skills, strategies for using information 

discovery tools in the digital age and writing academic reports 
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รหัสวชิา    ชื่อและคำอธิบายรายวชิา       หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

 

1500127 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ           3(2-2-5)     

  (Reading and Writing of English) 

เทคนคิการอ่านจับใจความ  เทคนคิการเพิ่มคำศัพท์  การฝกึอ่านบทความที่ 

หลากหลาย  ฝกึเขยีนประโยคต่าง ๆ ตามโครงสรา้งไวยากรณ์ที่ถูกตอ้ง 

Reading techniques for comprehension, vocabulary expansion, various types of 

texts, practice of grammatical writing sentences 

 

1500128 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ            3(2-2-5) 

(Listening and Speaking of English) 

เทคนคิการฝกึทักษะการฟัง  และการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน  การออกเสียงหนัก

เบาของพยางค์และคำศัพท์  สามารถใช้ประโยคและวลีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในบท

สนทนาขัน้พื้นฐานในสถานการณ์ต่าง ๆ 

Practice of basic listening and speaking skills, syllable and word stress, using 

of sentences and phrases correctly and appropriately in simple dialogues of various 

situations 

 

1561123 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น              3(2-2-5) 

(Japanese for Beginners) 

การฝึกทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ศึกษาตัวอักษร คำศัพท์ รูปประโยค 

ไวยากรณ์พื้นฐาน ทักษะในการส่ือสารและสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งศึกษาวิถีทางสังคม

และวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

Practice of listening, speaking, reading and writing skills focusing on Japanese letters, 

vocabulary, sentence structure and basic grammar by focusing on communication skills  in 

daily life including the study of Japanese social life and culture 

 

1571129 ภาษาจนีเบื้องต้น                       3(2-2-5) 

(Chinese for Beginners) 

เรียนรู้ระบบการถอดเสียงภาษาจีนมาตรฐาน ด้วยตัวอักษรโรมัน(ระบบสัทอักษร

ภาษาจีนกลาง)  ฝกึทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นคำศัพท์ วลี ประโยคภาษาจีนที่ใช้

ในชีวิตประจำวัน สนทนาโต้ตอบภาษาจีนอย่างง่ายได้ สืบค้นข้อมูลความรูภ้าษาจีนพื้นฐาน

ผ่านแอปพลเิคชันที่ชาวจนีใชใ้นการตดิต่อสื่อสาร  

รหัสวชิา    ชื่อและคำอธบิายรายวชิา             หน่วยกติ(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

      

Learn the standard Chinese transcription system with Roman characters 

(Mandarin Phonetic Alphabet System), practice of listening, speaking, reading and 

writing skills by focusing on Chinese vocabulary, phrases and sentences used in daily 
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life, easy Chinese conversation, search basic Chinese knowledge through applications 

that Chinese people use to communicate 

 

1581107 ภาษามาเลย์เบื้องต้น              3(2-2-5) 

(Malay for Beginners)  

ฝกึทักษะทัง้ 4 อย่างบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  เนน้ฝกึบท

สนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้แก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอกเวลา  การซื้อ

ของ  เป็นต้น  การฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคำถามได้  และเขียน

ประโยคงา่ย 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 messages, making 

conclusion and answering questions and simple Malay sentence writing 

 

1661108 ภาษาเกาหลเีบื้องต้น              3(2-2-5) 

(Korean for Beginners) 

ฝกึทักษะทัง้ 4 อย่างบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  เนน้ฝกึบท

สนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้แก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอกเวลา  การซื้อ

ของ  เป็นต้น  การฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคำถามได้  และเขียน

ประโยคงา่ย ๆ ได้ 

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 messages, making conclusion and 

answering questions and simple Korean sentence writing  
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รหัสวชิา    ชื่อและคำอธิบายรายวชิา             หน่วยกติ(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

1671104 ภาษาลาวเบื้องต้น              3(2-2-5) 

(Lao for Beginners) 

ฝกึทักษะทัง้ 4 อย่างบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  เนน้ฝกึบท

สนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้แก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอกเวลา  การซื้อ

ของ  เป็นต้น  การฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคำถามได้  และเขียน

ประโยคงา่ย 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 messages, making conclusion 

and answering questions and simple Lao sentence writing 

 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องต้น              3(2-2-5) 

(Khmer for Beginners) 

ฝกึทักษะทัง้ 4 อย่างบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  เนน้ฝกึบท

สนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้แก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอกเวลา  การซื้อ

ของ  เป็นต้น  การฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคำถามได้  และเขียน

ประโยคงา่ย 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 messages, making conclusion 

and answering questions and simple Khmer sentence writing 

 
1691103 ภาษาพม่าเบื้องต้น              3(2-2-5) 

(Burmese for Beginners) 
ฝกึทักษะทัง้ 4 อย่างบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  เนน้ฝกึบท

สนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้แก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอกเวลา  การซื้อ
ของ  เป็นต้น  การฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคำถามได้  และเขียน
ประโยคงา่ย ๆ ได ้   

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 messages, making 
conclusion and answering questions and simple Burmese sentence writing 
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา       หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 
 

1711108 ภาษาเวยีดนามเบ้ืองต้น             3(2-2-5) 

(Vietnamese for Beginners) 

ฝกึทักษะทัง้ 4 อย่างบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  เนน้ฝกึบท

สนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้แก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอกเวลา  การซื้อ

ของ  เป็นต้น  การฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคำถามได้  และเขียน

ประโยคงา่ย 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 messages, making 

conclusion and answering questions and simple Vietnamese sentence writing 

 

1741101 ภาษาอนิโดนีเซยีเบ้ืองต้น             3(2-2-5) 

 (Bahasa Indonesia for Beginners) 

ฝกึทักษะทัง้ 4 อย่างบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  เนน้ฝกึบท

สนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้แก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอกเวลา  การซื้อ

ของ  เป็นต้น  การฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคำถามได้  และเขียน

ประโยคงา่ย 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 messages, 

making conclusion and answering questions and simple Bahasa Indonesia sentence 

writing  
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวิชา         หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 
 

  1.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

 

1521102 คุณธรรมกับชวีติ             3(2-2-5) 

(Virtue  and  Life) 

การพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี ความหมายและความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรมนำความรู้ การเจริญจิตภาวนา เพื่อเข้าใจคุณค่าและคามจริงของชีวิต สามารถ

ดำรงตนในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสมกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทฤษฎี  และ

ภาคปฏิบัติ บัณฑิตจิตอาสา เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม สืบสานต่อยอดภูมปิัญญาทอ้งถ่ิน 

Development of concepts, theories and meaning, importance of morality and 

ethics, knowledge of spiritual growth to understand the value and truth of life, able to 

sustain themselves in the 21st century properly, practice volunteer work, respect human 

dignity, awareness of the conservation of natural resources and the environment, 

continue to inherit local wisdom 

 

1500129 เพศวถิ ี              3(2-2-5) 

(Sexual Orientation) 

ความหมายและขอบข่ายของเพศศึกษา  ความสำคัญและความจำเป็นในการเรียน

เพศศึกษา  ความรู้เรื่องเพศวิถีและองค์ประกอบเรื่องเพศ  พัฒนาการของมนุษย์  

สัมพันธภาพทางเพศ  ทักษะส่วนบุคคล  พฤติกรรมทางเพศและการแสดงออกสุขภาพทาง

เพศ  สังคมและวัฒนธรรมที่มีบทบาทในการหล่อหลอมวิถีทางเพศ  กระบวนการส่งเสริม

การเรยีนรูเ้รื่องเพศ 

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  
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา         หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิติ-ค้นคว้า) 

 

2000117 สุนทรียภาพของชวีติ             3(2-2-5) 

(Aesthetic Appreciation) 

จำแนกข้อแตกต่างอารมณ์แห่งความสุข  ปรัชญาทางความคิดเชิงสร้างสรรค์  

จนิตนาการ  และการกล้าแสดงออก  ความหมายในสุนทรียศาสตร์เชิงการคิดกับสุนทรยีศาสตร์

เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป  ความสำคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น  

ศาสตร์ทางการไดย้ิน  และศาสตร์ทางการเคลื่อนไหวสู่ทัศนศิลป์  ศิลปะดนตรี  และศิลปะ 

การแสดงผ่านขั้นตอนการเรียนรูเ้ชิงคุณค่าและความงดงามจาก 1) การรำลึก  2) ความคุ้นเคย  

และ 3) ความซาบซึ้ง  เพื่อใหไ้ด้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรยีภาพ  และการ

นำทักษะไปปรับใช้ในการดำเนนิชวีติศตวรรษที่ 21 

Differentiate emotions of happiness, philosophy of creativity, imagination and 

assertiveness, meaning in cognitive aesthetics and brief behavioral aesthetics, importance of 

perception with the background of the visual science, sciences of hearing and movement to 

visual arts, music arts and performing arts through the process of learning value and beauty 

from: 1) remembrance, 2) familiarity and 3) appreciation for the experience of aesthetic 

appreciation and applying skills for 21st century lifestyles 

 

2500118 พฤตกิรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน            3(2-2-5) 

(Human Behavior and Self Development) 

อภิปรายเกี่ยวกับพฤตกิรรมของมนุษย์ องค์ประกอบ และปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม

มนุษย์ การวิเคราะห์และประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนเอง เทคนิคการสร้าง

มนุษยสัมพันธ์เพื่อสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น พัฒนาเทคนิคการสื่อสาร พัฒนาศักยภาพ

การเป็นผูน้ำ ผูต้ามและการทำงานเป็นทมี การพัฒนาตนเพื่อการดำรงชีวติอย่างมีความสุข 

Discuss of human behavior, composition and fundamental factors of human behavior, 

analysis and apply psychological theories for personal development, techniques for 

interpersonal relationships to good relationships with others, develop communication 

techniques, develop leadership potential, follower and teamwork, self development for a 

happy life 
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวิชา         หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 
 

  1.3    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

 

2500116 สทิธมินุษยชนและหน้าที่พลเมอืง            3(2-2-5) 

 (Human Rights and Civic Duties) 

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน 

ความรู้พื้นฐานดา้นสิทธิมนุษยชน หลักการพ้ืนฐานดา้นสทิธิมนุษยชน ทัศนคติและค่านิยมด้าน

สิทธิมนุษยชน และเป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนให้เกิดแก่

พลเมืองได้อย่างมั่นคง ตลอดจนการเสริมสร้างความรู้ด้านความเป็นพลเมือง การอยู่ร่วมกัน

บนพื้นฐานของการเคารพกติกาของสังคม เคารพผู้อื่น เคารพหลักการของการปกครอง ตาม

ระบอบประชาธิปไตย การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต ต่อต้าน

การคอร์รัปชัน และมีความรู้พื้นฐานด้านหลักกฎหมายทั่วไป อันนำไปสู่การสร้างหลักการ

พื้นฐาน การปลูกฝังเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การรู้คิดรู้ทำ การอยู่

ร่วมกันอย่างสมานฉั นท์  ตลอดจนการฝึกทั กษะการดำรงชีวิต การฝึกปฏิบั ติ  เช่น  

จติสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวม จนนำไปสู่การพัฒนาทักษะจนเกิดประสบการณ ์

Promoting knowledge and understanding, raising awareness of the importance of 

human rights, basic human rights knowledge, basic principles of human rights, attitudes and 

values of human rights, foundation of culture creation on respect for human rights to the 

citizens with stability, educating knowledge of citizenship, coexistence on respect for social 

rules and others, respect for the principles of democratic government, enhancing moral and 

ethical in prevention of corruption, anti-corruption and basic knowledge of general law 

principles leading to the creation of fundamental principles and cultivating the institute of 

nation; religion and the monarchy, thinking and doing, coexistence, living skills training, 

practicing in public mind and public service leading to the development of skills and 

experience 
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา         หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิติ-ค้นคว้า) 

 

2500117 วถิไีทยกับวถิอีาเซียนในสังคมโลก            3(2-2-5) 

(Thai Living and ASEAN Way in Global Society) 

วัฒนธรรม  ประเพณี  และอัตลักษณ์ความเป็นไทย  ลักษณะทางสังคม  วัฒนธรรม  

เศรษฐกิจ การเมอืงของไทย  ประชาคมอาเซยีนและของโลก  เปรยีบเทยีบ ความเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองของสังคมไทยและสังคมโลก จากกระแสโลกาภิวัตน์  

ศกึษา วเิคราะห์และนำเสนอระเบียบโลกใหม่  ปัญหาสภาพสังคมไทยและสังคมโลกทั้งในปัจจุบัน

และแนวโน้มในอนาคต ความร่วมมือระหว่างประเทศในบริบทประชาคมอาเซียนและประชาคม

โลก  กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาสังคมไทย   และสังคมโลก 

 Thai culture, tradition and identity, the Socio-cultural, economic and political structure 

of Thailand, ASEAN community and global society, the world compares the social, cultural, 

economic and political changes of Thai society and the world society from globalization, study, 

analyze and present new world order problems of the state of Thai society and the world 

society, both present and future trends International cooperation in the context of the ASEAN 

community and the world community the new paradigm of development in Thailand and global 

society 

 

2500120 วถิโีลก               3(2-2-5) 

(Global Living) 

สภาพเศรษฐกิจสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกปัจจุบัน  ผลกระทบจากสภาพ

เศรษฐกิจสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกต่อสังคมไทย  การปรับตัวของสังคมไทยต่อ

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เน้นกลุ่มต่าง ๆ ในโลก (ยุโรป อาเซียน) วิเคราะห์ทิศทาง

อนาคตของเศรษฐกิจโลกได้ 

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 and Asian countries), analysis of future world economic 

directions 
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา         หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิติ-ค้นคว้า) 

 

2500119 วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง            3(2-2-5) 

(Self-Economic-Sufficiency) 

 วิเคราะห์ สังเคราะห์และฝึกปฏิบัติจากองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ความหมาย 

หลักการ และแนวทางพัฒนาวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจาก

พ ร ะ ร า ช ด ำ ริ ใ น พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ บ ร ม 

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การสืบสานแนวคิด รูปแบบ การ

ประยุกต์ใช้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ สืบเนื่องถึงพระบรมราโชบายในการ

พัฒนาท้องถ่ินของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ตระหนักในความสำคัญของ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นการสืบสาน

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  สามารถนำหลักการและแนวทางไปประยุกต์ใช้ ใน

การพัฒนาวถิีชีวิตของตนเอง  ตลอดจนพัฒนาองค์กรและชุมชนได้อย่างพอดี  พอเพียง ยั่งยืนมี

พื้นฐานชีวติที่ม่ันคง มีคุณธรรมที่สอดคล้องกับบรบิทของสังคม ผ่านการทำบัญชีครัวเรือน  และ

การลงพื้นที่ศกึษาดูงานในระดับทอ้งถิ่นที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้เห็นแนวทางปฏบิัติที่แท้จริง  

หรอืปฏิบัตจิรงิในครัวเรอืน (เน้นเนื้อหาการปรับใชใ้หส้อดคลอ้งกับกลุ่มผูเ้รยีน)   

  Analyze, synthesize and practice from the body of knowledge about the 

background, meaning, principles and approaches to develop the way of life according to the 

sufficiency economy philosophy of his majesty the his majesty king bhumibol adulyadej the 

great, the inheritance of concepts; patterns and applications in various royal initiatives, 

continue to inherit the royal policy in the local development of his majesty king maha 

vajiralongkorn phra vajiraklaochaoyuhua to realize the importance of the sufficiency 

economy philosophy, new theory of agriculture and local wisdom which is the continuation 

of the royal initiatives to sustainable development, be able to apply principles and guidelines 

to the development of one's own life as well as developing the organization and community 

in a suitable; sufficient; sustainable basis with a solid foundation of life, the morals that are 

consistent with the social context through household accounting, successful local study visits 

to see the real practice or practical in the household (focus on the content of deployment in 

accordance with the learner group) 
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา         หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิติ-ค้นคว้า) 

 

2500121 ชวีติกับสิ่งแวดล้อม              3(2-2-5) 

(Human Beings and Environment) 

ความหมาย ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศและ

สมดุลธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  มลพิษสิ่งแวดล้อม แนวทาง

ป้องกันและแก้ไข การใช้พลังงานทดแทน  ภาวะโลกร้อน  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยนื 

Definition, importance of natural resources, environment, ecosystem and  

natural balance, relationship between human being and environment, environmental 

pollution, prevention and mitigation, use of alternative energy, global warming, 

conservation of natural resources environments and sustainable development  

 

2541205 มนุษย์กับธรรมชาติ                      3(2-2-5)  

(Man and Nature) 

วิวัฒนาการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคมมนุษย์กับธรรมชาติ  การเปลี่ยนแปลง

แนวโน้มระบบธรรมชาติ  วิถีการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์และธรรมชาติ  ปัญหาระหว่างมนุษย์

กับธรรมชาติ  ภาวะวกิฤตทางธรรมชาติ  ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  การดำรงอยู่ร่วมกันกับ

ธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนและสันตสิุขทั่งในระดับบุคคล  ประชาคมทอ้งถ่ิน  ประชาคมโลก 

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 

 

3502101 การเป็นผู้ประกอบการ            3(2-2-5) 

(Entrepreneurship)   

  แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ หลักแนวคิดเกี่ยวกับ

การบริหารธุรกิจ การตลาดสมัยใหม่  การเขียนแผนธุรกิจ การบัญชี การเงินและการลงทุน 

กรณศึีกษาผูป้ระกอบการที่ประสบความสำเร็จ  

  Concepts of professional entrepreneurs’ characteristics, business administration’s 

concepts, modern marketing, ideas on how to write a business plan, accounting, 

financial and investment, successful entrepreneurs’ case studies 
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รหัสวชิา    ชื่อและคำอธบิายรายวชิา             หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

  1.4  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

4000117 เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร            3(2-2-5) 

(Digital Technology and Communication)  

ระบบและองค์ประกอบของคอมพิว เตอร์   สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์และ

สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การเข้าถึงส่ือดิจิทัล  การสื่อสาร

ยุคดจิิทัล  ความฉลาดรูเ้รื่องดิจิทัล  ความปลอดภัยยุคดิจทิัล  กฎหมายดิจทิัล  ฝกึปฏบิัติใช้

งานและแกไ้ขปัญหาคอมพิวเตอร์  ฝกึปฏบิัติใช้บรกิารเทคโนโลยกีารประมวลผลคลาวด์ ฝกึ

ปฏิบัติใช้ดิจิทัลคอมเมิร์ซ  การประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมและมี

คุณค่า  เพื่อการปฏบิัตงิานและดำรงชีพในสังคมดิจิทัลแบบภาวะปกตใิหม่ 

Computer system and organization, hardware architecture and software 

architecture, computer network system, digital media access, digital communication, 

digital intelligence, digital security, digital laws, practices and maintenance, practice 

using cloud computing technology, practice using digital commerce, appropriate and 

valuable digital media and technology applications to perform  

and live in a new normal digital society 

 

4000119 การคดิและการตัดสนิใจ             3(2-2-5) 

(Thinking and Decision Making) 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  การคิดวิเคราะห์  ความคิดสร้างสรรค์  

การวิเคราะห์ข้อมูล  ข่าวสาร  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล  การคิด-เหตุผล  การ

ตัดสินใจ  กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  การคิดเชิงวิพากษ์และ การ

ประยุกต์ใช้การคดิกับการแก้ปัญหาในชีวติประจำวัน 

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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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา         หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิติ-ค้นคว้า) 

 

4000118 วทิยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชวีติ            3(2-2-5)  

(Science for Quality of Life) 
พัฒนาการของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  การนำความรู้และ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดำรงอยู่ อย่างมี
ความสุขและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยตระหนักถึงผลกระทบของความก้าวหน้าทาง
วทิยาศาสตร์ที่มตี่อมนุษย์  สภาพแวดลอ้ม  สังคม  การเมอืงและวัฒนธรรม 

Process of scientific and technological development, application of science for life 
quality development, happiness 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 

 

4002104 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงานในยุคดจิิทัล   3(2-2-5) 

 (Office Program Application in Digital World) 

การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ในการสร้าง  แก้ไขและการบันทึกเอกสาร  การใช้งาน

โปรแกรมประมวลผลคำ  การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ  การใช้งานโปรแกรมนำเสนองาน  

การใชง้านโปรแกรมฐานข้อมูล  และการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ทั่วไป 

Using application software to create, edit, and save documents, using word 

processing program, spreadsheet programs, presentation programs, database program, 

and using other key application software 
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รหัสวชิา    ชื่อและคำอธิบายรายวชิา         หน่วยกติ(ทฤษฎี-ปฏบัิติ-ค้นคว้า) 

 

4032227 การออกกำลังกายแบบบูรณาการสำหรับคนยุคใหม ่          3(2-2-5) 

(Integrated Exercise for New Generation) 

ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาเพื่อ

สุขภาพ พฤตกิรรมทางสุขภาพของคนยุคใหม่ การเสรมิสรา้งสมรรถภาพทางกาย และการ

ทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง การบริโภคอาหาร การควบคุมน้ำหนัก  การ

พักผ่อนด้วยกิจกรรมนันทนาการ  การป้องกันและการดูแลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

และออกกำลังกาย โรคและการป้องกันด้วยการออกกำลังกายที่เหมาะสม การประยุกต์ใช้

วิทยาศาสตร์การกีฬาในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หลักการปฏิบัติตนที่

เหมาะสมและทักษะพื้นฐานในการใชเ้ครื่องออกกำลังกายในศูนย์ออกกำลังกาย 

Fundamental of physical activity exercise and playing sports for health, health 

behaviour of young generation, physical fitness and self-physical fitness testing, food 

consumption, weight control, recreation activities for relaxing, prevention and take care 

of sports and exercise injuries, disease and prevention with appropriate exercise, 

application of sports science in sports and exercise for health, appropriate principles and 

basic skills in using exercise equipment in fitness center 
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2) หมวดวชิาเฉพาะด้าน 

               2.1  กลุ่มวชิาเอกบังคับ(ทกัษะภาษา)    

 

รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา         หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิติ-ค้นคว้า) 

 

1571122 ภาษาจนีระดับต้น 1     3(2-2-5) 

 (Basic Chinese 1) 

ระบบสัทอักษรภาษาจีนกลางและหลักการเขียนตัวอักษรจีนเบื้องต้น         การอ่าน

และเขียนคำศัพท์  วลี  ประโยคและข้อความภาษาจีนเบื้องต้น ศึกษาและฝึกเขียนโครงสร้าง

พื้นฐานของรูปประโยคที่สั้นและง่าย ตลอดจนศึกษาและฝึก การใช้พจนานุกรม จีน - ไทยและ

ไทย – จนี คำศัพท์ที่ใช้ในขอ้สอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 1 จำนวน 150 คำ 

The Mandarin Chinese Phonetics alphabet system and the principle of introduction of 

the Chinese alphabet writing. The introduction of reading and writing of vocabularies, phrases, 

sentences and statements in Chinese language. The study and practicing of kernel sentence in 

the form of short and simple along with the study and practicing of Chinese – Thai and Thai – 

Chinese dictionary. The vocabularies of HSK Level I, consisting 150 words 

 

1571123 ภาษาจนีระดับต้น 2                                                    3(2-2-5)                   

 (Basic Chinese 2) 

           วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1571122  ภาษาจีนระดับต้น 1  

           ทักษะด้านการฟัง  พูด  อ่านและเขียน  คำศัพท์ วลี ประโยค และข้อความภาษาจีน

ระดับต้นที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น  คำศัพท์ที่ใช้ในข้อสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 2 จำนวน 

300 คำ 

The more complex of listening skills, speaking skills, reading skills and writing 

skills, vocabularies, phrases, sentences and statements. The vocabularies of HSK Level 

II, consisting 300 words 

 

1572114 ภาษาจนีระดับกลาง 1              3(2-2-5) 

 (Intermediate Chinese  1) 

   วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน 1571123 ภาษาจีนระดับต้น 2  

 ทักษะดา้นการฟัง  พูด  อ่านและเขียน  คำศัพท์ วลี ประโยค และข้อความภาษาจีน

ระดับกลาง  คำศัพท์ที่ใชใ้นขอ้สอบวัดระดับภาษาจนี (HSK) ระดับ 3 จำนวน 600 คำ 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา         หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิติ-ค้นคว้า) 

 

          The Chinese medium level of listening skills, speaking skills, reading skills and 

writing skills, vocabularies, phrases, sentences and statements. The vocabularies of HSK 

Level III, consisting 600 words 
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1572115 ภาษาจีนระดับกลาง 2              3(2-2-5) 

 (Intermediate Chinese  2) 

 วชิาที่ต้องเรยีนมาก่อน  1572114  ภาษาจนีระดับกลาง 1 

ทักษะด้านการฟัง  พูด  อ่านและเขียน  คำศัพท์ วล ีประโยค และข้อความ ภาษาจีน

ระดับกลางที่ซับซ้อนยิ่งข้ึน  คำศัพท์ที่ใช้ในข้อสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 จำนวน 

1,200 คำ 

The more complex of Chinese medium level of listening skills, speaking skills, 

reading skills and writing skills, vocabularies, phrases, sentences and statements. The 

vocabularies of HSK Level IV, consisting 1,200 words 

 

1574111 ภาษาจนีระดับสูง                 3(2-2-5) 

 (Advanced Chinese) 

ทักษะการฟังพูด อ่าน เขียน คำศัพท์ วลี ประโยคและข้อความภาษาจีนระดับสูง 

คำศัพท์ภาษาจนี จำนวน 2,500 คำ 

 Listening skill, speaking skill, reading skill, vocabulary, phrase, sentence, and 

advance Chinese text including 2,500 vocabularies 

 

1571124 สัทศาสตร์ภาษาจนีกลาง               3(2-2-5) 

 (Mandarin Chinese Phonetics) 

ระบบเสียงภาษาจีนกลาง หน่วยเสียงพยัญชนะ  สระ  และวรรณยุกต์  การ

วเิคราะห์ปัญหาในการออกเสยีง  การฝกึออกเสยีงภาษาจนีกลางใหถู้กตอ้ง 

The Mandarin Chinese Phonetics system, consonants, vowels and tones. The 

analysis of problems on pronouncing. The practicing of Mandarin Chinese correctly 

pronouncement 
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา         หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิติ-ค้นคว้า) 

 

1573206 สนทนาภาษาจีน 1             3(2-2-5) 

 (Chinese Conversation 1) 

        การฝึกสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวันและในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยภาษาจีนแบบ

ง่าย  การออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน 

        The practicing of Chinese language conversation in daily life and other situations 

with the simple Chinese language and correctly pronouncement  

 

1573207 สนทนาภาษาจนี 2              3(2-2-5) 

 (Chinese Conversation 2) 

 วชิาที่ต้องเรยีนมาก่อน  1573206  สนทนาภาษาจีน 1  

  การฝึกสนทนาภาษาจีนที่ซับซ้อนมากขึ้นในชีวิตประจำวันและสถานการณ์ต่าง ๆ 

การพูดภาษาจนีเพื่อเล่าเรื่องหรอืแสดงความคดิเห็นในหัวข้อที่กำหนด 

         The practicing of more complex Chinese conversation in daily life and other 

situations. The Chinese speaking for narration or sharing opinion on selected topics    

 

1574405            การพูดภาษาจีนในทีชุ่มชน             3(2-2-5) 

          (Chinese Public Speaking) 

ทั ก ษ ะ ก า ร พู ด ภ า ษ า จี น ใ น ที่ ชุ ม ช น   ก า ร ก ล่ า ว สุ น ท ร พ จ น์    

การแสดงความคดิเห็น  การใช้ภาษาและท่าทางเพื่อโนม้นา้วใจผูฟ้ัง 

          The Chinese language public speaking skill, speech, expressing an opinion, 

language uses, and gestures for convincing an audience 

 

1573307         การอ่านและการเขียนภาษาจีน 1            3(2-2-5) 

 (Chinese Reading and Writing 1) 

การอ่านและการเขยีนขอ้ความขนาดสัน้ ประกาศ จดหมายส่วนตัว บันทึกประจำวัน

หรือหัวข้อที่กำหนดเป็นภาษาจีน เครื่องหมายวรรคตอนและหลักการเขียนงานเขียนประเภท

ต่าง ๆ 

The reading and writing on short messages, announcements, personal letters, 

daily memos or selected topics in Chinese language. The punctuation and principles of 

type of writings   
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธิบายรายวชิา         หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิติ-ค้นคว้า) 

 

1573308 การอ่านและการเขยีนภาษาจีน 2            3(2-2-5) 

 (Chinese Readingand and Writing 2)  

 วชิาที่ต้องเรยีนมาก่อน 1573307 การอ่านและการเขียนภาษาจีน 1  

การอ่านและการเขียนข้อความขนาดยาวและซับซ้อนขึ้น ประกาศ จดหมายส่วนตัว 

บันทึกประจำวันหรอืหัวข้อที่กำหนดเป็นภาษาจนี เครื่องหมายวรรคตอนและหลักการเขียน 

งานเขียนประเภทต่าง ๆ 

          The reading and writing on long and more complex messages, 

announcements, personal letters, daily memos or selected topics in Chinese language.  

The punctuation and principles of type of writings   

 

1573609        การแปลไทย-จีน              3(2-2-5) 

 (Translations : Thai – Chinese) 

หลักการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน  การแปลระดับประโยค ข้อความบทสนทนาและ

บทความขนาดสัน้ 

 The principles of Thai to Chinese translation. The translation on sentences, 

messages, conversations and short articles 

 

1573610        การแปลจีน - ไทย              3(2-2-5) 

 (Translations : Chinese – Thai) 

หลักการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย  การแปลระดับประโยค ข้อความบทสนทนาและ

บทความที่ซับซอ้นขึ้น การวเิคราะห์ปัญหาในการแปล 

The principles of Chinese to Thai translation. The translation on sentences, 

messages, conversations and more complex articles 

 

1573903    การศกึษาอสิระ               3(2-2-5)

 (Independent Study)    

การศึกษาระเบียบวิจัย การทบทวนวรรณกรรม หลักการเขียนอ้างอิงและ

บรรณานุกรม การนำเสนอหัวข้องานวิจัย การเขียนรายงานวิจัยเป็นภาษาจีน การนำเสนอ

ผลการวจิัย 

The study of research methodology, literature reviews, the principles of citation and 

bibliography writing. The research report writing in Chinese language. The presentation of the 

result of the research 
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา         หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิติ-ค้นคว้า) 

 

1573726  ภาษาจีนสำหรับการทดสอบมาตรฐานความรู้ภาษาจีน (HSK)      3(2-2-5) 

  (The Standard Test for Chinese Knowledge in HSK) 
ค ำศั พ ท์  ส ำน วน แ ล ะห ลั ก ไว ย าก รณ์ ภ าษ าจี น  ก ารวิ เค ร าะห์ ข้ อ ส อ บ 

วัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 คำศัพท์จำนวน 1,200 คำ และผ่านการสอบวัด
ระดับความรูค้วามรูภ้าษาจนี (HSK) ระดับ 4 

     The vocabularies, aphorisms and principles of Chinese grammars. The 
analysis of HSK level IV test. The vocabularies, consisting 1,200 words. And to pass the 
HSK level IV 

 
1572407        ทกัษะคอมพิวเตอร์และสื่อโสตทัศน์ภาษาจีน           3(2-2-5)           

(Computer Skills and Chinese Audio-Visual Media) 

ศัพท์ภาษาจีนด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ

ระบบคอมพิวเตอร์ภาษาจีน  การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการทำงาน การสืบค้นข้อมูล

ภาษาจีนจากอินเตอร์เน็ต  การจับใจความสำคัญ การอภิปราย   และการสรุปเนื้อเรื่องที่

ศกึษาจากสื่อต่าง ๆ เช่น  ภาพยนตร ์ โทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ เป็นตน้ 

The Chinese vocabulary in terms of computer and information technology, a 

basic knowledge of Chinese computer system, usage of the applied application for 

work, searching information in Chinese from the Internet, finding the main idea, giving 

the discussion, and summarizing the context from media such as movies, televisions, 

and social media, etc     
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 2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ(สาระความรู้)    

 

รหสัวชิา        ชื่อและคำอธบิายรายวชิา   หน่วยกติ           (ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

1572309        ไวยากรณ์ภาษาจนี 1                 3(3-0-6) 

  (Mandarin Chinese Grammar 1) 

โครงสร้างทางไวยากรณ์ภาษาจีน หน่วยคำ วลี ประโยคภาษาจีน ชนิดและหน้าที่ทาง

ไวยากรณ์ของคำในภาษาจนี  โครงสรา้งประโยคในภาษาจนี 

 The Chinese grammar structure, consonants, phrases, sentences in Chinese 

language. The type and function of words in Chinese language. Chinese language sentence 

structure 

 

1572310        ไวยากรณ์ภาษาจนี 2                3(3-0-6) 

 (Mandarin Chinese Grammar 2) 

 วชิาที่ต้องเรยีนมาก่อน  1572309  ไวยากรณ์ภาษาจีน 1  

การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคภาษาจีน การแต่งประโยคภาษาจีนตามหลัก

ไวยากรณ์ภาษาจนี 

        The analysis of Chinese language sentence structure. The Chinese language 

sentence writing on the principle of Chinese language grammar 

 

1572125        ววิัฒนาการตัวอักษรจนี                     3(3-0-6) 

  (Evolution of Chinese Alphabet) 

ประวัตคิวามเป็นมา โครงสรา้งและรูปแบบของวิวัฒนาการของอักษรจนีจากตัวเต็ม

สู่อักษรย่อ  การวเิคราะห์ความหมายของตัวอักษรจีน 

The history, structure and forms of Chinese alphabet evolution, from full form to 

shorten form. The analysis of the meaning in Chinese alphabet 
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา         หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิติ-ค้นคว้า) 

 

1572507        ประวัติศาสตร์จนี  3(3-0-6) 

 (History of China) 

ป ระวั ติ ศ าส ต ร์ จี น ยุ ค โบ ราณ  (ก่ อ น ส มั ย ร าช ว งศ์ ฉิ น  - ส งค ราม ฝิ่ น  

ค.ศ.1840) ยุคใกล้ (สงครามฝิ่น ค.ศ.1840 - ขบวนการ 4 พฤษภาคม ค.ศ.1919) ยุคสมัยใหม่

(ขบวนการ 4 พฤษภาคม ค.ศ.1919 – การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจนี ค.ศ.1949) ยุคร่วม

สมัย (การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน - ปัจจุบัน) การวิเคราะห์เหตุการณ์และบุคคล

สำคัญในประวัตศิาสตร์จนีในยุคสมัยต่าง ๆ 

 The ancient Chinese history ( Pre-Qin dynasty – Opium war in 1840 C.E.) .  The 

close era (Opium war in 1840 C.E. – May Fourth Movement in 1919 C.E.) Modern Era (May 

Fourth Movement in 1919 C.E. – The establishment of The People's Republic of China in 

1949 C.E.) Contemporary Era (The establishment of The People's Republic of China in 1949 

C.E. – Present day) The analysis of events and important persons in the history of China in 

the following periods 

 

1574526   ภาษาจนีโบราณ                 3(3-0-6) 

  (Classical Chinese)    

           ภาษาจีนโบราณจากบทคัดสรร  แนวคิดสำคัญในเอกสารโบราณ ลักษณะ

โครงสร้างไวยากรณ์และความหมายข้อแตกต่างในด้านการใช้ศ ัพท์และหลักภาษา  

ระหว่างภาษาจีนโบราณกับภาษาจนีปัจจุบัน  

The ancient Chinese language from the selected classical. The importance idea 

in ancient documents. The type of grammar structure and the meaning of differences of 

word usage and the principle of language between ancient Chinese language and 

modern Chinese language 
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา         หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิติ-ค้นคว้า) 

 

1574525  ประวัตวิรรณคดจีีน               3(3-0-6) 

 (History of Chinese Literature) 

พัฒนาการวรรณคดีจีนตั้งแต่สมัยก่อนราชวงศ์ฉินถึงปัจจุบัน ลีลาการประพันธ์ 

แ น ว คิ ด ส ำ คั ญ แ ล ะ ภ า พ ส ะ ท้ อ น สั ง ค ม  วั ฒ น ธ ร ร ม ว ร ร ณ ค ดี จี น 

แต่ละยุคสมัย 

The development of Chinese literature since the Pre-Qin period to present day. 

The style of composing. The significant ideas and the reflections of society. The Chinese 

cultural literature from each period 

 
1573517        ปริทัศน์สังคมจีน               3(3-0-6) 

   (Chinese Society Review) 

  ภูมิประเทศ  ประชากร  การปกครอง  เศรษฐกิจ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรมจีนโดยสังเขป 

           Geographical feature, population, government, economic, sciences and 

technology, education, religion, and Chinese culture in summary 

 

1573518       วรรณกรรมและสื่อบันเทงิจีนร่วมสมัย            3(2-2-5) 

    (Contemporary Literature and Chinese Entertainment Media) 
การอ่านและวิเคราะห์เนื้อหางานประพันธ์สื่อบันเทิงจนีร่วมสมัย  เช่น ภาพยนตร์ ซี

รยี์ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นตน้   
Reading and analyzing a content of the Chinese composition, contemporary 

entertainment media for example movies, series, social medias, etc 
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2.3 กลุ่มวชิาเอกเลอืก  

 

รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา         หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิติ-ค้นคว้า) 

 

1571126    ภาษาจีนที่ใช้ในชวีติประจำวัน             3(2-2-5) 

   (Chinese Usage for Daily Life) 

 ระบบสัทอักษรภาษาจีน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาจีน ทักษะการฟัง พูด อ่าน 

เขียน ภาษาจนีในชีวติประจำวัน 

         The Chinese phonetics alphabet system. The basic knowledge of Chinese 

language, skill of listening, speaking, reading, writing. Chinese language in daily life 

 

1573516      วัฒนธรรมจีน                   3(3-0-6) 

                  (Chinese Culture) 

ลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรมจีน ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ  ค่านิยม  

ศลิปะ ดนตร ี นาฏศลิป์  มารยาทและวถีิชวีติของชาวจนีโดยสังเขป 

The general information of Chinese culture, tradition, beliefs, values, art, music, 

dancing art, manner and the brief of Chinese way of life 

 

1574410 การอ่านข่าวจีน              3(2-2-5) 

 (Chinese News Reading) 

ข่าวและบทความต่าง ๆ ในสื่อส่ิงพิมพ์ และสื่อสารสนเทศภาษาจีน  เช่น ข่าวทั่วไป

ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ  บทความเชิงวิจารณ์   บทความทางการเมือง  บท

บรรณาธิการ  การศึกษาคำศัพท์  สำนวนที่ใช้ในภาษาหนังสือพิมพ์  สรุปความ  ตีความ  

และแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับข่าวและบทความประเภทต่าง ๆ 

News and all kind of article in newspaper and Chinese language information 

media, such as general news from domestic and foreign countries, critical articles, 

political articles, editorial. The study of vocabularies, aphorism from newspaper. 

Summarization, Interpretation and shared opinion on news and all kind of articles 
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา         หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิติ-ค้นคว้า) 

 

1573727       ภาษาจีนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ            3(2-2-5) 

   (Chinese for International Relations) 

  ศัพท์และสำนวนจีนกลางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  การเมืองโลกองค์การ

ระหว่างประเทศและการทูต  โครงสรา้งประโยคที่ใชใ้นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

The vocabularies and mandarin aphorisms in terms of international relations, world 

politics, international organizations, and diplomacy, the sentence structure used in 

international relations 

 

 

1574703 ภาษาจนีเพื่อการโรงแรม                      3(2-2-5) 

 (Chinese for Hotel) 

ทักษะในด้านการฟัง  พูด คำศัพท์  สำนวนภาษาที่ใช้ในการบริการในโรงแรมโดยใช้

ในการณ์จำลองและการฝึกปฏิบัติงานโรงแรม จากสถานการณ์จำลอง เช่น  งานจอง

ล่วงหนา้  ภัตตาคารบาร์  รา้นขายของที่ระลกึ เป็นตน้  

The listening skill, speaking, vocabularies, language usages for the hotel 

services through stimulate situations and practicing the hotel work from stimulating 

situations such as booking, restaurant services, souvenir shops, etc 

 

1574704 ภาษาจนีธุรกิจ                  3(2-2-5) 

 (Business Chinese) 

คำศัพท์สำนวน รูปประโยคภาษาจีนในวงการธุรกิจและการธนาคารท้ังในประเทศและ

ระหว่างประเทศ  วัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติและจิตวิทยาในการดำเนินธุรกิจกับชาวจีน  

ทักษะการพูดและการเขียน  โดยใช้การจำลองสถานการณ์เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตนในการติดต่อ

ธุรกิจกับชาวจนี 

          The vocabularies, aphorisms, sentences in business Chinese and banking domestically 

and internationally, culture, social practice, and psychology for business practice with Chinese 

people, speaking skill, and writing skills by stimulating situations related to practice for 

conducting business with Chinese people    
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา         หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิติ-ค้นคว้า) 

 

1574705         ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเศรษฐกจิและการเมืองการปกครองจีน 3(3-0-6)             

(General Knowledge of Chinese Economics and Political Administration) 
ความรู้ทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจและการการเมืองการปกครองจีน  ศึกษาประวัติบุคคล

สำคัญที่มีอทิธิพลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมอืงจนี วิวัฒนาการเศรษฐกิจยุคใหม่ของจนีใน
ดา้นการผลิตของอุตสาหกรรมหลักต่าง ๆ การตลาด  การเงนิภายในประเทศและเหตุการณ์สำคัญ
ต่าง ๆ ที่มอีทิธิพลต่อเศรษฐกิจการคา้ระหว่างประเทศ 

General knowledge in terms of economic and Chinese politics, study the biography of 
the important influencers that involved in economic development and Chinese political, the 
revolution of the contemporary Chinese economy in terms of industrial producing, marketing, 
domestic banking, and important situations that influenced the economic and international trade 

 

1574706 ภาษาจนีเพ่ือการท่องเที่ยว                                        3(2-2-5) 

  (Chinese for Tourism) 

ทักษะการฟังและพูดคำศัพท์และสำนวนภาษาจีน ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการการ

ท่องเที่ยว การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นภาษาจีน  การฝึกปฏิบัติงานจาก

สถานการณ์จำลอง  เช่น  ท่าอากาศยาน โรงแรม ภัตตาคาร  ร้านคา้ ท่าขนส่งมวลชน เป็น

ตน้ 

The listening skill and speaking, vocabulary, and Chinese aphorisms that use for 

tourism industry, the recommendation for tourist attraction in Thailand using Chinese, 

stimulating working situations such as airport, hotel, restaurant, shop, and transport 

station, etc 

 

1573728       การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ           3(2-2-5) 

           (Chinese Teaching as a Foreign Language)  

 ท ฤ ษ ฎี ก า ร ส อ น ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เท ศ  ก า ร จั ด ท ำ แ ผ น ก า ร ส อ น  

แนวทางการวัดผลประเมินผล จรรยาบรรณวิชาชีพครู การปฏิบัติทดลองสอน การ

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการสอน 

Theories in teaching foreign language, lesson plan, evaluation technique, Code 

of Ethics of Teaching Profession, teaching practice, the applied teaching theories 
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา         หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิติ-ค้นคว้า) 

 

1574707 ภาษาจนีเพื่องานมัคคุเทศก ์            3(2-2-5) 

(Chinese for Tour Guides)  

หลักการมัคคุเทศก์ คำศัพท์ สำนวนประโยคภาษาจีนที่ใชใ้นงานมัคคุเทศก์ภาษาจีน 

การแนะนำขอ้มูลการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยเป็นภาษาจนี    

The principle of tour guides, vocabulary, aphorisms, and sentence use for 

Chinese tour guides, the recommendation for tourist attraction in Thailand using Chinese             

 

1574708 ภาษาจีนสำหรับงานอุตสาหกรรม                    3(2-2-5) 

(Chinese for Industrial Technology)  

คำศัพท์ สำนวน และประโยคภาษาจีนที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม การแปลเอกสาร

ภาษาจีนที่เก่ียวข้องกับงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ การฝึกปฏิบัติจากการจำลอง

สถานการณ์การทำงานดา้นอุตสาหกรรม  

Vocabularies, aphorisms, and Chinese sentence use for industrial work, the 

translation of documents related to industrial works, the stimulation situations in working 

in the industrial field 

 

1574709  ภาษาจนีเพื่อการนำเสนองาน                      3(2-2-5) 

(Chinese for Presentation)  

คำศัพท์ สำนวน รูปแบบโครงสร้างประโยคภาษาจีน การใช้สื่อภาษาจีนและการ

พัฒนาบุคลิกภาพในการนำเสนองานในสาขาอาชพีต่าง ๆ 

           Vocabularies, aphorisms, and Chinese sentence structure, the usages of 

Chinese media, and the personality development for presentation in various careers 

 

1571501       ศิลปะการเขียนพู่กันจีนและการวาดภาพจีน           3(2-2-5) 

  (The Art of Chinese Brush and Painting)   

หลักการสุนทรียภาพและการสื่อความหมายทางวัฒนธรรมในศิลปะการเขียนพู่กัน

จนีและวาดภาพจนี เช่น การวาดภาพตน้ไผ่ ดอกเหมย ภูเขา สายธารและนำ้ตก เป็นตน้  

The principles of aesthetics and cultural representation in arts, Chinese brush, 

and painting such as the drawing of a bamboo tree, plum blossom, mountain, river, 

waterfall, etc  

รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา         หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิติ-ค้นคว้า) 

 

1571502        ศลิปะการตัดกระดาษจีนและการถักเชือกจนี           3(2-2-5) 

(The Art of Chinese Paper Cutting and Chinese Knotting) 

ศลิปะการตัดกระดาษเป็นลวดลายสวยงาม ศิลปะการถักเชอืกจนี เป็นลวดลายต่าง ๆ 

ตามวัฒนธรรมจีนแบบดัง้เดมิ ตามเทศกาลต่าง ๆ ของจีน 
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The art of beautiful Chinese paper cutting patterns, the art of Chinese knotting 

patterns as an original culture during various chinse festival 

 

1571127  ภาษาจนีเพ่ือการสื่อสาร 1            3(2-2-5) 

(Chinese for Communication 1)  

ระบบการถอดเสียงและฝึกการออกเสียงภาษาจีนกลาง(ระบบพินอิน) ให้ถูกต้อง 

หลักการเขียนตัวอักษรจีนตามโครงสร้าง คำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การฟัง พูด 

อ่าน เขยีน ไม่ต่ำกว่า 150 คำ  

The transcription and the practice of mandarin pronunciation (Pin Yin) correctly, 

the principle of writing Chinese alphabets focus on structure, vocabulary for daily use, 

listening, speaking, reading, writing, not less than 150 words   

 

1571128  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2            3(2-2-5) 

(Chinese for Communication 2)  

วชิาที่ต้องเรยีนมาก่อน  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 

คำศัพท์ภาษาจนีที่ใชใ้นการสื่อสาร ไม่ต่ำกว่า 300 คำ โครงสรา้งไวยากรณ์ภาษาจีน

พื้นฐาน การสนทนาภาษาจนีในสถานการณ์ต่าง ๆ  

The Chinese vocabularies for communication not less than 300 words, basic 

Chinese grammar, Chinese conversation in various situations 

 

1572116  ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 3            3(2-2-5) 

(Chinese for Communication 3)  

วชิาที่ต้องเรยีนมาก่อน  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2 

คำศัพท์ภาษาจนีที่ใช้ในการสื่อสาร ไม่ต่ำกว่า 600 คำ โครงสรา้งไวยากรณ์ภาษาจนีที่มี

ความซับซอ้น การสนทนาภาษาจนีในสถานการณ์ต่าง ๆ 

The Chinese vocabularies for communication not less than 600 words, complex 

Chinese grammar, Chinese conversation in various situations 
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา         หน่วยกติ(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

1573106  ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 4            3(2-2-5) 

 (Chinese for Communication 4)  

วชิาที่ต้องเรยีนมาก่อน  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 

คำศัพท์ภาษาจีนที่ใช้ในการสื่อสาร ไม่ต่ำกว่า 1,200 คำ โครงสร้างไวยากรณ์

ภาษาจนีระดับกลาง การสนทนาภาษาจนีในสถานการณ์ต่าง ๆ 

The Chinese vocabularies for communication not less than 1,200 words, 

intermediate Chinese grammar, Chinese conversation in various situations 

 

1573107  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5            3(2-2-5) 

(Chinese for Communication 5)  

วชิาที่ต้องเรยีนมาก่อน  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 4 

คำศัพท์ภาษาจีนที่ใช้ในการสื่อสาร ไม่ต่ำกว่า 2,500 คำ โครงสร้างไวยากรณ์

ภาษาจนีระดับสูง การสนทนาภาษาจนีในสถานการณ์ต่าง ๆ 

The Chinese vocabularies for communication not less than 2,500 words, 

advance Chinese grammar, Chinese conversation in various situations 

  

                 



 

 

44

 

    2.5  กลุ่มวชิาฝกึประสบการณ์วชิาชีพ   

 

รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา         หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิติ-ค้นคว้า) 

 

1573807 การเตรียมฝกึประสบการณ์วชิาชีพภาษาจนี       1(60) 

 (Preparation for Professional Experience in Chinese) 

        การปฏิบัตกิารเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏบิัตงิานในสถานประกอบการเทคนคิ

การสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  

การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชพีแต่ละสาขาวิชา เช่น การปรับตัวในสังคม  การพัฒนา

บุคลกิภาพ  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสาร  มนุษยสัมพันธ์  การทำงานเป็น

ทีม  โครงสร้างการทำงานในองค์กร  งานธุรการในสำนักงาน  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ

กฎหมายแรงงานและระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพในสถานประกอบการ  การเสริมทักษะ

และจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา  การฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จำลองในสถาน

ประกอบการภาคธุรกิจ เช่น โรงแรม  บริษัทจัดนำเที่ยว  สำนักงาน ฯลฯ  ทฤษฎีการสอน

ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ  การสัมมนาทฤษฎี  แนวความคิดภาษาจีนในฐานะ

ภาษาต่างประเทศเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสทิธิภาพ แนวทางในการจัดทำ

โครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัติงานและการเขยีนรายงานโครงงานและการนำเสนอผลงาน

โครงงาน   

       The preparation for working in the company, technique in the job application and 

job interview, basic knowledge for working in the company, self-development in each 

profession such as self-adaptive  

in social, personality development, English language, communication and Information 

Technology, human relations, teamwork, working structure in an organized, general affair 

work, basic knowledge of the labor legislation, and Quality management systems in the 

company, skill improvement and Code of Ethics in each Profession, stimulating working 

situations such as hotel, tourism company, office, etc. , the theory of teaching Chinese as a 

foreign language, seminar, in theory, the concept of Chinese as a foreign language for 

applied affectively in working, the concept of project work, working report, writing a report 

for the project, and the presentation for the project     
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา         หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิติ-ค้นคว้า) 

 

1574801      การฝกึประสบการณ์วชิาชพีภาษาจีน      6(600) 

 (Full Time Professional Experience in Chinese) 

รายวชิาที่ต้องเรยีนมาก่อน : 1573807  การเตรยีมฝกึประสบการณ์วชิาชพีภาษาจนี 

        การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาจีนในหน่วยงาน สถานประกอบการที่มีการใช้

ภาษาจีน  ไม่น้อยกว่า 600 ช่ัวโมง  ภายใต้การควบคุมของอาจารย์นิเทศและผู้บริหาร

กิจการ  การปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และมีการอภิปราย  วิเคราะห์  และ

สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตร

การศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหน่ึงเป็นพนักงาน  การจัดทำโครงงาน  การรายงาน

ผลการปฏิบัติงาน  การเขียนรายงานโครงงาน  และการนำเสนอโครงงานตามคำแนะนำของ

พนักงานพี่เลี้ยง  อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศ  เพื่อให้เกิดทักษะ  องค์ความรู้ใน

วิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ  มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่จำเป็นต่อการ

ปฏิบัติงานและเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่พรอ้มจะ

ทำงานไดท้ันทีเม่ือสำเร็จการศกึษา 

       The preparation for working profession in Chinese in the organization, the company 

that uses the Chinese language not less than 600 hours under control of the advisor 

and the administrator, an orientation before the professional training, and there will be 

the discussion, and analysis, and the summary of the professional  

training by integrated the knowledge from the course study to the practice of working in 

the real situations as one of the employee, the project work, the working report, the 

writing of the working project, and the presentation base on the suggestion of the 

trainer, supervisor, advisor to develop skill, knowledge in the profession, and morality, 

ethics in the profession, good behavior, the good personality that important to work, 

and the good graduates that meet the expectation of the job market and ready to work 

after the graduation   
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา         หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิติ-ค้นคว้า) 

 

 6003801 เตรยีมสหกจิศกึษา                                                          1(60) 

                    (Cooperative  Education  Preparation) 

การปฏิบัติการเตรยีมความพรอ้มก่อนการออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดย

ให้มีองค์ความรู้ในเรื่อง หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา  กระบวนการและ

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับระบบสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและการสอบ

สัมภาษณ์  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีความสามารถในการ

พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา เช่น การปรับตัวในสังคม  การพัฒนา

บุคลิกภาพ  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยสีารสนเทศการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็น

ทีม  โครงสร้างการทำงานในองค์กร งานธุรการในสำนักงาน ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ

กฎหมายแรงงานและระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพในสถานประกอบการ การเสริม

ทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาและมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ

โครงงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงานและการนำเสนอผลงาน

โครงงาน   

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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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา         หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิติ-ค้นคว้า) 

 

6004801      สหกจิศกึษา                                                           6(600) 

                    (Cooperative Education) 

                        รายวชิาที่ต้องเรียนมากอ่น :  6003801  เตรยีมสหกจิศกึษา 

            การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้

บัณฑิตเป็นเวลา 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 600  ชั่วโมง  โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จาก

การศกึษาในหลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน  การจัดทำ

โครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน  และการนำเสนอ

โครงงานตามคำแนะนำของพนักงานพี่เลี้ยง  อาจารย์ที่ปรึกษาหรอือาจารย์นิเทศก์ เพื่อให้เกิด

ทักษะ  องค์ความรูใ้นวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชพี  มีลักษณะนิสัยหรอืบุคลิกภาพ

ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน  และเป็นบัณฑิตที่ มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงานที่พรอ้มจะทำงานได้ทันทเีม่ือสำเรจ็การศกึษา 

 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)  หมวดวชิาเลอืกเสร ี  เรยีนไม่นอ้ยกว่า  6  หน่วยกติ 

 

             ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่

เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม  ในเกณฑ์การสำเร็จของ

หลักสูตรน้ี 

 

  

 


