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ปรัชญาของหลักสูตร  
 มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษา สังคม วัฒนธรรมของจีน เพ่ือพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ มีศักยภาพทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ให้สามารถน าความรู้ไปใช้ในการสื่อสาร 
การประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือศึกษาต่อ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
     
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตมีสมรรถนะ ดังนี้  
 1.3.1 มีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณแีละวัฒนธรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างจีน-ไทยและนานาชาติ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม อีกท้ังสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
และประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.3.2 มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีในสาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร อีกท้ังมีความรู้ในสาขาอ่ืน ได้แก่ การ
บริหารจัดการ การท่องเที่ยว การแปล การจัดการเรียนการสอน  
 1.3.3 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอข้อมูล และการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน  
 1.3.4 สามารถท างานเป็นทีม ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ตลอดจนการ
วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง 
 1.3.5 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการท างานและความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม 
 
อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา  

1) อาจารย์ ผู้สอนภาษาจีน 
2) ล่าม นักแปลภาษาจีน   



3) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการที่ต้องใช้ภาษาจีน เช่น เจ้าหน้าที่ในกระทรวงต่างประเทศ สถานทูต   
กรมศุลกากร ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น   
4) พนักงานบริษัท หรือหน่วยงานเอกชนที่ต้องใช้ภาษาจีน  
5) ผู้ประกอบการอิสระ 
6) นักสื่อสารมวลชน 

 
หลักสูตร  
1. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

 2. โครงสร้างหลักสูตร ปริญญาตรี 4 ปี : ปริญญาตรีทางวิชาการ  
หมวดวิชา/กลุ่ม จ านวนหน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต    
1.1 กลุ่มวิชาภาษา                       จ านวน 
     1) กลุ่มภาษาไทย  
     2) กลุ่มภาษาอังกฤษ    

15 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์         จ านวน     3 หน่วยกิต 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                จ านวน 3 หน่วยกิต 

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 3 หน่วยกิต 
1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   จ านวน
นวัตกรรมและการจัดการ    

3 หน่วยกิต 

1.6 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป       ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ         ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ                    จ านวน     67 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก                 ไม่น้อยกว่า     18 หน่วยกิต 

2.3 กลุ่มวิชาโท                        ไม่น้อยกว่า      15 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ไม่น้อยกว่า      30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษา                              จ านวน       15 หน่วยกิต 
          1.1.1 ภาษาไทย                  3 หน่วยกิต 
1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)  3(3-0-6)    
                          

1.1.2 ภาษาอังกฤษ                                    12 หน่วยกิต 
 ก. ภาษาอังกฤษบังคับ                                        6 หน่วยกิต 
1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)     3(3-0-6)  
1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II)     3(3-0-6) 
               ข. ภาษาอังกฤษเลือก              6 หน่วยกิต 
                  กลุ่มภาษาอังกฤษวิชาการ (Academic Group)            3 หน่วยกิต 
1421 224 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3(3-0-6) 
      (English for Humanities and Social Sciences) 

กลุ่มภาษาอังกฤษเลือก (Elective Group)     3 หน่วยกิต 
1421 216 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเดินทาง (English for Travel)    3(3-0-6) 
หรือ 
1421 217 ภาษาอังกฤษจากสื่อ (English through Media)      3(3-0-6) 
หรือ 
1421 218 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation)    3(3-0-6) 
    

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ านวน 3 หน่วยกิต 
1406 112 สุนทรียภาพกับความสุข (Aesthetics and Happiness)     3(3-0-6) 
หรือ 
1431 111 จริยศาสตร์และการใช้เหตุผล (Ethics and Reasoning)    3(3-0-6) 
หรือ 
1447 105 การสื่อสารในสังคมปัจจุบัน (Communication in Current Society)  3(3-0-6)  
 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     จ านวน 3 หน่วยกิต 
1013 001 พลวัตสังคมไทย พลเมืองและกระบวนการยุติธรรมไทย           3(3-0-6) 
    (Dynamics of Thai Society, Citizen, and Justice Process) 
หรือ 
1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)       3(3-0-6) 
หรือ 
 



2300 115 การจัดการความขัดแย้งอย่างสันติในฐานะพลเมือง    3(3-0-6) 
    (Peaceful Conflict Management as Citizens)  
 

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 3 หน่วยกิต 
1014 002 สุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตร่วมสมัย      3(3-0-6) 
    (Contemporary Sexual Health and Life Skills) 
หรือ 
1439 104 วิทยาศาสตร์การกีฬาในชีวิตประจ าวัน (Sport Science in Daily Life)   3(3-0-6) 
หรือ 
1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย (Age-appropriated Health Care)   3(3-0-6)   
   

1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ   จ านวน 3 หน่วยกิต 
1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิตยุคดิจิทัล       3(3-0-6) 
    (Information Technology for Digital Life)    
หรือ   
1100 112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ืออนาคต (Science and Technology for Future) 3(3-0-6) 
หรือ 
1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจ าวัน (Finance Skills in Daily Life)   3(3-0-6) 
 
 1.6 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป เลือกตามความสนใจ 1 รายวิชา  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 1.6.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    
1439 100 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (Exercise for Health)           3(2-2-5) 
1439 105 นันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม (Recreation and Camping)     3(3-0-6)  
1503 100 ยาและสมุนไพรในชีวิตประจ าวัน (Drugs and Herbs in Daily Life)      3(3-0-6) 
1507 100 สังคมกับสุขภาพ (Society and Health)                           3(3-0-6) 

1.6.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ    
1100 109 วิทยาศาสตร์กายภาพกับชีวิต (Physical Science and Life)            3(3-0-6) 
1100 110 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะทางอาชีพแห่งโลกอนาคต    3(3-0-6) 
         (Science for Developing Future World Career Skills)       
1100 116 ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล (Digital Life Safety)    3(3-0-6) 
1100 146 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความหลากหลายทางชีวภาพ   3(3-0-6) 
         (Climate Change and Biodiversity) 
1200 111 เกษตรปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน (Safety Agriculture in Daily Life)       3(3-0-6) 
1300 101 ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจ าวัน (Artificial Intelligence in Daily Life)      3(3-0-6) 
 



1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ    3(3-0-6) 
    (Modern Business Management and Entrepreneurship)   
1701 102 การจัดการชีวิต (Life Management)                            3(3-0-6) 
1704 120 การจัดการธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise Management)               3(3-0-6) 
1708 200 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)                        3(3-0-6) 
2001 181 การออกแบบจากเศษวัสดุ (Scrap Design)                3(3-0-6) 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า      100 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ   จ านวน        67 หน่วยกิต 
1415 103 ภาษาจีนระดับต้น 1 (Elementary Chinese I)   5(4-2-9) 
1415 104 ภาษาจีนระดับต้น 2 (Elementary Chinese II)  5(4-2-9) 
1415 111 การสนทนาภาษาจีน (Chinese Conversation)  3(2-2-5) 
1415 203 ภาษาจีนระดับกลาง 1 (Intermediate Chinese I)  3(2-2-5) 
1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2 (Intermediate Chinese II)  3(2-2-5) 
1415 211 การพูดภาษาจีนในที่ประชุมชน (Chinese Public Speaking)  3(2-2-5) 
1415 221 การเขียนภาษาจีน 1 (Chinese Writing I)   3(2-2-5) 
1415 222 การเขียนภาษาจีน 2 (Chinese Writing II)  3(2-2-5) 
1415 231 การอ่านภาษาจีน 1 (Chinese Reading I)  3(2-2-5) 
1415 232 การอ่านภาษาจีน 2 (Chinese Reading II)   3(2-2-5) 
1415 241 การแปลจีน – ไทย (Chinese - Thai Translation)  3(2-2-5) 
1415 252 ไวยากรณ์จีน (Chinese Grammar)   3(3-0-6) 
1415 281 วัฒนธรรมจีน (Chinese Culture)  3(3-0-6) 
1415 301 ภาษาจีนระดับสูง 1 (Advanced Chinese I)  3(2-2-5) 
1415 302 ภาษาจีนระดับสูง 2 (Advanced Chinese II)  3(2-2-5) 
1415 341 การแปลไทย - จีน (Thai - Chinese Translation)  3(3-0-6) 
1415 352 ภาษาศาสตร์จีนเบื้องต้น (Introduction to Chinese Linguistics)  3(3-0-6) 
1415 381 ปริทรรศน์สังคมจีน (Perspectives of Chinese Society)  3(3-0-6) 
1415 422 วิธีการวิจัยทางภาษาจีน  (Research Methods in Chinese)   3(3-0-6) 
1415 461 วรรณคดีจีนเบื้องต้น (Introduction to Chinese Literature)  3(3-0-6) 
1415 492 การฝึกงาน (Practicum)     3 หน่วยกิต* 
หมายเหตุ: *มีผลการประเมินเป็น S/U 
 
 
 
 



2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า      18 หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนคละกลุ่มได้ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

  2.2.1 กลุ่มวิชาภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรมจีน  
1415 343 การแปลวรรณกรรมจีน  (Chinese Literary Translation)    3(3-0-6) 
1415 345 การแปลส าหรับงานวิชาการภาษาจีน (Translation of Academic Chinese)  3(3-0-6) 
1415 353 ภาษาถ่ินจีน (Chinese Dialects)  3(3-0-6) 
1415 376 ภาษาจีนส าหรับไทยคดีศึกษาเพ่ือการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
 (Chinese in Thai Studies for Tourism)   
1415 382 การเขียนพู่กันจีน (Chinese Calligraphy)  3(2-2-5) 
1415 383 วิวัฒนาการอักษรจีน (Evolution of Chinese Characters)  3(3-0-6) 
1415 384 ภาษาจีนในสื่อ (Chinese in Media)  3(3-0-6) 
1415 432 ภาษาจีนโบราณ (Classical Chinese)  3(3-0-6) 
1415 451 ปริทรรศน์การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ  3(2-2-5) 
  (Perspectives on Teaching Chinese as a Foreign Language) 
1415 454 จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษาจีน (Psychology of Chinese Learning)   3(3-0-6) 
1415 455 สื่อนวัตกรรมทางการสอนภาษาจีน               3(2-2-5) 
              (Innovative Media for Chinese Language Teaching) 
1415 462 วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย  3(3-0-6) 
              (Modern and Contemporary Chinese Literature) 
  2.2.2 กลุ่มวิชาธุรกิจ การท่องเที่ยวและการบริการ   
1415 344 การแปลแบบล่ามภาษาจีนเพ่ือธุรกิจและบริการ   3(2-2-5) 
              (Chinese Interpretation for Business and Hospitality) 
1415 371 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว (Chinese for Tourism)  3(2-2-5) 
1415 372 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม (Chinese for Hotel Business)  3(3-0-6)  
1415 374 ภาษาจีนเพ่ือการจัดการระบบการขนส่งและทรัพยากร    3(3-0-6) 
   (Chinese for Logistics and Resource Management) 
1415 375 ภาษาจีนในโรงพยาบาล (Chinese for Hospital)   3(3-0-6) 
1415 472 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการค้า (Chinese for Business)  3(3-0-6) 
1415 474 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการบิน (Chinese for Airline Business)   3(3-0-6) 
1415 475 ภาษาจีนเพ่ือการอุตสาหกรรม (Chinese for Industry)  3(3-0-6) 
 
 
 
 
 



2.3 กลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า       15 หน่วยกิต  
 ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิชาโทใดวิชาโท
หนึ่ง จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต เช่น  
 1) วิชาโทประวัติศาสตร์ 
 2) วิชาโทการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 
 3) วิชาโทภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
 4) วิชาโทภาษาไทยและการสื่อสาร 
 5) วิชาโทภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 
 6) วิชาโทภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา 
 7) วิชาโทนวัตกรรมการพัฒนาสังคม 
 8) วิชาโทบริหารธุรกิจ 
 9) วิชาโทการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
 10) วิชาโทการปกครอง 
 11) วิชาโทรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต 
 วิชาเลือกเสรี เป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ รวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือรายวิชาที่เปิดเป็น
วิชาเลือกเสรี 
 
 วิชาโทส าหรับหลักสูตร/คณะอ่ืน   
 ส าหรับนักศึกษาจากหลักสูตร/คณะอื่นที่สนใจเลือกภาษาจีนและการสื่อสารเป็นวิชาโทสามารถลงทะเบียน 
เรียนตามโครงสร้าง จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ดังนี้ 
 วิชาโทภาษาจีนและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า      15 หน่วยกิต 

 1) กลุ่มวิชาโทบังคับ   จ านวน     12 หน่วยกิต 
1415 101 ภาษาจีน 1 (Chinese I)  3(2-2-5) 
1415 102 ภาษาจีน 2 (Chinese II)    3(2-2-5) 
1415 201 ภาษาจีน 3 (Chinese III)    3(2-2-5) 
1415 202 ภาษาจีน 4 (Chinese IV)    3(2-2-5) 
 

2) กลุ่มวิชาโทเลือก ไม่น้อยกว่า       3 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรมจีน  
1415 111 การสนทนาภาษาจีน (Chinese Conversation)  3(2-2-5) 
1415 211 การพูดภาษาจีนในที่ประชุมชน (Chinese Public Speaking)  3(2-2-5) 
1415 281 วัฒนธรรมจีน (Chinese Cultural)  3(3-0-6) 



1415 343 การแปลวรรณกรรมจีน  (Chinese Literary Translation)    3(3-0-6) 
1415 345 การแปลส าหรับงานวิชาการภาษาจีน  3(3-0-6) 
 (Translation of Academic Chinese) 
1415 353 ภาษาถ่ินจีน (Chinese Dialects)      3(3-0-6) 
1415 381 ปริทรรศน์สังคมจีน (Perspectives of Chinese Society)  3(3-0-6)  
1415 376 ภาษาจีนส าหรับไทยคดีศึกษาเพ่ือการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
 (Chinese in Thai Studies for Tourism) 
1415 382 การเขียนพู่กันจีน (Chinese Calligraphy)   3(2-2-5) 
1415 383 วิวัฒนาการอักษรจีน (Evolution of Chinese Characters)  3(3-0-6) 
1415 384 ภาษาจีนในสื่อ (Chinese in Media)  3(3-0-6) 
1415 432 ภาษาจีนโบราณ (Classical Chinese)   3(3-0-6) 
1415 451 ปริทรรศน์การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ  3(2-2-5) 
  (Perspectives on Teaching Chinese as a Foreign Language) 
1415 454 จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษาจีน (Psychology of Chinese Learning)   3(3-0-6) 
1415 455 สื่อนวัตกรรมทางการสอนภาษาจีน               3(2-2-5) 
              (Innovative Media for Chinese Language Teaching) 
1415 462 วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย  3(3-0-6) 
              (Modern and Contemporary Chinese Literature) 
               2.2 กลุ่มวิชาธุรกิจ การท่องเที่ยวและการบริการ   
1415 344 การแปลแบบล่ามภาษาจีนเพ่ือธุรกิจและบริการ   3(2-2-5) 
              (Chinese Interpretation for Business and Hospitality) 
1415 371 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว (Chinese for Tourism)  3(2-2-5) 
1415 372 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม (Chinese for Hotel Business)  3(3-0-6)  
1415 374 ภาษาจีนเพ่ือการจัดการระบบการขนส่งและทรัพยากร  3(3-0-6) 
      (Chinese for Logistics and Resource Management)   
1415 375 ภาษาจีนในโรงพยาบาล (Chinese for Hospital)   3(3-0-6) 
1415 472 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการค้า (Chinese for Business)  3(3-0-6) 
1415 474 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการบิน (Chinese for Airline Business)   3(3-0-6) 
1415 475 ภาษาจีนเพ่ือการอุตสาหกรรม (Chinese for Industry)    3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษา  
 

ชั้นปีที ่1  (First Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

             นวัตกรรมและการจัดการ   
3(3-0-6) 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3(3-0-6) 
1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
 (Thai Language for Communication) 

3(3-0-6) 

1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  
 (Foundation English I) 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1415 103 ภาษาจีนระดับต้น 1  
 (Elementary Chinese I) 

5(4-2-9) 

รวม (Total) 17 
 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(3-0-6) 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) 
1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  
 (Foundation English II) 

3(3-0-6) 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1415 104 ภาษาจีนระดับต้น 2  
 (Elementary Chinese II) 

5(4-2-9) 

1415 111 สนทนาภาษาจีน  
 (Chinese Conversation) 

3(2-2-5) 

รวม (Total) 20 
 
 
 
 
 

 



ชั้นปีที ่2  (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 1421 224 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และ

 สังคมศาสตร์  
 (English for Humanities and Social 
 Sciences) 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1415 203 ภาษาจีนระดับกลาง 1  
 (Intermediate Chinese I) 

3(2-2-5) 

1415 221 การเขียนภาษาจีน 1 
 (Chinese Writing I) 

3(2-2-5) 

1415 231 การอ่านภาษาจีน 1 
 (Chinese Reading I) 

3(2-2-5) 

1415 241 การแปลจีน - ไทย  
 (Chinese – Thai Translation) 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาโท 

xxxx xxx  รายวิชาในกลุ่มวิชาโท 1 3(x-x-x) 

รวม (Total) 18 
    

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 1421 xxx  รายวิชาในกลุ่มภาษาอังกฤษเลือก  
 (Elective Group) 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2  
 (Intermediate Chinese II) 

3(2-2-5) 

1415 222 การเขียนภาษาจีน 2 
 (Chinese Writing II) 

3(2-2-5) 

1415 252 ไวยากรณ์จีน  
 (Chinese Grammar) 

3(3-0-6) 

1415 281 วัฒนธรรมจีน  
 (Chinese Culture) 

3(3-0-6) 

1415 232 การอ่านภาษาจีน 2  
 (Chinese Writing II) 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาโท 

xxxx xxx  รายวิชาในกลุ่มวิชาโท 2 3(x-x-x) 

รวม (Total) 21 



ชั้นปีที ่3  (Third Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1415 301 ภาษาจีนระดับสูง 1  
 (Advanced Chinese I) 

3(2-2-5) 

1415 211 การพูดภาษาจีนในที่ประชุมชน  
 (Chinese Public Speaking) 

3(2-2-5)  

1415 341 การแปลไทย - จีน  
 (Thai - Chinese Translation) 

3(3-0-6) 

1415 352 ภาษาศาสตร์จีนเบื้องต้น  
 (Introduction to Chinese Linguistics) 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

1415 xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 1 3(x-x-x) 
1415 xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 2 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาโท 

xxxx xxx  รายวิชาในกลุ่มวิชาโท 3 3(x-x-x) 

รวม (Total) 21 
 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1415 302 ภาษาจีนระดับสูง 2  
 (Advanced Chinese II) 

3(2-2-5) 

1415 381 ปริทรรศน์สังคมจีน 
 (Perspectives of Chinese Society) 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

1415 xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 3 3(x-x-x) 
1415 xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 4 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาโท 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาโท 4 3(x-x-x) 
xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาโท 5 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxx xxx รายวิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x) 
รวม (Total) 21 

 
 

 
 
 



ชั้นปีที่ 4 (Fourth Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1415 461 วรรณคดีจีนเบื้องต้น 
 (Introduction to Chinese Literature) 

3(3-0-6) 

1415 422 วิธีการวิจัยทางภาษาจีน   
 (Research Methods in Chinese) 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

1415 xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 5 3(x-x-x) 
1415 xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 6 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x) 
รวม (Total) 15 

 
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1415 492 การฝึกงาน 
 (Practicum) 

3 หน่วยกิต * 

รวม (Total) 3 
หมายเหตุ: *โดยมีผลการประเมินเป็น S/U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    1.1 กลุ่มวิชาภาษา                                
         1.1.1 ภาษาไทย            
1411 101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)  3(3-0-6)                             

     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
      ภาษากับการสื่อสาร ภาษากับความคิด  ศิลปะการใช้ภาษาไทย  การอ่านเชิงวิเคราะห์   
การเขียนแสดงความคิดเห็น  การเขียนรายงาน 
       Language and communication;  language and thoughts;  art of using Thai language;  
analytical reading;  writing to express ideas;  report writing 
 

1.1.2 ภาษาอังกฤษ                       
 ก. ภาษาอังกฤษบังคับ           

1421 102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)    3(3-0-6)  
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
             การเข้าใจภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษท่ีสั้นและกระชับ  การสื่อสารด้วยภาษาท่ีมีโครงสร้างไม่
ซับซ้อนเกี่ยวกับตนเอง บุคคล  สถานที่และสิ่งของ 

 Comprehension of short and precise spoken and written English;  communication 
about oneself, people, places and things by using non-complex language structures 
 
1421 103  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II)    3(3-0-6) 

     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
               การเข้าใจภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษ  การสื่อสารด้วยภาษาท่ีมีโครงสร้างซับซ้อนขึ้นในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและอาชีพต่าง ๆ  

 Comprehension of spoken and written English;  communication about daily life and 
career-related topics by using more complex language structures 
 
 
 
 
 
 



 
ข. ภาษาอังกฤษเลือก  

กลุ่มภาษาอังกฤษวิชาการ (Academic Group)            
1421 224  ภาษาอังกฤษส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3(3-0-6) 
               (English for Humanities and Social Sciences) 

     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
               รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
              การอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญและรายละเอียดจ าเพาะทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
การแสดงความคิดเห็น  การเขียนระดับย่อหน้า 
              Reading for main ideas and specific details;  expressing opinions;  paragraph writing in 
humanities and social sciences contexts 
 

กลุ่มภาษาอังกฤษเลือก (Elective Group)   
1421 216  ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง (English for Travel)    3(3-0-6) 

     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
               การจับใจความส าคัญของภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษ  การแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  การอ่านเพ่ือความเข้าใจ  การเขียนในบริบททางการเดินทาง 
               Identification of main points in spoken and written English;  expressing and 
exchanging opinions;  reading for comprehension;  writing in traveling contexts 
 
1421 217  ภาษาอังกฤษจากสื่อ (English through Media)     3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         การจับใจความส าคัญของภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษ  การแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  การอ่านเพ่ือความเข้าใจ  การเขียนจากสื่อคัดสรร 
         Identification of main points in spoken and written English;  expressing and 
exchanging opinions;  reading for comprehension;  writing on selected media 
 
1421 218  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation)   3(3-0-6) 

     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
          การจับใจความส าคัญของภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษ  การแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  การอ่านเพ่ือความเข้าใจ  การเขียนเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 



          Identification of main points in spoken and written English;  expressing and 
exchanging opinions;  reading for comprehension;  writing for career preparation 
  

1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์ 
1406 112  สุนทรียภาพกับความสุข (Aesthetics and Happiness)    3(3-0-6) 

     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
          สุนทรียภาพในธรรมชาติ  สุนทรียภาพในชีวิตประจ าวัน  ทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์  ละคร  
วรรณกรรม  ความสุขในความหลากหลายทางวัฒนธรรม  การประยุกต์ใช้สุนทรียภาพกับความสุข 
          Aesthetics in nature;  aesthetics in everyday life;  visual art;  music;  dance;  theater;  
literary works;  happiness in cultural diversity;  applying aesthetical concepts to happiness    
 
1431 111  จริยศาสตร์และการใช้เหตุผล (Ethics and Reasoning)   3(3-0-6) 

     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

     ความหมายของการคิด  การอ้างเหตุผล  การอ้างเหตุผลบกพร่อง  ทักษะใช้เหตุผลเพ่ือแก้ปัญหา 
ในชีวิตประจ าวัน  จริยศาสตร์  ปัญหาศีลธรรมในการด าเนินชีวิต  มุมมองทางศาสนา 

     Meaning of thinking;  argument;  fallacy;  reasoning skills for problem solving in daily 
life;  ethics;  moral problems in daily life;  religious perspectives 
 
1447 105  การสื่อสารในสังคมปัจจุบัน (Communication in Current Society)  3(3-0-6)  

     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

     ความหมายและความส าคัญของการสื่อสาร  องค์ประกอบและกระบวนการการสื่อสาร  จิตวิทยาและ
บริบททางสังคมของการสื่อสาร  ภูมิทัศน์การสื่อสารในยุคดิจิทัล  หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  ผลกระทบ
ของการสื่อสาร  ทักษะเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ  

     Definition and importance of communication;  elements of communication and 
communication process;  psychology and social context of communication; communication 
landscape in the digital age;  principles of receiving and accessing information;  impact of 
communication;  skills for media literacy 
   
 
 
 
 



1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์     
1013 001  พลวัตสังคมไทย พลเมืองและกระบวนการยุติธรรมไทย           3(3-0-6) 
      (Dynamics of Thai Society, Citizen, and Justice Process) 

     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
          พลวัตของสังคมและวัฒนธรรมไทย  พหุลักษณะของสังคมไทย  ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและ
สังคมไทย  ความเป็นพลเมืองในสังคมไทย  ภาพรวมของสถาบันทางการเมืองไทยกับความเป็นพลเมือง  พลเมือง
ไทยในบริบทสังคมโลก  ภาพรวมกฎหมายพื้นฐาน  ประเภทกฎหมายกับความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น ๆ  ภาพรวมของ
กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์  คดีอาญาและคดีปกครอง  กระบวนการยุติธรรมทางเลือก  สาเหตุ การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 

     Dynamics of Thai society and culture;  multiple characteristics of Thai society;  
economic and social inequality in Thailand;  citizenship in Thai society;  overview of political 
institution and citizenship;  Thai citizens in world-societal context;  overview of fundamental 
laws;  types of law and relation to other sciences;  overview of civil and commercial justice 
process;  criminal case and administrative case;  alternative justice process;  causes, prevention 
and suppression of corruption according to criminology and penology principles 
 
1441 100  มนุษย์กับสังคม (Man and Society)      3(3-0-6) 

     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
          มนุษย์กับสังคม  ความหลากหลายของความเชื่อและกลุ่มชน  เมืองและมหานคร  ช่วงชั้นและ 
ชนชั้นทางสังคม  บริโภคนิยม  วัฒนธรรมย่อย  เพศภาวะ  โลกาภิวัตน์กับการย้ายถิ่นข้ามชาติ  สังคมข่าวสารและ
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 
          Man and society;  diversity of beliefs and peoples;  urban and city;  stratification and 
social class;  consumerism;  sub-culture;  gender;  globalization and transnational migrant;  
information society and disruptive technologies 
 
2300 115  การจัดการความขัดแย้งอย่างสันติในฐานะพลเมือง    3(3-0-6) 
          (Peaceful Conflict Management as Citizens)  

     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
          ความหมายของพลเมือง  ความเป็นพลเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย  ความหมายและประเภท
ของความขัดแย้งและความรุนแรง  ความหมายและประเภทของสันติภาพและสันติวิธี  ความส าคัญของสันติวิธีกับ
ความเป็นพลเมือง  บทบาทของรัฐธรรมนูญในการจัดการความขัดแย้งและป้องกันความรุนแรง  บทบาทของ



สถาบันทางการเมืองในการจัดการความขัดแย้งและป้องกันความรุนแรง  การมีส่วนร่วมแบบเป็นทางการ  การมี
ส่วนร่วมแบบไม่เป็นทางการ  การเจรจาต่อรองและการไกล่เกลี่ย  การสานเสวนา  การใช้อารยะขัดขืน 
       Meaning of citizenship;  citizenship in democratic regime;  meaning and types of 
conflict and violence;  meaning and types of peace and peaceful settlement;  importance of 
peaceful settlement and citizenship;  role of constitution in conflict management and 
prevention of violence;  role of political institutions in conflict management and prevention of 
violence;  formal participation;  informal participation;  negotiation and mediation;  dialogue;  
civil disobedience 
 

1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
1014 002  สุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตร่วมสมัย     3(3-0-6) 
     (Contemporary Sexual Health and Life Skills) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         เพศภาวะ  เพศวิถีและบทบาททางเพศ  มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อเรื่องเพศ  เพศวิถีที่
เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทย  ความหลากหลายทางเพศ  ความเสมอภาคทางเพศ  สุขภาวะทางเพศ  ศาสตร์และ
ศิลป์ของการปฏิบัติตัวเพ่ือความสุขทางเพศ  ความผิดปกติทางเพศ  ภัยทางเพศและการป้องกันภัยทางเพศ  การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางเพศ  ทักษะชีวิตที่จ าเป็นเพื่อการด ารงชีวิต  
         Gender;  sexuality and gender roles;  social and cultural dimensions that affect 
sexual;  sexuality changes in Thai society;  sexual diversity;  sexual equality;  sexual health;  
science and art of appropriate practice of sexual happiness;  gender disorder;  sexual danger 
and prevention;  prevention and solution of adolescent pregnancy problem;  laws related to 
sexuality;  important life skills for living 
 
1439 104  วิทยาศาสตร์การกีฬาในชีวิตประจ าวัน (Sport Science in Daily Life)  3(3-0-6) 

     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา  การดูแลสมรรถภาพทางกาย  การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย  การจัดโปรแกรมการออกก าลังกาย  การออกก าลังกายตามช่วงวัย  การประเมินและทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบื้องต้นในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  โภชนาการกับการออกก าลังกาย  การ
ป้องกันการบาดเจ็บจากการออกก าลังกาย  การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
          Basic knowledge of sport science;  physical fitness maintenance;  enhancement of 
physical fitness;  exercise program management;  age-appropriated exercise;  evaluation and 
test of physical fitness;  basic skills in exercising for health;  nutrition and exercise;  prevention 
of exercise injury;  applying in daily life 



1502 100  การดูแลสุขภาพตามวัย (Age-appropriated Health Care)   3(3-0-6)   
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 

         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         การดูแลสุขภาพตามวัย  จิตวิทยาพัฒนาการ  ระบบสืบพันธุ์เพศชาย  ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง  
การปฏิสนธิ การก าหนดเพศและการก าเนิดทารก  พัฒนาการและความผิดปกติของทารกในครรภ์   
การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพส าหรับหญิงตั้งครรภ์ ทารกและมารดาหลังคลอด เด็กก่อนวัยเรียน
และเด็กวัยเรียน วัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์ วัยทองและวัยสูงอายุ  วัคซีน  โรคติดเชื้อทางระบบสืบพันธุ์และการ
ป้องกัน  การวางแผนครอบครัวและการคุมก าเนิด  ความผิดปกติทางพันธุกรรม  ภาวะไม่เจริญพันธุ์ 
และการรักษา  
         Age-appropriated health care;  developmental psychology;  male reproductive 
system;  female reproductive system, fertilization, sex determination and childbirth;  prenatal 
developments and abnormal;  physiological changes and  health care for pregnancy, infant and 
postpartum mother, pre-school child and school age, adolescence and reproductive age, 
golden age and geriatrics;  vaccine;  sexually transmitted diseases and prevention;  family 
planning and birth control;  genetic disorders;  infertility and treatments 

 
1.5 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ   

1011 001  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล      3(3-0-6) 
     (Information Technology for Digital Life)  
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  กระบวนการจัดการสารสนเทศ  เทคโนโลยีเครือข่าย 
สังคมออนไลน์ การรู้ดิจิทัล  เทคโนโลยีคลาวด์ส าหรับการสืบค้นและการจัดการ การผลิตงานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม ธุรกิจดิจิทัล  ความปลอดภัย กฎหมาย จริยธรรมและแนวโน้มเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารเทศ  
         Basic knowledge of information technology;  information management process;  
networking technology, online society, digital literacy;  Cloud technology for searching and 
management, creative and innovative production, digital business;  safety, law, ethics and trends 
in information technology 
 
1100 112  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต      3(3-0-6) 
          (Science and Technology for Future) 

     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
          ความรู้เบื้องต้นด้านพลังงานและเทคโนโลยี  ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน  รูปแบบของพลังงาน  ผล
ของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์พลังงาน  การใช้พลังงานอย่างฉลาดและปลอดภัย  พอลิ



เมอร์และพลาสติก  เคมีอาหาร  การป้องกันและการจัดการของเสียอันตรายเคมี  การจัดการมลพิษทางน้ า การ
จัดการมลพิษทางอากาศ การจัดการขยะและของเสียอันตรายและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  เทคโนโลยี
เพ่ืออนาคต  ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจ าวัน 
      Basic knowledge of energy and technology;  relationship between energy;  forms of 
energy;  effects of energy consumption on life and environment;  energy conservation;   
intelligent and safe energy consumption;  polymers and plastics;  food chemistry;  preventing 
and manipulating the chemical hazardous wastes;  water pollution management, air pollution 
management, solid and hazardous waste management and sustainable environmental 
development;  technology for the future;  artificial intelligence in daily life 
 
1703 110  ทักษะการเงินในชีวิตประจ าวัน (Finance Skills in Daily Life)  3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
      หลักการบริหารการเงินส่วนบุคคล  กระบวนการวางแผนการเงินส่วนบุคคล  ความรู้เรื่องทางการเงิน  
วินัยทางการเงิน  ระบบเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
การพัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ  ฟินเทคและนวัตกรรมทางการเงิน  การจัดการหนี้สิน  
เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  การวางแผนการลงทุน  การวางแผนการประกันภัย  การจัดการความเสี่ยง  
การวางแผนภาษ ี การวางแผนเพ่ือการเกษียณ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล 
      Principles of personal financial management;  personal financial planning process;  
financial literacy;  financial discipline;  economic system;  sufficiency economy and application 
in daily life;  career development and entrepreneurship;  FinTech and financial innovation;  debt 
management;  student loan fund;  investment planning;  insurance planning;  risk management;  
tax planning;  planning for retirement;  developing the quality of personal life 

 
1.6 กลุม่วิชาเลือกศึกษาทั่วไป  

1.6.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     
1439 100  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercise for Health)    3(2-2-5)          
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
          ประวัติความเป็นมา ความส าคัญและความรู้เบื้องต้นของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ   
ทักษะทางการกีฬา ขั้นตอน เทคนิคและทักษะพ้ืนฐานในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพตามรูปชนิดต่าง ๆ   
การวัดและประเมินผล  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  กฎกติกา มารยาทในการเล่นกีฬาและการออกก าลังกาย 
      Background, importance and basic knowledge of exercise for health;  athletic skills, 
procedure, techniques and fundamental skills for various forms of exercise for health;  



assessments and evaluations;  physical fitness evaluation;  rules, regulations in sport and 
exercise etiquette 
 
1439 105  นันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม (Recreation and Camping)             3(3-0-6) 
          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

     ประวัติ ปรัชญา ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการและการอยู่ 
ค่ายพักแรม คุณลักษณะบทบาทหน้าที่ของผู้น าและผู้ตามทางนันทนาการ  เกมส์ เพลงนันทนาการ ประเภท 
ของกิจกรรม  การเขียนโครงการ แผนการจัดด าเนินการอยู่ค่ายพักแรม  ระเบียบและพิธีการของค่ายพักแรม  
ชนิดของค่ายพักแรม การวัดและประเมินผลการอยู่ค่ายพักแรม  การฝึกภาคสนาม  
      History, philosophy, meaning, importance and benefits of recreation and camping 
activities;  roles characteristics and responsibilities of recreation leaders and followers;  games, 
recreation music, forms of activities;  writing projects, organizing plans for camping;  camping 
regulations and formalities type of camps, measurement and evaluation of camping;  field 
training for campers 
 
1503 100  ยาและสมุนไพรในชีวิตประจ าวัน (Drugs and Herbs in Daily Life)  3(3-0-6) 

     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
          พฤติกรรมการใช้ยาในสังคมไทย  แหล่งข้อมูลทางยาและสุขภาพ  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  รูปแบบยา
เตรียมและการออกฤทธิ์ของยาต่อร่างกาย  เทคนิคการใช้ยาแบบต่าง ๆ  สิทธิผู้บริโภคและค าประกาศสิทธิผู้ป่วย  
ประเภทของร้านยา  สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ  ยาที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ  ยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร  
ยาที่ใช้ในโรคผิวหนัง  ยาคุมก าเนิด  ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความงามในชีวิตประจ าวัน  อาหารเพื่อสุขภาพ  
      Behaviors of drug consumption in Thai society;  information sources for drugs and 
health;  first aids;  drug formulations and drug actions in body;  drug application techniques;  
consumer rights and declaration of patient’s rights;  types of drug stores;  herbal products in Thai 
national drug list;  drugs for respiratory system;  drugs for gastrointestinal system;  drugs for skin 
diseases;  contraceptives;  products for health and beauty in daily life;  foods for health 
 
1507 100  สังคมกับสุขภาพ (Society and Health)      3(3-0-6) 

     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
          แนวคิด นิยาม ปรัชญาและองค์ประกอบของสุขภาพ  คุณภาพชีวิต  ปัจจัยทางสังคม โครงสร้าง 
ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนากับสุขภาพ  ผลกระทบจากปัญหาสังคม  



การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ  เทคโนโลยีกับสุขภาพ  ค่านิยมและปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ  
การสื่อสารสุขภาพ  การสร้างเสริมสุขภาพ  อารมณ์และความเครียด  การออกก าลังกาย 
      Concepts, definitions, philosophy and component of health;  quality of life;  social 
factor, social structure, politics, economics, culture, belief, religion and health;  impact of social 
problems, social change;  environment and health;  technology and health;  values and health 
behavior problem;  health communication;  health promotion;  emotion and stress;  exercise 
 

1.6.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ    
1100 109  วิทยาศาสตร์กายภาพกับชีวิต (Physical Science and Life)    3(3-0-6) 

     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
          ธรรมชาติและพัฒนาการของวิทยาศาสตร์กายภาพ  ปรากฏการณ์ท้องฟ้า  วิทยาศาสตร์ของโลก  
ปรากฏการทางฟิสิกส์และการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  พลังงานกับชีวิต  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
เพ่ืออนาคต  ชั้นบรรยากาศของโลกและมลพิษทางอากาศ  เคมีในชีวิตประจ าวัน  โลกของพอลิเมอร์และพลาสติก
การน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์  เคมีอาหาร  การป้องกันและการจัดการขยะ
อันตราย  
          Nature and development of physical sciences;  celestial phenomena;  earth science;  
physical phenomena and its usage in daily life;  energy and life;  science and technology for 
future;  earth’s atmosphere and air pollution;  chemistry in daily life;  world of polymers and 
plastics;  utilization of agricultural and industrial waste;  food chemistry;  preventing and 
manipulating the common hazardous wastes 
 
1100 110  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพแห่งโลกอนาคต   3(3-0-6) 
          (Science for Developing Future World Career Skills)       
          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
          ความหมายและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  ทักษะการเรียนรู้แห่งโลกอนาคต  ทักษะอาชีพ 
แห่งโลกอนาคต อาชีพแห่งโลกอนาคต วิทยาศาสตร์การอาหาร  วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง  วิทยาศาสตร์
การแพทย์  วิทยาศาสตร์พลังงานทดแทน  ของเล่นวิทยาศาสตร์ และของใช้วิทยาศาสตร์   
          Meaning and nature of science;  future world learning skills;  future world career 
skills;  future world career;  food science;  cosmetics science;  medical science;  renewable 
energy science;  science toys and science appliance 
 
 
 



1100 116  ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล (Digital Life Safety)    3(3-0-6) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
          การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล  การเล่นเกมอย่างปลอดภัยและชาญฉลาด  ความรู้ในโลกดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  โปรแกรมการเรียนรู้เชิงบันเทิง  ความปลอดภัยในโลกดิจิทัล โรคที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์  
การป้องกันและการรักษา 
          Living in digital life;  safe and smart game playing;  digital knowledge for life-long 
learning;  edutainment;  digital life safety;  computer-induced medical, problems and treatment  
 
1100 146  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความหลากหลายทางชีวภาพ  3(3-0-6) 
  (Climate Change and Biodiversity) 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบ
นิเวศ สุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม  เทคโนโลยีติดตามส าหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
แนวทางแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล ระดับชาติและนานาชาติ  การปรับตัวในสภาวะแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ความหลากหลายทางชีวภาพและการน าไปใช้  
 Causes of climate change;  effect of climate change on ecosystem, health, economy 
and society;  tracking technology for climate change;  solution approaches at personal, nation 
and international levels;  adaptation in changing environment;  innovation and technology for 
climate change;  biodiversity and application 
 
1200 111  เกษตรปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน (Safety Agriculture in Daily Life)  3(3-0-6) 

     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

     ความส าคัญของเกษตรปลอดภัย  การวางแผนการท าเกษตรในครัวเรือน  การออกแบบพื้นที่การผลิต  
การปลูกพืชผักปลอดภัย  การเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อปลอดภัย  การเลี้ยงปลาปลอดภัย  การจัดหาปัจจัยการผลิต  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร  การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร  การจัดการวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 
การเรียนรู้ในพ้ืนที่เกษตร  

     Importance of safety agriculture;  planning agricultural works in household;  designing 
the area of production;  planting safety vegetables;  raising layer and broiler chicken;  culturing 
safety fish;  finding factors of production;  harvesting agricultural products;  preserving 
agricultural products;  managing by-product from agricultural activities;  learning in agricultural 
field    
 



1300 101  ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจ าวัน (Artificial Intelligence in Daily Life) 3(3-0-6) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
          นิยามของปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตและผลกระทบ การเรียนรู้ของเครื่อง ข้อมูล การเรียนรู้ลึกและ
ศัพท์เทคนิคเก่ียวกับปัญญาประดิษฐ์  แอปพลิเคชันที่มีปัญญาประดิษฐ์ เครื่องมือในการสร้างโครงงานที่ใช้
ปัญญาประดิษฐ์  ข้อจ ากัดของปัญญาประดิษฐ์  ปัญญาประดิษฐ์ในโลกจริง  ปัญญาประดิษฐ์กับเศรษฐกิจโลก  
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการท างาน ปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตและผลกระทบ 
          Definitions of artificial intelligence (AI) and effects in the future, machine learning, 
data, deep learning and AI terminology;  AI applications, tools for AI projects;  AI limitations;  
realistic view of AI;  AI and world economy;  AI for works;  AI in the future and its effects 
 
1700 100  การจัดการธุรกิจสมัยใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ    3(3-0-6) 
      (Modern Business Management and Entrepreneurship)   

     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ  คุณลักษณะของผู้ประกอบการ  การระบุโอกาสทางธุรกิจ   
การวิจัยและพัฒนาและการจัดการนวัตกรรม  การสร้างธุรกิจ  แนวคิดของการจัดการธุรกิจสมัยใหม่  วิวัฒนาการ
ของการสร้างความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21  การจัดท าแผนธุรกิจ  แผนการจัดการและการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ แผนการด าเนินการ  แผนการตลาด  แผนการเงินและบัญชี 

     Basic knowledge of business;  characteristics of entrepreneurs;  business opportunity 
identification;  research and development and innovation management;  business 
establishment;  concepts of modern business management;  evolution of competitive 
advantage in the 21st century;  business plan;  management and human resource management 
plan;  operation plan;  marketing plan;  financial and accounting plan 

 
1701 102  การจัดการชีวิต (Life Management)     3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 การจัดการชีวิต  การค้นหาตนเอง  การยอมรับตนเอง  การจัดการความมั่นคง  การสร้างสมดุล 

การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่  การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  การจัดการชีวิตโดยใช้หลักศาสนา   
การเป็นผู้น าตนเอง  

     Life management;  self esteem;  self respect;  stable management;  balancing;  life in 
modern society;  human relation management;  life management through religion;  leadership 

 
 



1704 120  การจัดการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise Management)   3(3-0-6) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
     ความหมายและแนวคิดการท าธุรกิจเพ่ือสังคม  การก่อตั้งธุรกิจเพ่ือสังคม  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

ธุรกิจและการจัดการธุรกิจเพ่ือสังคมในบริบทนานาชาติ  การจัดการการผลิต การตลาด ทรัพยากรมนุษย์ การเงิน
และระบบข้อมูล  ความรับผิดชอบต่อสังคม  การจัดการธุรกิจเพ่ือประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม  การ
ประเมินผลกระทบทางสังคม  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและสังคมอย่างยั่งยืน   

     Meaning and concepts of social enterprise;  social business establishment, 
fundamental of business and social business management in international context;  
management of production, marketing, human resource, finance and information system;  social 
responsibility;  business management for social benefit and responsibility;  evaluating social 
impact;  building sustainability relationship between business and society 

 
1708 200  เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)     3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
  หลักการและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง  พุทธเศรษฐศาสตร์  การผลิตและการกระจายผลผลิต  
เศรษฐกิจพอเพียงในยุคโลกาภิวัตน์ด้านวิถีชีวิต  การจัดการความรู้  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง   
  Principles and concepts of sufficiency economy;  Buddhist economics;  production and 
distribution of products;  sufficiency economy in globalization in the ways of life;  knowledge 
management;  human resource development and sustainable development;  application of 
sufficiency economy 
 
2001 181  การออกแบบจากเศษวัสดุ (Scrap Design)      3(3-0-6) 

     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

     เศษวัสดุเหลือใช้  การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้  การออกแบบและการประยุกต์ใช้เศษวัสดุ   
การสร้างสรรค์ผลงานจากเศษวัสดุเหลือใช้  

     Scrap materials;  scrap materials management;  design and applications of scrap 
materials;  creativity from scrap materials  
 
 
 
 



2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1415 103  ภาษาจีนระดับต้น 1 (Elementary Chinese I)  5(4-2-9) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
การออกเสียงภาษาจีนกลางโดยใช้สัทอักษรระบบพินอิน  ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการ

เขียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ไวยากรณ์และโครงสร้างรูปประโยคพ้ืนฐาน  กฎเกณฑ์พ้ืนฐานการเขียน
ตัวอักษรจีนประมาณ 400 ตัวอักษร  ค าศัพท์และไวยากรณ์ในการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 1-2 

Mandarin Chinese pronunciation based on Hanyu Pinyin;  listening, speaking, reading 
and writing skills for daily-life situations;  basic grammar and sentence structures;  basic rules for 
writing approximately 400 Chinese characters;  vocabulary and grammar in HSK levels 1-2    
 
1415 104  ภาษาจีนระดับต้น 2 (Elementary Chinese II)  5(4-2-9) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1415 103 ภาษาจีนระดับต้น 1   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  ค าศัพท์และส านวนพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ไวยากรณ์และโครงสร้างรูปประโยคพ้ืนฐาน  ตัวอักษรจีนประมาณ 800 ตัวอักษร  ค าศัพท์และไวยากรณ์ใน การ
สอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 3     

Listening, speaking, reading and writing skills;  basic vocabulary and expressions for 
everyday life;  basic grammar and sentence structures;  acquisition of approximately 800 
Chinese characters;  vocabulary and grammar in HSK level 3 
 
1415 111   การสนทนาภาษาจีน  (Chinese Conversation)  3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 103 ภาษาจีนระดับต้น 1 หรือ  
        1415 201 ภาษาจีน 3  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

 การพูดและบทสนทนาภาษาจีนในประเด็นที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน  การทักทาย การเชื้อเชิญ การ
บอกทิศทาง งานอดิเรก การเสนอความคิดเห็นและการแนะน า การสนับสนุนและคัดค้าน การกล่าวชมเชย และการ
อวยพร 
  Chinese speaking and conversation on everyday life topics;  greetings, inviting, giving 
directions, hobbies, giving suggestions and advice, supporting and opposition, admiring and 
blessing 
 
 
 



1415 203  ภาษาจีนระดับกลาง 1 (Intermediate Chinese I)  3(2-2-5) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 104 ภาษาจีนระดับต้น 2   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
ทักษะการฟัง การพูดและการอ่าน  การเขียนรูปประโยคไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนขึ้น  การใช้พจนานุกรม

จีน  ตัวอักษรจีนประมาณ 1,200 ตัวอักษร  ค าศัพท์และไวยากรณ์ในการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 4    
Listening, speaking and reading skills;  writing more complex grammatical sentences;  

Chinese dictionary use;  acquisition of approximately 1,200 Chinese characters;  vocabulary and 
grammar in HSK level 4   

 
1415 204   ภาษาจีนระดับกลาง 2 (Intermediate Chinese II)  3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  1415 203 ภาษาจีนระดับกลาง 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในสังคมท่ัวไป  โครงสร้าง

ประโยคความรวมและความซ้อน  ตัวอักษรจีนประมาณ 1,600 ตัวอักษร  ค าศัพท์และไวยากรณ์ในการสอบวัด
ระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 4       

Listening, speaking, reading and writing skills;  common vocabulary words and 
expressions in social contexts;  compound and complex sentence structures;  acquisition of 
approximately 1,600 Chinese characters;  vocabulary and grammar in HSK level 4 

 
1415 211 การพูดภาษาจีนในที่ประชุมชน (Chinese Public Speaking)  3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 111 สนทนาภาษาจีน   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
กระบวนการวางแผนและการพูดภาษาจีนในที่ประชุมชน  การเลือกหัวข้อ  การเตรียมเค้าโครงเรื่อง

ที่จะพูด  การเตรียมเนื้อหาที่สอดคล้องกับวิธีการน าเสนอ  มารยาทในการพูด  การฝึกทักษะการพูด  การน าเสนอ  
การแสดงความคิดเห็นและสรุปใจความส าคัญเป็นภาษาจีน 

Chinese speech planning and public speaking methods;  topic selection;  speech 
outline preparation;  content preparation in accordance with presentation methods;  etiquette 
in public speaking;  public speaking skill practice;  presentation;  expressing opinions and 
summarizing main ideas in Chinese 

 
1415 221 การเขียนภาษาจีน 1 (Chinese Writing I)  3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 104 ภาษาจีนระดับต้น 2   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

      การเขียนภาษาจีน รูปแบบการเขียนและเทคนิคการเขียนความเรียงขนาดสั้น  
ในรูปแบบต่าง ๆ การเล่าเรื่อง การพรรณนาและการอธิบาย การจดบันทึกและการเขียนจดหมายทางการ 



      Writing in Chinese, writing formats and its techniques through writing short essays of 
various forms, stories, descriptions and explanatory, writing notes and formal letters 
 
1415 222   การเขียนภาษาจีน 2 (Chinese Writing II)  3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 221 การเขียนภาษาจีน 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
การเขียนความเรียงภาษาจีนขนาดยาวโดยเน้นบรรยายเหตุการณ์และการแสดงความคิดเห็น  การ

เขียนสรุปใจความส าคัญเป็นภาษาจีน 
Long essays writing with emphasis on descriptive essays and expression of opinions;  

summary writing in Chinese 
 
1415 231   การอ่านภาษาจีน 1 (Chinese Reading I)      3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1415 104 ภาษาจีนระดับต้น 2    
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

       ทักษะทางด้านการอ่าน  กลวิธีการอ่านเพ่ือท าความเข้าใจ  การจับใจความส าคัญจากบทความที่อ่าน  
การอ่านความเรียง เรื่องราวในสถานการณ์สังคมและวัฒนธรรมของจีนในยุคปัจจุบันและเรื่องราว 
อ่ืน ๆ  
       Reading skills;  reading comprehension strategies;  reading for main idea;  reading 
prose, stories of various situations on contemporary Chinese society and culture and other 
stories 
 
1415 232   การอ่านภาษาจีน 2 (Chinese Reading II)     3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 203 ภาษาจีนระดับกลาง 1  
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 กลวิธีการอ่านเพ่ือสรุปและวิเคราะห์ประเด็นส าคัญจากบทความ  เทคนิคการอ่านบทความเฉพาะ

ด้านและประเด็นพิเศษที่น่าสนใจ  แสดงความคิดเห็นจากบทความผ่านทักษะการพูดและการเขียน 
 Reading strategies for making conclusions and analyzing key issues in essays;  reading 
techniques for specific texts and interesting special issues;  reflecting on reading through 
speaking and writing 
 
 
 
 
 
 



1415 241  การแปลจีน – ไทย  (Chinese –Thai Translation)    3(2-2-5) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 104 ภาษาจีนระดับต้น 2  หรือ  
  1415 202 ภาษาจีน 4  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 ทฤษฎีและหลักการแปลเบื้องต้น  ฝึกทักษะการแปลระดับค า วลี ประโยคและข้อเขียนขนาดสั้นจาก

ภาษาจีนเป็นภาษาไทย ภาษาไทยเป็นภาษาจีน 
 Theories and basic principles of translation;  practice of translations skill from 

vocabulary, phrase, sentence and short passage translations from Chinese to Thai or Thai to 
Chinese 

 
1415 252   ไวยากรณ์จีน (Chinese Grammar)  3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 203 ภาษาจีนระดับกลาง 1   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
ความหมายของไวยากรณ์จีน  ชนิดและหน้าที่ของค า ค าศัพท ์วลี โครงสร้างประโยคและสมรรถนะ

การใช้ภาษาในการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับต้น-กลาง    
Meaning of Chinese grammar;  parts of speech, vocabulary, phrase, sentence 

structures and language use in HSK at beginning to intermediate level  
 
1415 281  วัฒนธรรมจีน (Chinese Culture)  3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 203 ภาษาจีนระดับกลาง 1 หรือ  
 1415 201 ภาษาจีน 3 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมจีน  ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต  ประเพณีเก่ียวกับเทศกาลต่าง ๆ 

เทศกาลตรุษจีน เทศกาลโคมไฟ เทศกาลเช็งเม็ง เทศกาลวันสารทจีน วันไหว้พระจันทร์ เทศกาลกินเจ  ปรัชญา 
ความเชื่อจีนตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน  การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

Chinese conventions customs, culture;  life traditions;  Chinese Festival,  Chinese 
New Year, Lantern Festival, Qingming Festival, Zhongyuan Festival, Mid-Autumn (Moon) Festival, 
Vegetarian Festival;  Chinese philosophy, beliefs, from ancient times to the present days;  
intercultural communication 

 
 
 
 
 
 



1415 301   ภาษาจีนระดับสูง 1 (Advanced Chinese I)  3(2-2-5) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 204  ภาษาจีนระดับกลาง 2  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

 การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ระดับสูง  ส านวนสุภาษิตจีน  
การสรุปใจความส าคัญและการอภิปรายประเด็นส าคัญจากบทความ  ค าศัพท์ประมาณ 2,400 ค า  ค าศัพท์และ
ไวยากรณ์ในการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 5      
 Advanced skills in listening, speaking, reading and writing;  complex sentence 
structures and advanced grammar;  idiomatic expressions proverbs;  summary writing skills and 
reading-based discussion of important issues;  acquisition of approximately 2,400 Chinese 
vocabulary words;  vocabulary and grammar in HSK level 5 
 
1415 302   ภาษาจีนระดับสูง 2 (Advanced Chinese II)  3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 301 ภาษาจีนระดับสูง 1   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

      การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  รูปประโยคโครงสร้างไวยากรณ์ในระดับต่อจากภาษาจีน
ระดับสูง 1  ค าศัพท์ประมาณ 3,400 ค า  ค าศัพท์และไวยากรณ์ในการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 

     Advanced skills in listening, speaking, reading and writing;  grammatical sentence 
structures continuation of advanced Chinese I;  acquisition of approximately 3,400 Chinese 
vocabulary words;  vocabulary and grammar in HSK level 5 
 
1415 341   การแปลไทย – จีน  (Thai – Chinese Translation)   3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
ทฤษฎีและหลักการแปลเบื้องต้น  ทักษะการแปล  การแปลระดับประโยคจากภาษาไทยเป็น

ภาษาจีน  
Basic theories and principles of translation;  translation skills;  Thai-Chinese 

sentence-level translation  
 
1415 352   ภาษาศาสตร์จีนเบื้องต้น  (Introduction to Chinese Linguistics)  3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 252 ไวยากรณ์จีน   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
ทฤษฏีและแนวคิดทางภาษาศาสตร์ ระบบเสียง  การสร้างค า  ความหมาย  วากยสัมพันธ์ของ

ภาษาจีน  
Chinese linguistic theories and concepts, sound system;  word formation;  meaning;  

syntax  



1415 381  ปริทรรศน์สังคมจีน (Perspectives of Chinese Society)    3(3-0-6)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 203 ภาษาจีนระดับกลาง 1 หรือ  

 1415 201 ภาษาจีน 3  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
ประวัติศาสตร์จีน  ภูมิศาสตร์จีน  การเมืองจีน  การปกครองจีน  เศรษฐกิจจีน  และสังคมจีนตั้งแต่

สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน  สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมจีนต่อสังคมโลกในปัจจุบัน 
Chinese history;  Chinese geography;  Chinese politics;  Chinese economics;  and 

society from ancient times to the present days;  socioeconomic status of China in present-days 
global society 
 
1415 422  วิธีการวิจัยทางภาษาจีน  (Research Methods in Chinese)  3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  

       การวิจัยในหัวข้อที่เก่ียวกับจีนศึกษา  ขั้นตอนการวิจัย  การเลือกหัวข้อวิจัย  การเสนอหัวข้อ  การ
ทบทวนวรรณกรรรม  การเก็บข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  การสรุปผลการวิจัยและการ
น าเสนอรายงานการวิจัย  
 Chinese studies research;  research procedures;  topic selection;  research proposal;  
literature review;  data collection, synthesis, analysis;  research report and presentation 
 
1415 461   วรรณคดีจีนเบื้องต้น  (Introduction to Chinese Literature)  3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการ รูปแบบ เนื้อหา แนวคิดส าคัญและบริบททางสังคมวัฒนธรรมใน

วรรณคดีจีน  บทคัดสรรทางวรรณคดีจีนตั้งแต่สมัยจีนโบราณจนถึงจีนร่วมสมัย 
Introduction to development, patterns, content, theme and social cultural contexts 

in Chinese literature;  selected readings in Chinese literary work from ancient Chinese to 
contemporary Chinese 
 
1415 492  การฝึกงาน (Practicum)  3 หน่วยกิต 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 302 ภาษาจีนระดับสูง 2 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

      ปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในหรือต่างประเทศ  การน าความรู้และทักษะภาษาจีนที่เรียน
มาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง  การเขียนรายงานประสบการณ์ภาคสนาม การ
น าเสนอและสรุปผลการฝึกงาน 



       Practicum in both domestic and overseas agencies or organizations;  applying learned 
knowledge and Chinese skills for not less than 300 training hours;  writing reports of field 
training, presenting and training outcomes 
 

2.2 กลุม่วิชาชีพเลือก 
       2.2.1 กลุ่มภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรมจีน  
1415 343   การแปลวรรณกรรมจีน (Chinese Literary Translation)     3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2 หรือ  
 1415 202 ภาษาจีน 4  

 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 ทฤษฎีการแปลวรรณกรรม  การแปลข้ามวัฒนธรรม  ค า ส านวนและกลวิธีการใช้ภาษาใน 
การแปลวรรณกรรมจีนเป็นภาษาไทย  ข้อผิดพลาดในการแปลวรรณกรรมจีนเป็นภาษาไทย  สถานการณ์เก่ียวกับ
ธุรกิจการแปลวรรณกรรมจีนในประเทศไทย  การท างานด้านการแปลวรรณกรรมจีน 
  Literary translation theory;  cross-cultural translation;  words, expressions and 
language strategies used in translation of Chinese literary works into Thai;  errors of translating 
Chinese literary into Thai;  Chinese literary translation business situations in Thailand;  Chinese 
literary translation job principle 
 
1415 345   การแปลส าหรับงานวิชาการภาษาจีน       3(3-0-6) 
 (Translation of Academic Chinese)  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2 หรือ   

  1415 202 ภาษาจีน 4  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 ค าศัพท ์วลีและประโยคส าหรับการแปลภาษาไทย-จีน และ จีน-ไทยในงานวิชาการ  การแปล
หลักสูตร วิชา บทความวิชาการ บทความวิจัย ต ารา หนังสือ บทคัดย่อ ค าส าคัญ โครงร่างงานวิจัย 
วารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ 
 Vocabulary, phrases and sentences for Thai-Chinese and Chinese-Thai academic 
translation;  translating curricular content, subjects, academic articles, research articles, 
textbooks, books, abstracts, keywords, research proposals, academic journal and academic 
conferences 
 
 
 



1415 353   ภาษาถิ่นจีน (Chinese Dialects)   3(3-0-
6)รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 352 ภาษาศาสตร์จีนเบื้องต้น 

 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
       ภาษาถ่ินจีน ภูมิศาสตร์ภาษาถ่ิน แผนที่ทางภาษา ภาษาถิ่นจีนกับภาษาชนกลุ่มน้อย ภาษาถ่ินจีนใน
ภาษาและวัฒนธรรมไทย ภาษาถ่ินจีนเลือกสรรเบื้องต้น 
   Chinese dialects, dialect geography, linguistic map, Chinese dialects and minority 
languages, Chinese dialects in Thai language and culture, introduction to selective Chinese 
dialects 
 
1415 376   ภาษาจีนส าหรับไทยคดีศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
 (Chinese in Thai Studies for Tourism)   
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2 หรือ  
  1415 202 ภาษาจีน 4 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 ค าศัพท ์วลีและรูปประโยคภาษาจีนที่ใช้ในสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภาษาและ
วรรณกรรม ดนตรีและนาฏศิลป์ กีฬาและการละเล่นพ้ืนบ้าน ทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ สถาปัตยกรรม 
ศาสนาและความเชื่อ ประเพณี ศิลปหัตถกรรม อาหารและภูมิปัญญาไทยเพ่ือการท่องเที่ยว 
 Chinese vocabulary, phrases and sentence structures used in society and culture, 
history, language and literature, music and dramatic arts, sports and folk plays, visual art, art 
history, architecture, religions and beliefs, tradition, handicraft, Thai cuisine and local wisdom for 
tourism 
 
1415 382   การเขียนพู่กันจีน (Chinese Calligraphy)  3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 104 ภาษาจีนระดับต้น 2 หรือ  
 1415 102 ภาษาจีน 2  

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 ประวัติการเขียนพู่กันจีน  รปูแบบตัวอักษรจีนที่เขียนด้วยพู่กันจีน ตัวอักษรข่ายซู ตัวอักษร 
จ้วนซู ตัวอักษรลี่ซู ตัวอักษรสิงซู ตัวอักษรเฉ่าซู  เทคนิคและลีลาการเขียนพู่กันจีน  เทคนิคการเขียนตัวอักษร
ข่ายซูและตัวอักษรจ้วนซู 
 History of Chinese calligraphy;  styles of Chinese characters written with Chinese 
brush, Regular script, Seal script, Clerical script, Semi-cursive script, Cursive script;  techniques 
and styles of writing with Chinese brush;  techniques writing of Regular script and Seal script 
 
 
 



1415 383   วิวัฒนาการอักษรจีน (Evolution of Chinese Characters)  3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2 หรือ  

 1415 202 ภาษาจีน 4  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
ประวัติและการเปลี่ยนแปลงของตัวอักษรจีนนับตั้งแต่ตัวอักษรจีนที่สลักบนกระดูกสัตว์ที่ปรากฏใน

สมัยราชวงศ์ซางจนถึงตัวอักษรสมัยปัจจุบัน  การสร้างตัวอักษรและการปรับเปลี่ยนรูปตัวอักษรจีน 
History and changed of Chinese characters from oracle bone script in the Shang 

dynasty to present;  invention and modifications of Chinese characters   
 
1415 384   ภาษาจีนในสื่อ (Chinese in Media)   3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2 หรือ   
  1415 202 ภาษาจีน 4  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

 ค าศัพท ์วลี ส านวนและรูปประโยคท่ีใช้ในสื่อบันเทิงภาษาจีน  ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียนสรุปเรื่องราวจากรายการโทรทัศน์จีน ข่าว สารคดี ภาพยนตร์จีน ภาพยนตร์การ์ตูนจีน ละครจีน โฆษณา
จีน รายการทีวีจีนและเพลงจีน   
 Chinese vocabulary, phrases expressions and sentence structures commonly used in 
Chinese entertainment media;  Chinese listening, speaking, reading, and summary writing skills 
through various kinds of Chinese news, Chinese documentary, Chinese movies, Chinese 
animated movies, Chinese series, Chinese advertisements, Chinese television programs and 
Chinese music 
 
1415 432   ภาษาจีนโบราณ  (Classical Chinese)   3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2 หรือ  
 1415 202 ภาษาจีน 4  

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
       โครงสร้างทางไวยากรณ์ของหน่วยค า ค าศัพท์และประโยคในภาษาจีนโบราณจากบทความคัดสรร
ทางประวัติศาสตร์และปรัชญา  การประยุกต์ใช้ภาษาจีนโบราณในภาษาเขียนปัจจุบัน 
    Classical Chinese grammatical morphemes, vocabulary and sentence from selected 
historical Chinese and philosophical texts;  applications of classical Chinese in modern written 
Chinese 
 
 
 
 



1415 451   ปริทรรศน์การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ  3(2-2-5) 
(Perspectives on Teaching Chinese as a Foreign Language) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2 หรือ   
  1415 202 ภาษาจีน 4  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
ทฤษฎีการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ  วิธีการและเทคนิคการสอนภาษาจีน   

การจัดรูปแบบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน การสาธิตการสอนและ 
การอภิปรายผลการสาธิตการสอน 
 Theories of teaching Chinese as a foreign language;  methods and techniques in 
teaching Chinese, Chinese class management, evaluation and assessment in learning and 
teaching, teaching demonstration and discussion of results 
 
1415 454   จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษาจีน (Psychology of Chinese Learning)   3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2 หรือ   
  1415 202 ภาษาจีน 4  

 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษาจีน  กระบวนการเรียนรู้ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ   
ทักษะและความรู้ในการเรียนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ  การรับรู้ เข้าใจและการจดจ าภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ  การวิเคราะห์ทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการสอนภาษาจีนด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน  จิตวิทยา
ของผู้เรียนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ  จิตวิทยาของผู้สอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ  
 Chinese learning psychology;  process of learning Chinese as foreign language;  skills 
and knowledge for mastering Chinese as foreign language;  acquisition, understanding and 
retention of Chinese as foreign language;  psychological analysis of Chinese teaching in listening, 
speaking, reading and writing;  psychology of Chinese as a foreign language learners;  psychology 
of Chinese as foreign language teachers 
 
1415 455   สื่อนวัตกรรมทางการสอนภาษาจีน                  3(2-2-5) 
                (Innovative Media for Chinese Language Teaching) 
       รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2 หรือ   

  1415 202 ภาษาจีน 4  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 ความหมาย หลักการออกแบบ  การเลือกใช้ การพัฒนา การผลิตสื่อการเรียนการสอน  ลักษณะและ
ประเภทของนวัตกรรมที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาจีนให้เหมาะสมกับวัยและระดับการเรียนรู้  
การประเมินการใช้สื่อการสอน 



 Meaning, principles of designing;  selecting, developing, creating educational media;  
characteristics and categories of innovations appropriate for Chinese teaching for different ages 
and proficiency levels;  evaluation of educational media 
 
1415 462   วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย  3(3-0-6)  

(Modern and Contemporary Chinese Literature) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2 หรือ  

 1415 202 ภาษาจีน 4  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

   วรรณกรรมจีนตั้งแต่ยุคขบวนการ 4 พฤษภาคม (1919) จนถึงปจัจุบัน  เหตุการณ์ทางการเมือง 
สังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อแนวคิด  ลีลาการเขียนทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง  
   Chinese literature from May Fourth Movement (1919) to present day;  influences of 
political, social and cultural events on literary themes;  writing styles in prose and poetry 
 
 2.2.2 กลุ่มวิชาธุรกิจ การท่องเที่ยวและการบริการ 
1415 344   การแปลแบบล่ามภาษาจีนเพื่อธุรกิจและบริการ  3(2-2-5) 
               (Chinese Interpretation for Business and Hospitality)  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2 หรือ  
  1415 202 ภาษาจีน 4 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 คุณสมบัติและจรรยาบรรณส าหรับล่าม  การแปลปากเปล่าในระดับพ้ืนฐาน  ทักษะการล่าม มุ่งเน้น
การพูดตาม การโต้ตอบ การอธิบายความ การจดบันทึกย่อ การจ าเนื้อหา การแปลระดับประโยค  ปฏิบัติการล่าม
ภาษาจีนในธุรกิจและบริการ 
   Qualifications and ethics for interpreters;  fundamental oral translation;  interpreting 
skills with emphasis on consecutive translation, elaboration, note-taking, content memorization, 
sentence-level interpretation;  Chinese interpretation training in business and hospitality 
 
1415 371  ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว  (Chinese for Tourism)  3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2 หรือ  
 1415 202 ภาษาจีน 4   

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 ค าศัพท ์ส านวนและรูปประโยคภาษาจีนที่ใช้ในการท่องเที่ยว  ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนภาษาจีน  การน าเที่ยวและการฝึกแนะน าข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นภาษาจีน  



 Chinese vocabulary, expressions and sentence structures commonly used in 
tourism;  Chinese listening, speaking, reading, and writing skills;  tour guiding and skills in giving 
information about tourist attractions in Thailand in Chinese       
 
1415 372  ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม (Chinese for Hotel Business)   3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2 หรือ   
 1415 202 ภาษาจีน 4  

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
ค าศัพท ์ส านวนและรูปประโยคภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจการโรงแรม  ฝึกทักษะการฟัง การพูด  

การอ่านและการเขียนภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจการโรงแรม  การบริการส่วนหน้า การส ารองห้องพัก แผนกห้องพัก 
ความต้องการพิเศษของแขกผู้พัก งานเลี้ยงสังสรรค์ รูปแบบการจัดเลี้ยง การเตรียมอาหาร สิ่งอ านวยความสะดวก 
การจัดการในวิกฤตการณ์ต่าง ๆ และอันตรายที่คาดไม่ถึง 

Chinese vocabulary, expressions and sentence structures commonly used in hotel 
business;  Chinese listening, speaking, reading and writing skills for hotel business; front desk, 
reservation, housekeeping section, guests’ special needs and requirement, banquet, banquet 
packages, meal arrangement, facilities, crisis management and unexpected disasters 
 
1415 374   ภาษาจีนเพื่อการจัดการระบบการขนส่งและทรัพยากร  3(3-0-6) 
 (Chinese for Logistics and Resource Management) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 203  ภาษาจีนระดับกลาง 1  หรือ  
  1415 201  ภาษาจีน 3    
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 ระบบการจัดการข้อมูลและทรัพยากร  สถานการณ์การขนส่ง  ธุรกิจด้านการขนส่ง  การขนถ่ายวัสดุ
หรือสินค้าภายในโรงงานหรือในคลังสินค้าในประเทศจีน  ค าศัพท์ ส านวนและรูปประโยคที่ใช้ในด้าน 
การขนส่ง  ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาจีน  การโต้ตอบธุรกิจทางด้านการขนส่ง  แบบฟอร์ม
ต่าง ๆ ทางธุรกิจด้านการขนส่ง  
 Information and resource management system;  transportation situations;  
transportation business;  loading and unloading materials or goods within factories or 
warehouses in China;  vocabulary, expressions and sentences used in transportation;  Chinese 
listening, speaking, reading and writing skills;  correspondence in transportation business;  forms 
in transportation business 
 
 
 
 



1415 375   ภาษาจีนในโรงพยาบาล (Chinese for Hospital)  3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 203  ภาษาจีนระดับกลาง 1  หรือ  
  1415 201  ภาษาจีน 3    
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 ภาษาจีนทางการแพทย์เบื้องต้น  การสื่อสารภาษาจีนในสถานพยาบาล  การสนทนาโต้ตอบภาษาจีน
ทางการแพทย์ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ค าศัพท์ภาษาจีนด้านการแพทย์ ชื่อเรียกแผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาล ชื่อยา
สามัญ ศัพท์กายวิภาค ชื่อโรค  การถามและการบอกอาการป่วยและวิธีการรักษา 
 Introduction to Chinese for medical communication;  Chinese communication in 
healthcare center;  Chinese for medical conversation in various situations;  medical Chinese 
vocabulary, names for hospital’s departments, generic drug names, anatomical terminology, 
disease names;  asking about telling symptoms of illness and treatment methods 
 
1415 472   ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการค้า (Chinese for Business)          3(3-0-6)
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2 หรือ  

 1415 202 ภาษาจีน 4 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

 ค าศัพท ์ส านวนและบทสนทนาภาษาจีนที่เก่ียวกับวงการธุรกิจและในส านักงาน  ฝึกทักษะ 
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและสนทนาธุรกิจในภาษาจีน  การเขียนจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ ประวัติ
ส่วนตัว  และธุรกิจออนไลน์ 
               Vocabularies, expressions and conversation dialoques used in business and in office;  
listening, speaking, reading, writing and conversation skills in business Chinese;  correspondence;  
curriculum vitae;  and e-commerce business 
 
1415 474 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน (Chinese for Airline Business)  3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2 หรือ  

 1415 202 ภาษาจีน 4 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  

 ค าศัพท ์ส านวนและรูปประโยคภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจการบิน  ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียนภาษาจีน  การออกบัตรโดยสาร การเช็คอินและบริการสัมภาระ การบริการภาคพ้ืนดิน  
การบริการบนเครื่องบิน ความปลอดภัยบนเครื่องบิน ค าประกาศต่าง ๆ  ระเบียบพิธีการเข้าออกราชอาณาจักร
และองค์กรพันธมิตรระหว่างสายการบิน  
  Chinese vocabulary, expressions and sentence structures commonly used in airline 
business;  Chinese listening, speaking, reading and writing skills;  air ticketing services, check-in 
and baggage services, ground services, in-flight services, flight safety, various kinds of notices;  
immigration procedures and airline alliances 



1415 475 ภาษาจีนเพื่อการอุตสาหกรรม (Chinese for Industry)   3(3-0-6)  
         รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2 หรือ   

  1415 202 ภาษาจีน 4  
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
 ค าศัพท ์ส านวนและรูปประโยคภาษาจีนที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม  ฝึกทักษะการฟัง การพูด  
การอ่านและการเขียนภาษาจีน  ประเภทของอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
  Chinese vocabulary, expressions and sentence structures commonly used in 
industry;  Chinese listening, speaking, reading and writing skills;  type of industrial factory; next-
generation automotive industry, smart electronics industry, affluent industry medical and 
wellness tourism industry, agriculture and biotechnology industry, food for future industry, 
robotics industry, aviation and logistics industry, biofuels and biochemicals industry, digital 
industry and medical hub industry 
 
  ค าอธิบายรายวิชา วิชาโทภาษาจีนและการสื่อสาร 
 1) กลุ่มวิชาโทบงัคับ 
1415 101 ภาษาจีน 1 (Chinese I)  3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ:  หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 การออกเสียงภาษาจีนกลางโดยใช้สัทอักษรระบบพินอิน ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียนภาษาจีน  ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ไวยากรณ์และโครงสร้างรูปประโยคพ้ืนฐาน กฎเกณฑ์พ้ืนฐานการ
เขียนตัวอักษรจีนประมาณ 400 ตัวอักษร 
 Chinese pronunciation based on Hanyu Pinyin;  listening, speaking, reading and 
writing skills;  vocabulary in daily life context;  basic grammar and simple sentence structures;  
basic rules for writing approximately 400 Chinese characters 
 
1415 102 ภาษาจีน 2 (Chinese II)  3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 101 ภาษาจีน 1       
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ:  หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ภาษาจีนพ้ืนฐาน ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนค าศัพท์ ส านวนพื้นฐานที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน  ไวยากรณ์และโครงสร้างรูปประโยคพ้ืนฐาน  ตัวอักษรจีนเพ่ิมข้ึนอีกประมาณ  400 ตัวอักษร 



Basic Chinese, listening, speaking, reading and writing skills, vocabulary words and 
expressions in daily life contexts;  basic grammar and sentence structures;  acquisition of 
approximately additional 400 Chinese characters 

 
1415 201 ภาษาจีน 3 (Chinese III)            3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 102 ภาษาจีน 2  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ:  หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ภาษาจีนระดับกลาง ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนรูปประโยคและไวยากรณ์ท่ีซับซ้อน
ขึ้น  การใช้พจนานุกรมจีน  ตัวอักษรจีนเพ่ิมข้ึนอีกประมาณ  400 ตัวอักษร  
 Intermediate Chinese, listening, speaking, reading and writing skills with more 
complex sentence structures and grammar;  Chinese dictionary use;  acquisition of 
approximately additional 400 Chinese characters 
 
1415 202 ภาษาจีน 4 (Chinese IV)  3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 201 ภาษาจีน 3   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:   ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ:  หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ภาษาจีนระดับกลาง ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในสังคม
ทั่วไป  โครงสร้างประโยคความรวมและประโยคความซ้อน  ตัวอักษรจีนเพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 400 ตัวอักษร 
 Intermediate Chinese, listening, speaking, reading and writing skills, vocabularies and 
expressions in general social contexts;  compound and complex sentence structures;  
acquisition of approximately additional 400 Chinese characters 
 
2) กลุ่มวิชาโทเลือก 
 2.1 กลุ่มวิชาภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรมจีน 
1415 111   การสนทนาภาษาจีน  (Chinese Conversation)  3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 103 ภาษาจีนระดับต้น 1 หรือ  
        1415 201 ภาษาจีน 3  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 

1415 211   การพูดภาษาจีนในที่ประชุมชน (Chinese Public Speaking)  3(2-2-5) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 111 สนทนาภาษาจีน   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

 



1415 281   วัฒนธรรมจีน (Chinese Culture)  3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 203 ภาษาจีนระดับกลาง 1 หรือ  

 1415 201 ภาษาจีน 3 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

 
1415 343   การแปลวรรณกรรมจีน (Chinese Literary Translation)     3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2 หรือ  
 1415 202 ภาษาจีน 4  

 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 
1415 345   การแปลส าหรับงานวิชาการภาษาจีน       3(3-0-6) 
 (Translation of Academic Chinese)  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2 หรือ   

  1415 202 ภาษาจีน 4  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 
1415 353   ภาษาถิ่นจีน (Chinese Dialects)   3(3-0-

6)รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 352 ภาษาศาสตร์จีนเบื้องต้น 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 
1415 381  ปริทรรศน์สังคมจีน (Perspectives of Chinese Society)    3(3-0-6)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 203 ภาษาจีนระดับกลาง 1 หรือ  
 1415 201 ภาษาจีน 3  

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 
1415 382   การเขียนพู่กันจีน (Chinese Calligraphy)   3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 104 ภาษาจีนระดับต้น 2 หรือ  
 1415 102 ภาษาจีน 2  

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 
1415 383   วิวัฒนาการอักษรจีน (Evolution of Chinese Characters)  3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2 หรือ  
 1415 202 ภาษาจีน 4  

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 



1415 384   ภาษาจีนในสื่อ (Chinese in Media)   3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2 หรือ   
  1415 202 ภาษาจีน 4  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

 
1415 432   ภาษาจีนโบราณ  (Classical Chinese)   3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2 หรือ  
 1415 202 ภาษาจีน 4  

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
 
1415 451   ปริทรรศน์การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ  3(2-2-5) 

(Perspectives on Teaching Chinese as a Foreign Language) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2 หรือ   
  1415 202 ภาษาจีน 4  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  

 
1415 454   จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษาจีน (Psychology of Chinese Learning)   3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2 หรือ   
  1415 202 ภาษาจีน 4  

 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 
1415 455   สื่อนวัตกรรมทางการสอนภาษาจีน                  3(2-2-5) 
                (Innovative Media for Chinese Language Teaching) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2 หรือ   
  1415 202 ภาษาจีน 4  

 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 
1415 462   วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย  3(3-0-6)  

(Modern and Contemporary Chinese Literature) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2 หรือ  

 1415 202 ภาษาจีน 4  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

 
 
 



 2.2 กลุ่มวิชาธุรกิจ การท่องเที่ยวและการบริการ 
1415 344   การแปลแบบล่ามภาษาจีนเพื่อธุรกิจและบริการ  3(2-2-5) 
               (Chinese Interpretation for Business and Hospitality)  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2 หรือ  
  1415 202 ภาษาจีน 4 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 
1415 371  ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว (Chinese for Tourism)  3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2 หรือ  
 1415 202 ภาษาจีน 4   

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 
1415 372  ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม (Chinese for Hotel Business)   3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2 หรือ   
 1415 202 ภาษาจีน 4  

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 
1415 374   ภาษาจีนเพื่อการจัดการระบบการขนส่งและทรัพยากร  3(3-0-6) 
 (Chinese for Logistics and Resource Management) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 203  ภาษาจีนระดับกลาง 1  หรือ  
  1415 201  ภาษาจีน 3    
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 
1415 375   ภาษาจีนในโรงพยาบาล (Chinese for Hospital)  3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 203  ภาษาจีนระดับกลาง 1  หรือ  
  1415 201  ภาษาจีน 3  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 
1415 376   ภาษาจีนส าหรับไทยคดีศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
 (Chinese in Thai Studies for Tourism)   
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2 หรือ  
  1415 202 ภาษาจีน 4 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 



1415 472   ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการค้า (Chinese for Business)          3(3-0-6)
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2 หรือ  

 1415 202 ภาษาจีน 4 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

 
1415 474 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน (Chinese for Airline Business)  3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2 หรือ  

 1415 202 ภาษาจีน 4 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  

 
1415 475  ภาษาจีนเพื่อการอุตสาหกรรม (Chinese for Industry)   3(3-0-6)  
               รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2 หรือ   

  1415 202 ภาษาจีน 4  
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
 


