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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิาภาษาจีน 

 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1.  หลกัสูตร 

        3.1.1.  จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  

      รวมตลอดหลกัสูตร   

 เรียนไม่นอ้ยกว่า   122   หน่วยกติ 

        3.1.2.  โครงสร้างหลกัสูตร 

                   โครงสร้างหลกัสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที�สอดคลอ้งกบัที�กาํหนดไวใ้นเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ ดงันี�  
   

ก. หมวดวชิาศึกษาทั�วไป  เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 6 หน่วยกติ 

2. กลุ่มวิชาภาษา 2 9 หน่วยกติ 

3. กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ 3 6 หน่วยกติ 

   4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 4 9 หน่วยกติ 

ข  หมวดวชิาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกติ 

1. กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น (บงัคบั)   5)  45 หน่วยกติ 

2. กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น (เลือก) 6)  33 หน่วยกติ 

3. วิชาปฏิบตักิารและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7)  8 หน่วยกติ 

ค  หมวดวชิาเลอืกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

รวมหน่วยกติ 122 หน่วยกติ 

 
 
 
 
 

 



 

 

ข  หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

   a)  

1)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บงัคับ)                                เรียนไม่น้อยกว่า         4         หน่วยกิต 

1571107 ภาษาจีนระดบัตน้ 1 

(Basic Chinese I) 

3(2-2-5) 

1571108 ภาษาจีนระดบัตน้ 2  

(Basic Chinese II) 

3(2-2-5) 

1571109 ระบบเสียงภาษาจีน 

(Chinese Phonology) 

3(2-2-5) 

1572101 ภาษาจีนระดบัตน้ 3  

(Basic Chinese III) 

3(2-2-5) 

1572102 ภาษาจีนระดบัตน้ 4  

(Basic Chinese IV) 

3(2-2-5) 

1572501 วฒันธรรมจีน   

(Chinese Culture) 

3(3-0-6) 

1572602 หลกัไวยากรณ์จีน  

(Chinese Grammar) 

3(3-0-6) 

1573101 ภาษาจีนระดบักลาง 1 

(Intermediate Chinese I) 

3(2-2-5) 

1573102 ภาษาจีนระดบักลาง 2  

(Intermediate Chinese II) 

3(2-2-5) 

1573203 การพูดภาษาจีนแบบทางการ 

(Formal Chinese Speaking) 

3(3-0-6) 

1573302 การอ่านภาษาจีนเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ 

(Analytical and Critical Chinese Reading) 

3(3-0-6) 

1573403 ศิลปะการเขียนความเรียงภาษาจีน 

(Art of Writing Chinese Essay) 

3(3-0-6) 

1574901 โครงการศึกษาเอกเทศ (สาระนิพนธ์ภาษาจีน) 

(Independent Study) 

6(0-270-270)  

1574904 เศรษฐกจิการเมืองและสงัคมจีนปัจจุบนั 

(Modern Chinese Economy, Politics, and Society) 

3(3-0-6) 



2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (เลือก)                                     เรียนไม่น้อยกว่า                   3 หน่วยกิต 

1571201 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 

(Chinese Listening and Speaking I) 

3(2-2-5) 

1571202 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 

(Chinese Listening and Speaking II) 

3(2-2-5) 

1571507 ศิลปะการเขียนอกัษรจีน 

(Art of Chinese Calligraphy) 

3(2-2-5) 

1572903 สมัมนาความสัมพนัธ์จีน – ไทยในศตวรรษที� 21 

(Seminar on Sino-Thai Relations in 21st Century)  

3(2-2-5) 

1573503 ความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบัวรรณคดีจีน 

(Introduction to Chinese Literature) 

3(3-0-6) 

1573506 สาํนวนโวหารและสุภาษิตจีน 

(Chinese  Idioms, Expressions, and Proverbs) 

3(3-0-6) 

1573601 การแปลภาษาจีนเพื�อธุรกจิ 

(Chinese Translation for Business) 

3(3-0-6) 

1573701 ภาษาจีนเพื�อธุรกจิการท่องเที�ยว 

(Chinese for  Tourism Business)    

3(2-2-5) 

1573702 ภาษาจีนเพื�อการเลขานุการ 

(Chinese for Secretarial Work) 

3(2-2-5) 

1573703 ภาษาจีนเพื�อธุรกจิการโรงแรม 

(Chinese for  Hotel Business) 

3(2-2-5) 

1573704 ภาษาจีนเพื�อการเจรจาทางการคา้และการลงทุน 

(Chinese for Trading  Investment  and Negotiation)   

3(2-2-5) 

1573901 บทอ่านทางสงัคมศาสตร์ 1 

( Reading Passages in Social Sciences I) 

3(3-0-6)  

1573902 บทอ่านทางสงัคมศาสตร์ 2 

(Reading Passages in Social Sciences II) 

3(3-0-6) 

1574101 ภาษาจีนระดบัสูง  

(Advanced Chinese) 

3(2-2-5) 

1574401 ภาษาจีนเพื�อการเขียนรายงาน  

( Chinese for Writing Report) 

3(3-0-6)  

1574603 การแปลสาํหรับล่าม  

(Translation for Interpreters)   

3(3-0-6) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3)  วิชาปฏิบตักิารและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ              เรียนไม่น้อยกว่า                   8 หน่วยกิต 

1574802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 

(Field Work Experience in Chinese) 

8(600) 

 

   

ค  หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  โดยไม่ซํ� ากบัรายวิชา 

ที�เคยเรียนมาแลว้และตอ้งไม่เป็นรายวิชาที�กาํหนดให้เรียนโดยไม่นบัหน่วยกติรวมในเกณฑ์การสําเร็จ

หลกัสูตรของสาขาวิชา 



หมวดวชิาเฉพาะด้าน 

 

รหสั ชื�อและคาํอธบิายรายวชิา น(ท-ป-ต) 

   

1571107 ภาษาจีนระดบัต้น 1  3(2-2-5) 

 Basic Chinese I  

   

ระบบสทัศาสตร์อกัษรภาษาจีน  หลกัเบื�องตน้ของขีดและลําดับขีดข ั�นพื�นฐานที�ประกอบ

เป็นตวัอกัษรจีน  การอ่านและการเขียนอกัษรจีนควบคู่กบัอกัษรพินอิน ในระดบัคาํศพัท์  วลี  ประโยค

สนทนาพื�นฐานในชีวิตประจาํวนั การทกัทาย การแนะนําตนเองและผูอื้�น การให้ขอ้มูลสมาชิกใน

ครอบครัว งานอดิเรก  อาชีพ  สี  กฬีา อาหารที�สาํคญัและเด่นๆ ในประเทศไทยและจีน อวยัวะภายนอก

ของร่างกาย จาํนวนนบั การถามและการบอกเวลา ทิศทางและสถานที� ในวงคาํศพัทป์ระมาณ  500  ตวั 

   

1571108 ภาษาจีนระดบัต้น 2  3(2-2-5) 

 Basic Chinese II  

   

 การฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียนคาํศพัท ์วลี ประโยค  ประเด็นของบทสนทนาและ

ขอ้ความที�ยาวขึ�น ดว้ยตวัอกัษรจีนต่อเนื�องจากวิชาภาษาจีนระดบัตน้ 1  ลกัษณะโครงสร้าง ความเหมือน 

ความต่าง ของรูปประโยคในภาษาพูดและภาษาเขียนเพื�อการสื�อสาร มารยาททางสังคมและวิถีปฏิบตัิ

ทางวฒันธรรมของไทยและจีนข ั�นพื�นฐาน  โดยใชท้กัษะกระบวนการทางสงัคมและการมีส่วนร่วม  การ

ใชพ้จนานุกรมจีน – ไทย   และไทย – จีน  รู้ เขา้ใจและสามารถเขียนอักษรจีนควบคู่กบัอักษรพินอิน   

ในวงคาํศพัทป์ระมาณ  1,000  ตวั  

   

1571109 ระบบเสียงภาษาจีน 3(2-2-5) 

 Chinese Phonology  

   

หน่วยเสียงสระ  พยญัชนะ  และวรรณยุกต์ในระบบเสียงภาษาจีนกลาง   ออกเสียง 

เปรียบเทียบและวิเคราะห์ปัญหาการออกเสียงภาษาจีนกบัระบบเสียงภาษาไทย  เขียนอักษร สระ  

วรรณยกุตด์ว้ยอกัษรพินอิน  

  

 

 

 

 

 

 



รหสั ชื�อและคาํอธบิายรายวชิา น(ท-ป-ต) 

   

1571201 การฟังและการพูดภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

 Chinese Listening and Speaking I  

   

 การฟัง  การพูด  การเล่าเรื�อง  การอธิบายสถานการณ์ต่าง ๆ ตามหัวขอ้ในระดับพื�นฐานที�

กาํหนดและสอดคลอ้งกบัวิชาภาษาจีนระดับตน้ 1 ด้วยภาษาจีน การสนทนาถามตอบเรื�องทั�วไปใน

ชีวิตประจาํวนัในสถานการณ์ที�แตกต่างกนั   

 

1571202 การฟังและการพูดภาษาจีน 2  3(2-2-5) 

 Chinese Listening and Speaking II  

   

    การฟัง  การพูด  การเล่าเรื�อง  การอธิบายสถานการณ์ต่าง ๆ ในหัวขอ้ตามที�กาํหนดและยาว

ขึ�นและสอดคลอ้งกบัวิชาภาษาจีนระดบัตน้ 2  หลกัการพูดในกลุ่ม  ในชั�นเรียน  ในที�ประชุมและในที�

สาธารณะ 

   

1571507 ศิลปะการเขยีนอกัษรจีน   3(2-2-5) 

 Art of Chinese Calligraphy  

   

เทคนิคและวิธีการใชพู้่กนัจีนในการเขียนอกัษรจีนในรูปแบบลกัษณะต่างๆ  องคป์ระกอบ

และความงดงามของตวัอกัษรจีนในสมยัต่างๆ  การเขียนอกัษรจีนดว้ยพู่กนัจีน  การวาดลายเสน้พื�นฐาน

เพื�อวาดภาพดว้ยพู่กนัจีน 

   

1572101 ภาษาจีนระดบัต้น 3   3(2-2-5) 

 Basic Chinese III  

   

คาํ  หนา้ที�ของคาํ และความสมัพนัธ์ของคาํประเภทต่างๆ ในวลีและประโยคที�หลากหลาย

จากง่ายและซบัซอ้นขึ�นต่อเนื�องจากวิชาภาษาจีนระดับตน้ 2   จากบทสนทนา  โฆษณา  ป้ายประกาศ  

จดหมาย  เรื�องสั�น สืบคน้ขอ้มูลเพิ�มเติมในรูปแบบต่างๆ  การฟัง  การพูด การอ่าน  การเขียนวิเคราะห์

เนื�อหาสาระ และใชภ้าษาตามหลกัภาษาจีนและตามความนิยม  รู้ เขา้ใจและสามารถเขียนอกัษรจนีควบคู่

กบัอกัษรพินอินในวงคาํศพัทป์ระมาณ 1,500 ตวั 

 

 

  

 

รหสั ชื�อและคาํอธบิายรายวชิา น(ท-ป-ต) 



   

1572501 วฒันธรรมจีน 3(3-0-6) 

 Chinese Culture  

   

     ลักษณะทั�วไปของวฒันธรรมจีน  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชื�อค่านิยม  ศิลปะ  

ดนตรี  นาฏศิลป์  และมรรยาทของจีนโดยสงัเขป สืบคน้ขอ้มูลเพิ�มเติมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์และ

อธิบายถึงความสัมพนัธ์ในแง่วิถีการดําเนินชีวิตของชาวจีนที�มีความเก ี�ยวขอ้งเชิงวฒันธรรมจีนใน

ภาพรวมได ้

   

1572602 หลกัไวยากรณ์จีน 3(3-0-6) 

 Chinese Grammar  

   

ลกัษณะโครงสร้างของภาษาจีน  หลักการวิเคราะห์ชนิด  ความหมาย  และหน้าที�ของ

หน่วยคาํ  ระบบการสร้างคาํ  ระบบการใชค้าํ  ระบบการสร้างประโยค   วิเคราะห์รูปประโยคและเขียน

ประโยคภาษาจีนให้ถูกตอ้งตามหลกัภาษา  เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของโครงสร้าง

ประโยคระหว่างโครงสร้างประโยคภาษาจีนและโครงสร้างประโยคภาษาไทย 

   

1572903 สัมมนาความสัมพันธ์จีน – ไทยในศตวรรษที� 21 3(2-2-5) 

 Seminar on Sino-Thai Relations in 21st Century  

   

การสัมมนาความสัมพนัธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกบัราชอาณาจกัรไทย ใน

ศตวรรษที� 21 ต ั�งแต่ปีคริสตศกัราช 2000 เป็นตน้มา ในด้านเศรษฐกจิ  การเมือง  สังคม  การศึกษา  

ศิลปวฒันธรรม และการวิเคราะห์แนวโน้ม  ปัจจยัที�มีอิทธิพลและมีผลต่อการพฒันาความสัมพนัธ์

ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกบัราชอาณาจกัรไทยในห้วงศตวรรษที� 21  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รหสั ชื�อและคาํอธบิายรายวชิา น(ท-ป-ต) 

   

1573101 ภาษาจีนระดบักลาง 1 3(2-2-5) 

 Intermediate Chinese I  

   

การฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียนอกัษรจีนในรูปแบบต่างๆ  ที�มีเนื�อหาซับซ้อนมาก

ขึ�นต่อเนื�องจากวิชาภาษาจีนระดบัตน้ 4       อกัษรยอ่ คาํศพัท์สมัยปัจจุบนั  การใช้ภาษาที�มีเอกลักษณ์

จากแหล่งที�มาต่างๆ การใชส้าํนวนภาษาจากวลีและประโยคที�หลากหลายมากขึ�น   การฟัง  การพูด  การ

อ่าน การเขียนวิเคราะห์เนื�อหาสาระจากเนื�อหาข่าวในหนงัสือพิมพ ์ สื�อโฆษณา นิตยสาร บทความ นว

นิยาย ภาพยนตร์ รู้และสามารถเขียนอกัษรจีนควบคู่กบัอกัษรพินอินในวงคาํศพัท์ประมาณ  2,000 ถึง 

3,000 ตวั 

   

1573102 ภาษาจีนระดบักลาง 2 3(2-2-5) 

 Intermediate Chinese II  

   

การฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียนอกัษรจีนในรูปแบบต่างๆ  ที�มีเนื�อหาซับซ้อนมาก

ขึ�นต่อเนื�องจากวิชาภาษาจีนระดบักลาง 1         อกัษรยอ่  คาํศพัทส์มยัปัจจุบนั การใชภ้าษาที�มีเอกลกัษณ์

ในแหล่งที�มาต่างๆ การใชส้าํนวนภาษาจากวลีและประโยคที�หลากหลายมากขึ�น  จากเนื�อหาข่าวใน

หนงัสือพิมพ ์ สื�อโฆษณา  นิตยสาร  บทความประเภทต่างๆ  บทบรรณาธิการ  นวนิยาย  ภาพยนตร์  

รายการโทรทศัน์  การฟัง การพูด  การอ่าน การเขียนวิเคราะห์เนื�อหาสาระและเขียนสรุปย่อเนื�อหาจาก

การอ่านและการฟัง  รู้และสามารถเขียนอกัษรจีนควบคู่กบัอกัษรพินอินในวงคาํศพัทป์ระมาณ  3,000 ถึง 

3,500  ตวั  

   

1573104 ภาษาจีนระดบัต้น 4 3(2-2-5) 

 Basic Chinese IV  

   

คาํ  หน้าที�ของค ํา  และสํานวนการใช้ภาษาจากวลีและประโยคที�หลากหลายมากขึ� น

ต่อเนื�องจากวิชาภาษาจีนระดบัตน้ 3     จากเนื�อหาบทสนทนา  โฆษณา  ป้ายประกาศ  จดหมาย  เรื�องสั�น  

นิตยสาร  บทความ  นวนิยาย  การฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียนวิเคราะห์เนื�อหาสาระและการใชภ้าษา

ตามหลกัภาษาจีนและตามความนิยม  รู้  เขา้ใจและสามารถเขียนอกัษรจีนควบคู่กบัอักษรพินอินในวง

คาํศพัทป์ระมาณ  2,000  ตวั 

   

   

   

 



รหสั ชื�อและคาํอธบิายรายวชิา น(ท-ป-ต) 

   

1573203 การพูดภาษาจีนแบบทางการ 3(2-2-5) 

 Formal Chinese Speaking  

   

รูปแบบและหลักการการใช้ภาษาแบบทางการ  การร่างคาํกล่าว  การพูดแบบทางการ  

สุนทรพจน์  ปาฐกถา  การพูดในที�ชุมชนและสถานที�สาธารณะ โดยใชท้กัษะการพูด การมีส่วนร่วมใน

การจดัและจาํลองสถานการณ์ที�หลากหลายในสถานที�ต่างๆ 

 

1573302 การอ่านภาษาจีนเชิงวเิคราะห์และวจิารณ์ 3(3-0-6) 

 Analytical and Critical Chinese Reading  

   

      การอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ  จากเนื�อหาสั�นๆ ถึงยาวและซบัซอ้นขึ�นตามที�กาํหนด  จาก

ประกาศ  อนุเฉท  การบรรยาย  เรียงความ  บทความในรูปแบบต่างๆ  ข่าว   สาํนวนในสื�อสิ�งพิมพ์  บท

บรรณาธิการ  โดยจบัใจความ วิเคราะห์ วิจารณ์และเขียนสรุปความตามเนื�อหาได ้

   

1573403 ศิลปะการเขยีนความเรียงภาษาจีน 3(3-0-6) 

 Art of Writing Chinese Essays  

   

รูปแบบ  โครงสร้างและเทคนิควิธีการเขียนวลีต่างๆ  การเขียนประโยค  ยอ่หนา้ ความเรียง

ในรูปแบบต่างๆ  การใชส้าํนวนภาษาที�มีความสละสลวย กะทดัรัดเปี� ยมด้วยความหมายที�ครอบคลุม

สมบูรณ์ และแฝงดว้ยกลิ�นอายของวฒันธรรมการเขียนการสื�อความหมายแบบชาวจีน 

   

1573503 ความรู้เบื �องต้นเกี�ยวกบัวรรณคดจีีน 3(3-0-6) 

 Introduction to Chinese Literature  

   

ประเภท  ลกัษณะและรูปแบบของบทประพนัธ์ต่างๆ และของวรรณคดีจีนที�สาํคญัในแต่ละ

ยคุของวรรณคดี  ต ั�งแต่สมยัโบราณจนถึงราชวงศถ์งั  จากวรรณคดีจีนที�สาํคญัในแต่ละยุคสมัย  การพูด  

การเขียนวิเคราะห์ – วิจารณ์บทประพนัธ์ที�ชื�นชอบตามหลกัการอา้งอิงที�ถูกตอ้งได ้

 

 

 

 

 

 



รหสั ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ต) 

   

1573506 สํานวนโวหารและภาษิตจีน 3(3-0-6) 

 Chinese Idioms, Expressions, and Proverbs  

   

รูปแบบ ลกัษณะ การพูด  การใช้สํานวนโวหารและภาษิตจีนที�เหมาะสมกบับริบทและ

สถานการณ์ที�หลากหลายในสถานที�ต่างๆ  รู้และสามารถเขียนสาํนวนโวหารและสุภาษิตจีนได้ไม่น้อย

กว่า 100 สาํนวน 

   

1573601 การแปลภาษาจีนเพื�อธุรกจิ 3(2-2-5) 

 Chinese Translation  for Business  

   

คาํศพัทเ์ฉพาะ  วลี  ประโยค  และสาํนวนภาษาจีนที�เก ี�ยวขอ้งที�ใช้ในการติดต่อสื�อสารใน

สงัคมธุรกจิการคา้  เทคนิคการแปล  การอ่านและการเขียนแปลขอ้ความจากภาษาไทยเป็นภาษาจีนใน

รูปแบบจดหมายโตต้อบทางธุรกจิ  การแนะนาํรูปแบบสินคา้และบริการ  การให้ขอ้มูลทางธุรกจิต่างๆ 

สาํหรับนกัลงทุนชาวจีน  และสืบคน้ขอ้มูลเพิ�มเติมในรูปแบบต่างๆ 

   

1573701 ภาษาจีนเพื�อธุรกจิการท่องเที�ยว 3(2-2-5) 

 Chinese for Tourism Business  

   

คาํศพัทเ์ฉพาะ  วลี  ประโยค  และสาํนวนภาษาจีนที�เก ี�ยวขอ้งกบัการท่องเที�ยวและบริการ

ในสถานการณ์ที�หลากหลาย  การแนะนาํสถานที�ท่องเที�ยวในประเทศไทย  การจดัสถานการณ์จาํลองใน

การปฏิบตัิงานในสนามบิน โรงแรม ภตัตาคาร ร้านคา้ และการจดัโปรแกรมนําเที�ยวในประเทศไทย

และ/หรือในประเทศเพื�อนบา้น โดยใชภ้าษาจีนเป็นเครื�องมือในการสื�อสารระหว่างการดาํเนินกจิกรรม 

   

1573702 ภาษาจีนเพื�อการเลขานุการ 3(2-2-5) 

 Chinese for Secretarial Work   

   

คําศัพท์เฉพาะ  วลี  ประโยค  และสํานวนภาษาจีนที� เก ี�ยวข ้องกบังานเลขานุการ    

คุณสมบตัิและคุณลกัษณะขั�นพื�นฐานของการเป็นเลขานุการ  การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน

บนัทึกขอ้ความ การโทรศพัท์ติดต่อภายในและภายนอกบริษัทหรือองค์กร  การส่งขอ้มูลผ่านระบบ

โทรสารและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   การจดัสถานการณ์จาํลองในการปฏิบตัิหนา้ที�เลขานุการ 

 

รหสั ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ต) 

   



1573703 ภาษาจีนเพื�อธุรกจิการโรงแรม  3(2-2-5) 

 Chinese for Hotel Business  

   

คาํศพัทเ์ฉพาะ  วลี  ประโยค  และสาํนวนภาษาจีนที�เก ี�ยวขอ้งกบัธุรกจิการโรงแรม  การจดั

สถานการณ์จาํลองในการปฏิบตัิงานในโรงแรม  งานส่วนหน้า ภตัตาคาร บาร์ งานบริการอาหารและ

เครื�องดื�มในห้องพกั และงานขายของที�ระลึก  

   

1573704 ภาษาจีนเพื�อการเจรจาทางการค้าและการลงทุน 3(2-2-5) 

 Chinese for Trading  Investment  and Negotiation    

   

คาํศพัทเ์ฉพาะ  วลี  ประโยค  และสาํนวนภาษาจีนที�เก ี�ยวขอ้งที�ใช้ในการเจรจาทางการคา้

การลงทุน  หลกัการ รูปแบบและเทคนิคการใชภ้าษาจีนเพื�อการเจรจาต่อรอง   เงื�อนไขการนําเขา้และ

ส่งออกสินคา้ในระดบัพื�นฐาน  การแนะนาํรูปแบบผลิตภณัฑสิ์นคา้และเงื�อนไขการบริการต่างๆ  การให้

ขอ้มูลทางธุรกจิประเภทต่างๆ สาํหรับนกัลงทุนชาวจีน 

   

1573901 บทอ่านทางสังคมศาสตร์ 1 2(2-0-4) 

 Reading Passages in Social Sciences I  

บทอ่านทางสงัคมศาสตร์พื�นฐานเก ี�ยวกบัสาธารณรัฐประชาชนจีนในด้าน ประวตัิศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ การเมือง และเศรษฐกจิ  

  

1573902 บทอ่านทางสังคมศาสตร์ 2 2(2-0-4) 

 Reading Passages in Social Sciences II  

   

บทอ่านทางสังคมศาสตร์เก ี�ยวกบัสาธารณรัฐประชาชนจีน การวิ เคราะห์สถานการณ์

ประเทศจีนในปัจจุบนัในดา้น ประวตัิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การเมือง เศรษฐกจิและการสร้างความสัมพนัธ์

ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

 

 

 

 

 

 

 

 



รหสั ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

   

1574101 ภาษาจีนระดบัสูง 3(2-2-5) 

 Advanced  Chinese  

   

การฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียนอกัษรจีนในรูปแบบต่างๆ  ที�มีเนื�อหาซับซ้อนมาก

ขึ�น  การใชภ้าษาที�มีเอกลกัษณ์ในแหล่งที�มาต่างๆ  อกัษรยอ่  คาํศพัทส์มยัปัจจุบนั  สาํนวนการใช้ภาษา

จากวลีและประโยคที�หลากหลายมากขึ�น  จากเนื�อหาข่าวในหนังสือพิมพ์  สื�อโฆษณา  นิตยสาร  

บทความประเภทต่างๆ  สารคดี  บนัเทิงคดี  บทบรรณาธิการ  นวนิยาย  ภาพยนตร์  รายการโทรทศัน์  

การจบัใจความหลกัและวิเคราะห์เนื�อหาสาระ    การพูด  การเขียนสรุปย่อและขยายเนื�อหาที�วิเคราะห์

จากการอ่านและฟัง  รู้และสามารถเขียนอกัษรจีนควบคู่กบัอกัษรพินอินในวงคาํศพัทป์ระมาณ  3,500 ถึง 

4,500  ตวั  

 

1574401 ภาษาจีนเพื�อการเขยีนรายงาน  3(3-0-6) 

 Chinese for Writing Report  

   

หลกัการ รูปแบบการเขียนรายงาน   การตีความหมายหัวเรื�อง วางโครงเรื�อง วิธีรวบรวม

ขอ้มูลจากการอ่าน การเรียบเรียงเนื�อความ การใชถ้อ้ยคาํที�มีนํ� าหนกั การอ้างเหตุผล เชิงอรรถ ดรรชนี

และบรรณานุกรม และสืบคน้ขอ้มูลผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

   

1574603 การแปลสําหรับล่าม 3(3-0-6) 

 Translation for Interpreters  

   

หลกัการและวิธีการแปลภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน และจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย  

การแปลในสถานการณ์จาํลอง  วิธีการและเทคนิคการฟังเพื�อจบัใจความสําคญัและพูดสรุปขอ้มูล

ถ่ายทอดจากภาษาหนึ�งสู่อีกภาษาหนึ�งอยา่งรวดเร็ว ครบถว้น และใชภ้าษาแปลที�สละสลวยถูกตอ้งตาม

โครงสร้างของภาษาไทยและภาษาจีน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



รหสั ชื�อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ต) 

   

1574802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาจีน 8 (600) 

 Field Work Experience in Chinese  

   

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดา้นภาษาจีนตามความสนใจของนกัศึกษาในหน่วยงาน สถาน

ประกอบการทั�งภาครัฐและภาคเอกชนที�มีการใช้ภาษาจีนในประเทศไทยและ/ หรือในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน สถาบนัการศึกษาที�เปิดหลกัสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนทุกระดับชั�น ที�นักศึกษาได้

ติดต่อประสานงานไวเ้ป็นการล่วงหนา้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยนิ์เทศและ/ หรือผูบ้ริหารกจิการ/

สถานประกอบการ/ สถาบนัการศึกษา  เพื�อให้นกัศึกษาไดมี้โอกาสพฒันาขีดความสามารถของตนเอง 

ในดา้นความคิดอยา่งเป็นระบบ การสงัเกต การตดัสินใจ  เกดิทกัษะในการวิเคราะห์และประเมินผลและ

มีคุณภาพตรงตามความตอ้งการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน  โดยจดัให้มีการปฐมนิเทศ

กอ่นฝึกและมีการอภิปราย วิเคราะห์และสรุปผลหลงัจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสิ�นสุดลง 

 

1574901 โครงการศึกษาเอกเทศ (สาระนิพนธ์ภาษาจีน) 6(0-270-270) 

 Independent Study  

   

การนําเสนอหัวข ้อเพื�อจ ัดทาํสาระนิพนธ์ เพื�อให้นักศึกษาได้พฒันาทักษะภาษาจีน 

การศึกษาคน้ควา้องค์ความรู้ใหม่ๆ และฝึกการเขียนรายงานการคน้คว้าในระดับสาระนิพนธ์เป็น

ภาษาจีน  การวางเคา้โครง วตัถุประสงคก์ารคน้ควา้  กลุ่มเป้าหมาย   เครื�องมือในการจดัเกบ็ขอ้มูล  วิธี

รวบรวมขอ้มูลจาก  การเรียบเรียงเนื�อความ  การใช้ถ้อยคาํที�มีนํ� าหนักเพื�อสรุปประมวลผล  การอ้าง

เหตุผลเชิงอรรถ  ดรรชนีและบรรณานุกรม  การเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกบัสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนในดา้นการศึกษา ศิลปวฒันธรรม  วิถีการดาํเนินชีวิต  
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