
โครงสร้างของหลักสูตร 
 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 
     1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  

- กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
-  กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
-  กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
-  กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร  13 หน่วยกิต 
-  กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
    

     2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต  
-  วิชาเฉพาะบังคับ  54 หน่วยกิต 
-  วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า  51 หน่วยกิต 
     

     3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
     
รายวิชา 
     1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
       1.1) กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 01175XXX กิจกรรมพลศึกษา  1(0-2-1) 
  (Physical Education Activities)  
และให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 
       1.2) กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่ง
ผู้ประกอบการ 
       1.3) กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
 01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน  2(2-0-4) 
  (Knowledge of the Land)   
และให้เลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก 
       1.4) กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร  13 หน่วยกิต 
 - วิชาภาษาไทย  3( - - ) 
 - วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา (ยกเว้นภาษาจีน)  9( - - ) 
 - วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์  1( - - ) 
       1.5) กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 
 
 



    2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต  
       2.1) วิชาเฉพาะบังคับ   54 หน่วยกิต 
            - กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์และวัฒนธรรม 12 หน่วยกิต 
 01362281 อารยธรรมจีนโบราณ            3(3-0-6) 
  (Ancient Chinese Civilization)  
 01362282  อารยธรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย 3(3-0-6) 
  (Modern and Contemporary Chinese Civilization) 
 01362491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางภาษาจีน 3(3-0-6) 
  (Basic Research Methods in Chinese)  
 01362498  ปัญหาพิเศษ 3(3-0-6) 
  (Special Problems)  
           - กลุ่มวิชาทักษะทางภาษา 42 หน่วยกิต 
 101362 11 ภาษาจีนพ้ืนฐาน I 3(2-3-6) 
  (Foundation Chinese I)  
 101362 12 ภาษาจีนพ้ืนฐาน II  3(2-3-6) 
                 (Foundation Chinese II)  
 01362211   ภาษาจีนขั้นกลาง I   3(2-3-6) 
  (Intermediate Chinese I)  
 01362212   ภาษาจีนขั้นกลาง II  3(2-3-6) 
  (Intermediate Chinese II)  
 01362213  หลักไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาจีน 3(3-0-6) 
  (Principles of Chinese Grammar and Structure) 
 12013622   การอ่านและรายงานภาษาจีน 3(3-0-6) 
  (Chinese Reading and Report)  
 14013622   การสนทนาภาษาจีน 3(3-0-6) 
  (Chinese Conversation)  
 01362311  ภาษาจีนขั้นสูง I 3(2-3-6) 
  (Advanced Chinese I)  
 01362312  ภาษาจีนขั้นสูง II  3(2-3-6) 
  (Advanced Chinese II)  
 01362314 ภาษาจีนโบราณขั้นพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
  (Foundation Classical Chinese)  
 01362315 ภาษาจีนโบราณขั้นสูง 3(3-0-6) 
  (Advanced Classical Chinese)  
 01362327 การอ่านร้อยกรองจีน  3(3-0-6)  
  (Chinese Poetry Reading)  
 01362328 การอ่านนิยายและเรื่องสั้นจีน    3(3-0-6) 
  (Reading of Chinese Fictions and Short Stories) 
   



 01362331  การเขียนเรียงความภาษาจีน 3(3-0-6) 
  (Chinese Essay Writing)  
    
      2.2) วชิาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 51      หน่วยกิต 
             - วิชาเลือกในสาขาวิชาภาษาจีน ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 01362233  การเขียนพู่กันจีน            3(3-0-6) 
  (Chinese Calligraphy)  
 01362316  สัทศาสตร์และระบบเสียงภาษาจีน 3(3-0-6) 
  (Chinese Phonetics and Sound System)  
 01362321  หนังสือพิมพ์ภาษาจีน 3(3-0-6) 
  (Chinese Newspapers)  
 01362323  การอ่านภาษาจีนเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
  (Chinese Reading of Society and Culture)  
 01362324  การอ่านภาษาจีนเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเมือง 3(3-0-6) 
  (Chinese Reading of Economy and Politics)  
 01362326 ภาพวิถีชีวิตชาวจีนในวรรณกรรมจีนสมัยใหม่และ

ร่วมสมัย 
3(3-0-6) 

  (Perceptions of Chinese Way of Life in Modern and 
Contemporary Chinese Literature) 

 01362341  การสนทนาธุรกิจจีน                                                      3(3-0-6) 
  (Chinese Business Conversation)  
 01362342  ข่าวและสารคดีภาษาจีน 3(3-0-6) 
  (Chinese News and Documentary)  
 01362343  การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน 3(3-0-6) 
  (Chinese Public Speaking)  
 01362361  ภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ 3(3-0-6) 
  (Chinese for Career)  
 01362362 ภาษาจีนในสำนักงาน 3(3-0-6) 
  (Chinese Language in Workplace)  
 01362371  ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
  (Elementary Chinese for Business)  
 01362372  ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
  (Chinese for International Business)  
 01362381  ภาษาจีนในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
  (Chinese in ASEAN)  
 01362411 ภาษาจีนเพ่ือการทดสอบข้อสอบมาตรฐาน                     3(3-0-6)            
  (Chinese for Standardized Test)  
 01362431  การเขียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  (Chinese Communicative Writing)  



 01362451 การแปลภาษาจีน 3(3-0-6) 
  (Chinese Translation)  
 01362452 การแปลภาษาจีนแบบล่าม 3(3-0-6) 
  (Chinese Interpretation)  
 01362461  ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
  (Chinese for Tourism)  
 01362462  ภาษาจีนเพ่ือมัคคุเทศก์ 3(3-0-6) 
  (Chinese for Tourist Guide)  
 01362463  ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการโรงแรม 3(3-0-6) 
  (Chinese for Hotel Business)  
 01362464 การสอนภาษาจีนให้ผู้เรียนชาวไทย 3(3-0-6) 
  (Teaching Chinese to Thai learners)  
 01362482 พัฒนาการตัวอักษรจีน 3(3-0-6) 
  (Chinese Philology)  
 01362483 ภาษาจีนผ่านสื่อสารสนเทศ 3(3-0-6) 
  (Chinese through Information Media)  
 01362490 สหกิจศึกษา 6 
  (Cooperative Education)  
 01362496 เรื่องเฉพาะทางภาษาจีน 3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Chinese)  
          - วิชาเลือกนอกสาขา  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 เลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง นอกสังกัดสาขาวิชาภาษาจีน ไม่น้อยกว่า 

15 หน่วยกิต โดยได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาต้นสังกัด เช่น 
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (01355xxx) 
กลุ่มวิชาการตลาด (01134xxx) 

       3) หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
  



ความหมายของเลขรหัสประจำวิชา 
ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ประกอบด้วยเลข 8 

หลัก มีความหมายดังนี้ 
เลขลำดับที่ 1-2 (01) หมายถึง  วิทยาเขตบางเขน 
เลขลำดับที่ 3-5 (362) หมายถึง  สาขาวิชาภาษาจีน  
เลขลำดับที่ 6  หมายถึง  ระดับชั้นปี 
เลขลำดับที่ 7  มีความหมายดังนี้ 

0      หมายถึง  กลุ่มวิชาสำหรับนิสิตนอกสาขาวิชา 
1      หมายถึง  กลุ่มวิชาทักษะร่วม และโครงสร้างภาษา 
2      หมายถึง  กลุ่มวิชาทักษะการอ่าน 
3      หมายถึง  กลุ่มวิชาทักษะการเขียน 
4      หมายถึง  กลุ่มวิชาทักษะการฟัง – การพูด 
5      หมายถึง  กลุ่มวิชาการแปล 
6      หมายถึง  กลุ่มวิชาชีพ 
7      หมายถึง  กลุ่มวิชาธุรกิจ 
8      หมายถึง  กลุ่มวิชาสหวิทยาการ 
 9        หมายถึง กลุ ่มว ิชาว ิชาสหกิจศึกษา เรื ่องเฉพาะทาง ป ัญหาพิเศษ 

ระเบียบวิธีวิจัย 
เลขลำดับที่ 8  หมายถึง         ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษา 
 

แผนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ไม่เลือกเรียนสหกิจศึกษา 
 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1  จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

01362111 ภาษาจีนพ้ืนฐาน I     3(2-3-6) 
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน     2(2-0-4) 

    วิชาภาษาไทย      3( - - ) 
    วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา    3( - - ) 
     วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3( - - ) 
    วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3( - - ) 
          รวม     17( - - ) 
 
   
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2  จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

01362112 ภาษาจีนพ้ืนฐาน II     3(2-3-6) 
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา     1(0-2-1) 

วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์     1( - - ) 
วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา    3( - - ) 

   วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข   2( - - ) 
      วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3( - - ) 

    วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มสุนทรียศาสตร์     3( - - ) 
          รวม     16( - - ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

01362211 ภาษาจีนขั้นกลาง I     3(2-3-6) 
01362221 การอ่านและรายงานภาษาจีน    3(3-0-6) 
01362241 การสนทนาภาษาจีน     3(3-0-6) 
01362281 อารยธรรมจีนโบราณ     3(3-0-6) 

   วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา    3( - - ) 
    วิชาเฉพาะเลือก        3( - - ) 
          รวม  18( - - ) 
 
  
 ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

01362212 ภาษาจีนขั้นกลาง II     3(2-3-6) 
01362213 หลักไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาจีน   3(3-0-6) 
01362282 อารยธรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย   3(3-0-6) 
  วิชาเฉพาะเลือก      9( - - ) 
        รวม  18( - - ) 

           
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

01362311 ภาษาจีนขั้นสูง I      3(2-3-6) 
01362314 ภาษาจีนโบราณขั้นพ้ืนฐาน    3(3-0-6) 
01362327 การอ่านร้อยกรองจีน     3(3-0-6) 
01362331 การเขียนเรียงความภาษาจีน    3(3-0-6) 
  วิชาเฉพาะเลือก      6( - - ) 
        รวม  18( - - ) 

 
 
 ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

01362312 ภาษาจีนขั้นสูง II      3(2-3-6) 
01362315 ภาษาจีนโบราณขั้นสูง     3(3-0-6) 
01362328 การอ่านนิยายและเรื่องสั้นจีน    3(3-0-6) 
01362491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางภาษาจีน   3(3-0-6) 
  วิชาเฉพาะเลือก      9( - - ) 
        รวม 21( - - ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

01362498 ปัญหาพิเศษ      3(3-0-6) 
  วิชาเฉพาะเลือก      12( - - ) 
  วิชาเลือกเสรี      3( - - ) 
        รวม  18( - - ) 

 
 
 ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
    วิชาเฉพาะเลือก      12( - - ) 
    วิชาเลือกเสรี        3( - - ) 
          รวม  15( - - ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาสำหรับนิสิตที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา 
 
 ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

01362111 ภาษาจีนพ้ืนฐาน I     3(2-3-6) 
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน     2(2-0-4) 

วิชาภาษาไทย      3( - - ) 
วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา    3( - - ) 

    วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3( - - ) 
    วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3( - - ) 
          รวม  17( - - ) 
   
 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2  จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

01362112 ภาษาจีนพ้ืนฐาน II     3(2-3-6) 
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา     1(0-2-1) 

วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์     1( - - ) 
วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา    3( - - ) 
วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข   2( - - ) 
วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3( - - ) 

    วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มสุนทรียศาสตร์   3( - - ) 
          รวม  16( - - ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

01362211 ภาษาจีนขั้นกลาง I     3(2-3-6) 
01362221 การอ่านและรายงานภาษาจีน    3(3-0-6) 
01362241 การสนทนาภาษาจีน     3(3-0-6) 
01362281 อารยธรรมจีนโบราณ     3(3-0-6) 

    วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา    3( - - ) 
    วิชาเฉพาะเลือก      6( - - ) 
          รวม  21( - - ) 
 
 
 ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

01362212 ภาษาจีนขั้นกลาง II     3(2-3-6) 
01362213 หลักไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาจีน   3(3-0-6) 
01362282 อารยธรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย   3(3-0-6) 

    วิชาเฉพาะเลือก      9( - - ) 
          รวม  18( - - ) 
           
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

01362311 ภาษาจีนขั้นสูง I      3(2-3-6) 
01362314 ภาษาจีนโบราณขั้นพ้ืนฐาน    3(3-0-6) 
01362327 การอ่านร้อยกรองจีน     3(3-0-6) 
01362331 การเขียนเรียงความภาษาจีน    3(3-0-6) 

    วิชาเฉพาะเลือก      9( - - ) 
          รวม  21( - - ) 
 
 
 ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

01362312 ภาษาจีนขั้นสูง II      3(2-3-6) 
01362315 ภาษาจีนโบราณขั้นสูง     3(3-0-6) 
01362328 การอ่านนิยายและเรื่องสั้นจีน    3(3-0-6) 
01362491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางภาษาจีน   3(3-0-6) 

    วิชาเฉพาะเลือก      9( - - ) 
          รวม 21( - - ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

01362498 ปัญหาพิเศษ      3(3-0-6) 
  วิชาเฉพาะเลือก      12( - - ) 
  วิชาเลือกเสรี      6( - - ) 
        รวม  21( - - ) 

 
 
 ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

01362490 สหกิจศึกษา      6( - - ) 
          รวม  6( - - ) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 
 

รายวิชาที่เป็นรหัสวิชาของหลักสูตร 
 

01362111 ภาษาจีนพ้ืนฐาน I 3(2-3-6) 
 (Foundation Chinese I)  
 ไวยากรณ์ เบื้ องต้น ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเบื้ องต้น ศัพท์และสำนวนใน

ชีวิตประจำวัน 
 Basic grammar.  Basic listening, speaking, reading and writing skills.  Vocabulary and 

expressions in everyday life. 
  
01362112 ภาษาจีนพ้ืนฐาน II 3(2-3-6) 
 (Foundation Chinese II)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01362111 
 ไวยากรณ์พ้ืนฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเบื้องต้นในระดับที่สูงขึ้น 
 Fundamental grammar. Basic listening, speaking, reading and writing skills at a 

higher level. 
  
01362211 ภาษาจีนขั้นกลาง I  3(2-3-6) 
 (Intermediate Chinese I)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 01362112  
 โครงสร้างระดับประโยคและโครงสร้างระดับถ้อยความการเล่าเรื่อง 
 Sentence structure and narrative discourse structure.  
  
01362212 ภาษาจีนขั้นกลาง II  3(2-3-6) 
 (Intermediate Chinese II)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 01 211362   
 โครงสร้างระดับประโยคและโครงสร้างระดับถ้อยความการโน้มน้าว 
 Sentence structure and hortatory discourse structure. 
  
01 132362  หลักไวยากรณ์จีนและโครงสร้างภาษาจีน 3(3-0-6) 
 (Principles of Chinese Grammar and Structure)  
 โครงสร้างไวยากรณ์ หน่วยคำ คำ วลี ประโยค และการวิเคราะห์ประโยค  
 Grammatical structure: morphemes, words, phrases, sentences and sentence 

analysis. 
   
 
 
 

  
   



01362221 การอ่านและรายงานภาษาจีน 3(3-0-6) 
 (Chinese Reading and Report )   
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 01 112362   
 หลักการอ่าน การอ่านเรื่องสั้นเพื่อจับใจความสำคัญ พร้อมทั้งพูดและเขียนสรุปได้ 
 Principles of reading. Reading short passages to grasp main ideas, and give 

oral and written summaries. 
  
01362233 การเขียนพู่กันจีน  3(3-0-6) 
 (Chinese calligraphy)  
        การจับพู่กัน เทคนิคการลงพู่กันที่ถูกต้องในการเขียนอักษรจีน การเขียนอักษรจีนรูปแบบ

ต่างๆ การชื่นชมศิลปะการเขียนด้วยพู่กันจีน 
        Holding a writing brush. Technique and method in Chinese calligraphy. Different 

types of Chinese calligraphy. Appreciation of the art of Chinese calligraphy. 
  
01362241 การสนทนาภาษาจีน   3(3-0-6) 
 (Chinese Conversation)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 01362201 หรือ 01362112  
        การสนทนาเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
        Conversations in everyday life and current events. 
  

01362281 อารยธรรมจีนโบราณ 3(3-0-6) 
 (Ancient Chinese Civilization)  
 อารยธรรมจีนสมัยโบราณตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงราชวงศ์ชิง 
 Chinese civilization from the pre-historical period to the Qing Dynasty. 
  
01362282 อารยธรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย 3(3-0-6) 
 (Modern and Contemporary Chinese Civilization)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 01 221362   
 อารยธรรมจีนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1911 ถึงปัจจุบัน  
 Chinese civilization from 1911 to present.  
   
01362311 ภาษาจีนขั้นสูง I 3(2-3-6) 
 (Advanced Chinese I)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 01 212362   
       โครงสร้างระดับประโยคและโครงสร้างระดับถ้อยความกระบวนการ  
       Sentence structure and procedural discourse structure.  
   
   
   



01362312 ภาษาจีนขั้นสูง II 3(2-3-6) 
 (Advanced Chinese II)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 01 311362   
 โครงสร้างระดับประโยคและโครงสร้างระดับถ้อยความอรรถาธิบาย 
 Sentence structure and expository discourse structure. 
  
01362314 ภาษาจีนโบราณขั้นพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 (Foundation Classical Chinese)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 01 212362   
 ไวยากรณ์ภาษาจีนโบราณระดับพื้นฐาน  เปรียบเทียบกับไวยากรณ์จีนยุคปัจจุบัน อิทธิพล

ของภาษาจีนโบราณที่มีต่อภาษาจีนปัจจุบัน 
 Basic classical Chinese grammar in comparison with modern Chinese grammar. 

Influences of classical Chinese on modern Chinese. 
  
01362315 ภาษาจีนโบราณขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Classical Chinese)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 01 314362   
 การอ่านภาษาจีนโบราณขั้นสูง การเพ่ิมพูนวงคำศัพท์และความสามารถในการอ่านเอกสาร

จีนโบราณ การประยุกต์ใช้ภาษาจีนโบราณกับภาษาจีนขั้นสูงในปัจจุบัน 
 Reading classical Chinese at a higher level. Expansion of vocabulary and  

reading  ability in classical Chinese. Applying Classical Chinese to modern Chinese 
at an advanced level. 

  
01362316 สัทศาสตร์และระบบเสียงภาษาจีน 3(3-0-6) 
 (Chinese Phonetics and Sound System)  
 เสียงและระบบเสียงในภาษาจีนกลาง ในส่วนของพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ 
 Mandarin Chinese phonetics and sound system with respect to consonants, 

vowels and tones. 
   
01362321 หนังสือพิมพ์ภาษาจีน 3(3-0-6) 
 (Chinese Newspapers)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 01 22362 1  
 ศัพท์และสำนวนที่ใช้ในหนังสือพิมพ์จีน 
 Vocabulary and expressions used in Chinese newspapers. 
  
01362323 การอ่านภาษาจีนเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Chinese Reading of Society and Culture)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01 22362 1  
       คำศัพท์ และสำนวนในงานเขียนเกี่ยวกับสังคมและศิลปวัฒนธรรมจีนในสมัยปัจจุบัน 



 Vocabulary and expressions in writings about contemporary Chinese society 
and culture. 

  

01362324 การอ่านภาษาจีนเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเมือง 3(3-0-6) 
 (Chinese Reading of Economy and Politics)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 01 22362 1  
 คำศัพท์ และสำนวนในงานเขียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเมืองจีน  
        Vocabulary and expressions in  writings about Chinese economy and politics.  
   
01362326 ภาพวิถีชีวิตชาวจีนในวรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย 3(3-0-6) 
 (Perceptions of Chinese Way of Life in Modern and Contemporary Chinese Literature) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 01 22362 1 
        วิเคราะห์ความคิด วิถีชีวิต และวัฒนธรรมจีนผานตัวบทวรรณกรรมท่ีคัดสรรจากวรรณกรรม

จีนสมัยใหม่และร่วมสมัย 
 Analysis of Chinese thoughts, way of life and culture through excerpts 

selected from modern and contemporary Chinese literature. 
   

01362327 การอ่านร้อยกรองจีน 3(3-0-6) 
 (Chinese Poetry Reading)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 01 221362   
         ภาษาท่ีใช้ในร้อยกรองจีนประเภทต่างๆ ภาษาจีนปัจจุบันอิทธิพลของภาษาร้อยกรองที่มีต่อ

ภาษาจีนทั่วไป 
         Language used in various types of Chinese poetry. Comparison of language 

in poetry and in modern Chinese Influences of poetic language on Chinese 
language in modern Chinese  language in general. 

  
01362328 การอ่านนิยายและเรื่องสั้นจีน 3(3-0-6) 
 (Reading of Chinese Fictions and Short Stories)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 01 2362 21  
       ภาษาและลีลาที่ใช้ในนิยายและเรื่องสั้นจีน 
       Chinese language and styles used in Chinese  fiction and short stories. 
  
01362331 การเขียนเรียงความภาษาจีน  3(3-0-6) 
 (Chinese Essay Writing )  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01 112362   
       หลักการเขียนเรียงความ โครงสร้างของเรียงความ การเขียนเรียงความประเภทต่างๆ 
 Principles of essay writing. Organization of essays. Various types of essay writing. 

 
   



01362341 การสนทนาธุรกิจจีน  3(3-0-6) 
 (Chinese Business Conversation)  
 ศัพท์และสำนวนที่ใช้ในการติดต่อเจรจาธุรกิจ 
 Vocabulary and expressions in business communication and negotiation. 
  
01362342 ข่าวและสารคดีจีน   3(3-0-6) 
 (Chinese News and Documentary)  
 ศัพท์และสำนวนที่ใช้ในข่าวและสารคดีทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 Vocabulary and expressions used in news and documentaries from radio and 

television. 
  
01362343 การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน             3(3-0-6) 
 (Chinese Public Speaking)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 01 112362   
 หลักการพูด การฝึกพูดในที่ชุมชน การอภิปรายกลุ่ม และโต้วาที 
 Principles of speaking. Practicing public speaking, group discussion and debate. 
  
01362361 ภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ 3(3-0-6) 
 (Chinese for Career)  
        ศัพท์ภาษาจีนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพ ภาษาท่ีใช้ในการสมัครงาน การอ่าน 

ประกาศรับสมัครงาน การกรอกใบสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติส่วนตัว การ
สัมภาษณ์ และการนำเสนอผลงาน 

        Vocabulary for career preparation. Language used in job application. Reading 
job advertisement, filling out job application forms, writing application letter and 
resume. Job interview and presentation. 

  
01362362 ภาษาจีนในสำนักงาน 3(3-0-6) 
 (Chinese Language in Workplace)  
         ศัพท์และสำนวนที่ใช้ในสำนักงาน และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร 
         Vocabulary and expressions used in workplace as well as general knowledge 

about corporate culture. 
  
01362371 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจขั้นพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
 (Elementary Chinese for Business)  
 เอกสารทางธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ สัญญา โฆษณา ประกาศโทรสาร และคู่มือ

แนะนำสินค้า 
 Business documents. Writing business letters, contracts, advertisements, 

notices, facsimiles and brochures. 
  



01362372 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 (Chinese for International Business) 
 ศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวกับการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ 
 Vocabulary and expressions concerning international business.  
  
01362381 ภาษาจีนในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Chinese in ASEAN)  
       ศัพท์และไวยากรณ์ภาษาจีนในกลุ่มประเทศอาเซียน อิทธิพลของการใช้ภาษาจีนถิ่นต่อการใช้

ภาษาจีนกลางในประชาคมอาเซียน  
        Chinese vocabulary and grammar in ASEAN countries. Influences of Chinese 

dialects on Mandarin Chinese in ASEAN. 
  
01362411 ภาษาจีนเพ่ือการทดสอบข้อสอบมาตรฐาน 3(3-0-6) 
 (Chinese for Standardized Test)  
 ศัพท์และสำนวน โครงสร้างไวยากรณ์ ทักษะการฟัง อ่าน และเขียน เพ่ือการสอบข้อสอบ

มาตรฐาน   
 Vocabulary and expressions, grammatical structure, listening, reading and 

writing skills for the standardized test. 
  
01362431 การเขียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
 (Chinese Communicative Writing)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01 33362 1 
 รูปแบบภาษาท่ีใช้ในจดหมาย และเอกสารสำนักงาน 
 Language patterns used in letters and office documents. 
  
01362451 การแปลภาษาจีน 3(3-0-6) 
 (Chinese Translation)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 01362213 
 หลักและเทคนิคขั้นพ้ืนฐานในการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย และการแปลภาษาไทยเป็น

ภาษาจีน 
 Fundamental principles and techniques in translating Chinese into Thai and 

Thai into Chinese. 
  
01362452 การแปลภาษาจีนแบบล่าม 3(3-0-6) 
 (Chinese Interpretation)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 01 213362   
        หลักและเทคนิคการแปลแบบล่าม ทั้งจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็น

ภาษาจีน ในระดับเบื้องต้น 



        Principles and techniques in basic interpretation from Chinese into Thai and 
Thai into Chinese. 

  
01362461 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 (Chinese for Tourism)  
 ศัพท์และสำนวนในการจัดการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน 
 Vocabulary and expressions used in tourism management for Chinese 

tourists. 
  
01362462 ภาษาจีนเพ่ือมัคคุเทศก์  3(3-0-6) 
 (Chinese for Tourist Guide) 
 ศัพท์และสำนวนที่ใช้ในการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Vocabulary and expressions used in tourism. Tourist attractions in Thailand. 

Field trip required. 
  
01362463 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการโรงแรม 3(3-0-6) 
 (Chinese for Hotel Business) 
 ศัพท์และสำนวนที่ใช้ในธุรกิจการโรงแรม มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Vocabulary and expressions used in hotel business. Field trip required. 
  
01362464 การสอนภาษาจีนให้ผู้เรียนชาวไทย 3(3-0-6) 
 (Teaching Chinese to Thai Learners) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 01 213362  
        เรียนรูห้ลักการสอนภาษาจีนเบื้องต้น การสอนการออกเสียงพินอิน การเขียนอักษรจีน ไวยากรณ์

จีน เรียนรูว้ิธีการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขยีนภาษาจีนของผู้เรยีนชาวไทย ตลอดจน
ศึกษาและนำนวัตกรรมสื่อการสอนภาษาจีนมาปรับใช้ และการใช้สื่อการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนนำไป
ประยุกต์ใช้ได้  

         Learning basic Chinese teaching principles including Pinyin pronunciation 
teaching, writing Chinese characters, Chinese grammar. Learning how to teach to 
improve Chinese listening, speaking, reading and writing skills of Thai learners.  As 
well as studying and adopting Chinese language teaching innovation, and applying 
the use of teaching materials for learners.   

  
01362482 พัฒนาการตัวอักษรจีน 3(3-0-6) 
 (Chinese Philology) 
 ประวัติและพัฒนาการของตัวอักษรจีน 
 History and development of Chinese character. 
 
 

 



01362483 ภาษาจีนผ่านสื่อสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 (Chinese through Information Media)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 01 213362  
       รูปแบบภาษาจีนที่ใช้ในสื่อสารสนเทศ การเขียนภาษาจีนในสื่อสารสนเทศ 
        Forms Chinese language in information media. Chinese writing in information 

media. 
  
01362490 สหกิจศึกษา 6 
 (Cooperative Education)  
 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการ

จัดทำรายงานและนำเสนอ 
 On the job training as a temporary employee according to the assigned 

project including report and presentation. 
  
01362491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางภาษาจีน 3(3-0-6) 
 (Basic Research Methods in Chinese) 
       หลักและระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางภาษาจีน การกำหนดปัญหา การวางรูปแบบการวิจัย การตั้ง 

วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์และตีความ   
ข้อมูล การใช้สถิติสำหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย 

         Principles and research methods in Chinese, identification of research problems, formulation   
of research  objectives and hypotheses, collection of data, construction of questionnaire, data  
analysis and interpretation, application of statistics for research, report writing and presentation. 

  
01362496 เรื่องเฉพาะทางภาษาจีน 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Chinese)  
 เรื่องท่ีน่าสนใจทางภาษาจีนระดับปริญญาตรี หัวเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา 
        Interesting topics in Chinese at the bachelor’s degree level. Topics to change 

in each semester. 
  
01362498 ปัญหาพิเศษ 3(3-0-6) 
 (Special Problems)  
 การศึกษาค้นคว้าทางภาษาจีนระดับปริญญาตรี แล้วเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 
 Research in Chinese at the bachelor’s degree level and compiled into a report. 
  
 
 
 
 

 



 
 

รายวิชาบริการ/รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
01362101 ภาษาจีน I 3(3-0-6) 
 (Chinese I)  
         ระบบพินอิน หลักการเขียนตัวอักษรจีน โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น การฟัง การ

พูด การอ่านและการเขียนประโยคข้ันพ้ืนฐาน คำศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน 
         Pinyin system. Writing rules of Chinese characters. Elementary structure and 

grammar.  Listening, speaking, reading and writing basic sentence patterns.  
Vocabulary and expressions in daily life. 

  
01362102 ภาษาจีน II 3(3-0-6) 
 (Chinese II)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 01 101362   
       หลักไวยากรณ์และรูปประโยคข้ันพ้ืนฐานในระดับที่สูงขึ้น การฟัง การพูด การอ่านและการ

เขียน ศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน 
        Grammar and basic sentence patterns at a higher level. Listening, speaking, 

reading and writing. Vocabulary and expressions in daily life. 
  
01362201 ภาษาจีน III 3(3-0-6) 
 (Chinese III)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 01 102362  
        หลักไวยากรณ์และรูปประโยคขั้นพ้ืนฐานที่ซับซ้อน การสนทนาโต้ตอบในชีชีวิตประจำวัน 
         Grammar and basic sentence patterns at a complex level. Conversation on 

everyday life’s topics 
  
01362202 ภาษาจีน IV 3(3-0-6) 
 (Chinese IV)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 01 201362   
 หลักไวยากรณ์และรูปประโยคซับซ้อน การสนทนาโต้ตอบเรื่องทั่วไป  
 Grammar and complex sentence patterns. Conversation on general topics. 
  
01362301 ภาษาจีน V 3(3-0-6) 
 (Chinese V) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 01 202362  
 หลักไวยากรณ์และรูปประโยคซับซ้อนในระดับที่สูงขึ้น การอ่านงานเขียนขนาดสั้นเพื่อทำ

ความเข้าใจเนื้อหาและโครงสร้างของประโยค การสนทนาโต้ตอบเรื่องทั่วไป 
 Grammar and complex sentence patterns at a higher level. Reading short 

texts to understand cotent and structure. Conversation on general topics. 


