หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อย่อ (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
Bachelor of Arts Program in Chinese
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
Bachelor of Arts (Chinese)
B.A. (Chinese)

3. วิชาเอก
ภาษาจีน
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
ระดับปริญญาตรี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย และ ภาษาจีน
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 14/2554 วันที่ 16 ธันวาคม 2554

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2555 วันที่ 13 กุมภาพันธ์
2555
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในปี
การศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานต่างประเทศแผนกภาษาจีน
8.2 ล่ามแปลภาษาจีน-ไทย และไทย-จีน
8.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหรือจัดซื้อต่างประเทศ
8.4 พนักงานต้อนรับของโรงแรมหรือสายการบิน
8.5 นักประชาสัมพันธ์
8.6 เลขานุการ
8.7 เจ้าหน้าที่แนะนําหลักสูตรการศึกษาต่อต่างประเทศ
9. หลักสูตร
9.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
9.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลือกเสรี โดยสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 ดังนี้
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
133 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ
9 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ บังคับ
3 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ
6 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับ
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
ข้อกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดอีกไม่น้อยกว่า
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จํานวนไม่น้อยกว่า
97 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
75 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
7 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไม่น้อยกว่า
(1) กลุ่มวิชาภาษา จํานวนไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับ

30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

รหัสวิชา
1500125
1500126
1500127

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
English for Everyday Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติ
English for International Communication

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
1500128
1500129
1500130
1500131
1500132

ชื่อวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
สนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
Chinese Conversation for Work
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
สนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทํางาน
Japanese Conversation for Work
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
Language of Neighboring Country
(2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับ

รหัสวิชา
2000106
รหัสวิชา
2000107
2000108
2000109
2000110

ชื่อวิชา
วิถีไทย
Thai Living
รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Human and Environment
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy Ways of Life
การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2000111

อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับ

รหัสวิชา
2500109
2500110

ชื่อวิชา
จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation

3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
2500111
2500112
2500113

ชื่อวิชา
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
ทักษะการรู้สารสนเทศ
Information Literacy Skills
ทวารวดีศึกษา
Dvaravati Studies
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับ

รหัสวิชา
4000116
4000117

ชื่อวิชา
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
4000118
4000119
4000120
4000121

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
World, Science and Technology
เกษตรในชีวิตประจําวัน
Agriculture in Daily Life
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sport Science for Health

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

4000122

การสร้างเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Health Promotion
4000123
นันทนาการเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Recreation for Life
ข้อกําหนด ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกในกลุ่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มใดก็ได้ จํานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต

รหัสวิชา
1500122
1500123
1571100
1571101
1571102
1572103

รหัสวิชา
1572104
1571105
1571106
1572107

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จํานวนไม่น้อยกว่า
(1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ จํานวน
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ 1
English for Career 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ 2
English for Career 2
ภาษาจีนพื้นฐาน
Basic Chinese
ภาษาจีนระดับต้น 1
Elementary Chinese 1
ภาษาจีนระดับต้น 2
Elementary Chinese 2
ภาษาจีนระดับกลาง 1
Intermediate Chinese 1
ชื่อวิชา
ภาษาจีนระดับกลาง 2
Intermediate Chinese 2
การฟังและการพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking 1
การฟังและการพูดภาษาจีน 2
Chinese Listening and Speaking 2
การอ่านภาษาจีน 1
Chinese Reading 1

97 หน่วยกิต
75 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

1572108
1572109
1572110
1572111
1572112
1573113
1573114
1573115
1573116
1574117
1573118
รหัสวิชา
1573119
1573120
1574121
1574122

การอ่านภาษาจีน 2
Chinese Reading 2
การเขียนภาษาจีน 1
Chinese Writing 1
การเขียนภาษาจีน 2
Chinese Writing 2
วัฒนธรรมจีน 1
Chinese Culture 1
วัฒนธรรมจีน 2
Chinese Culture 2
สนทนาภาษาจีนเชิงธุรกิจ
Business Chinese Conversation
ไวยากรณ์จีน
Chinese Grammar
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
Chinese for International Business
หลักการแปลภาษาจีน-ภาษาไทย
Principle of Chinese-Thai Translation
หลักการแปลภาษาไทย-ภาษาจีน
Principle of Thai-Chinese Translation
การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ
Business Chinese Writing
ชื่อวิชา
ภาษาจีนเพื่องานเลขานุการและงานสํานักงาน
Chinese for Secretarial and Office Work
ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางภาษาจีน
Introduction to Research in Chinese
ล่ามทางธุรกิจ
Business Interpreter
ความสัมพันธ์ไทย-จีน
Thai-Chinese Relations

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
1573201
1573202
1574203
1574204
1574205
1574206
1573207
1573208
1574209
1574210
รหัสวิชา
1573211
1573212
1573213

รหัสวิชา
1574801

(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า
ชื่อวิชา
การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน
Chinese Public Speaking
การอ่านหนังสือพิมพ์จีน
Chinese Newspaper Reading
การอ่านภาษาจีนโบราณ
Classical Chinese Reading
วรรณคดีจีน
Chinese Literature
เรื่องสั้นจีน
Chinese Short Stories
วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย
Modern and Contemporary Chinese Literature
การฟังภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์
Chinese Audio-Visual Media Listening
ศิลปะจีน
Chinese Art
ประวัติศาสตร์จีน
Chinese History
นิทานสุภาษิตจีน
Chinese Proverbial Tales
ชื่อวิชา
ประเทศจีนในยุคปัจจุบัน
Modern China
ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Chinese for Tourism Industry
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการโรงแรม
Chinese for Hotel Business
(3) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ จํานวน
ให้เลือกเรียนจากแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้
แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชื่อวิชา
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
Pre-practicum in Chinese

15 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
7 หน่วยกิต
น(ชั่วโมง)
2(90)

1574802
รหัสวิชา
1574803
1574804

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
Professional Internship in Chinese
แบบสหกิจศึกษา
ชื่อวิชา
การเตรียมสหกิจศึกษา
Pre-cooperative Education
สหกิจศึกษา
Cooperative Education

5(450)
น(ชั่วโมง)
1(45)
6(540)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้ เ ลื อกเรี ยนรายวิ ช าใด ๆ ในหลักสู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏนครปฐม โดยไม่ ซ้ํ า กั บ
รายวิชา ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
10. คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
1500125
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการฟั ง เพื่ อ จั บ ใจความสํ า คั ญ การอ่ า นจั บ ใจความ อ่ า นตี ค วามและอ่ า นขยายความ
สถานการณ์ต่าง ๆ การนําเสนอผลการสืบค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
ประวัติส่วนตัวประกอบการสมัครงาน
1500126

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
ความสามารถ
การฝึ ก พู ด ใน
และการเขียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
English for Everyday Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจําวัน การทักทายและแนะนําตัวเอง การระบุความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว การถามตอบ
เกี่ยวกับสถานที่ การเลือกซื้อสินค้า การพูดคุยเกี่ยวกับตัวเอง การเชื้อเชิญและการนัดหมาย การขออนุญาต
การพูดโทรศัพท์ ตลอดจนการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมโดยใช้ศัพท์ สํานวนและโครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ และการเขียนประวัติส่วนตัวประกอบการสมัครงาน

1500127

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติ
3(3-0-6)
English for International Communication
การพัฒนาทักษะบูรณาการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทสากล โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์
และอิเล็ กทรอนิกส์ การซื้ อขายสิน ค้าและบริการ การให้คําแนะนํา และแสดงความคิ ดเห็ น การบรรยาย
เหตุการณ์และประสบการณ์ รวมถึงการสร้างความตระหนักในการสื่อสารต่างวัฒนธรรม
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500128
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การลา
การแนะนําตนเองและผู้อื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซื้อของ การถาม
ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผู้อื่น และสถานที่ การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ
1500129

สนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
Chinese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน การ
อธิบายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์ การ
รับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและ
ประวัติย่อ
1500130

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การลา
การแนะนําตนเองและผู้อื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซื้อสินค้าและบริการ
การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผู้อื่น และสถานที่ การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ
1500131

สนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
Japanese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน
การอธิบายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์
การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและ
ประวัติย่อ

1500132

ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
3(3-0-6)
Language of Neighboring Country
การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ภาษาใดภาษาหนึ่ง สําหรับ
ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันได้
(2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000106
วิถีไทย
3(3-0-6)
Thai Living
วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผ่านลักษณะทางภูมิศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน
สถาบันทางสังคมของไทย ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและแนวพระราชดําริ
ที่ส่งเสริมการปรับตัวและดําเนินชีวิตแบบไทย สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมไทย การ
วิเคราะห์สถานการณ์โลกในปัจจุบันเพื่อความเข้าใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของสังคมโลก
รวมทั้ง การปรับตัวของไทยในสังคมโลก
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000107
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Human and Environment
ความหมาย ความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์ เชิงระบบ
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ วิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ
เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรโดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2000108

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กฎหมายที่ มี ความสั มพั น ธ์ แ ละจํ า เป็ น ต้ องใช้ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ตาม
ปรากฏการณ์ทางสัง คมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน หลักกฎหมายและนิ ติสัมพันธ์ของกฎหมาย
มหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิท ธิแ ละเสรี ภาพขั้ นพื้ นฐานตามกฎหมายรั ฐธรรมนู ญ ความรู้เ บื้องต้ น
เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา การประยุกต์และบูรณาการการใช้กฎหมายให้ได้เป็นผลจริงในชีวิตประจําวัน

2000109

วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Ways of Life
ความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ แนวคิดทฤษฎีและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง การ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน การนําองค์ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน
รหัสวิชา
2000110

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ความหมายและความสํ า คั ญ ของการเมื องการปกครอง หลั กการทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ระบอบ
การเมืองการปกครองของไทย สถาบันและกระบวนการทางการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา การบริหารราชการแผ่นดินของไทยใน
ปัจจุบัน สภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองของไทย ตลอดจนบทบาท
การเมืองการปกครองไทยในประชาคมอาเซียน
2000111

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
พัฒนาการการรวมตัวของกลุ่มประเทศแบบภูมิภาคนิยม ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของ
อาเซียน สถานภาพและบทบาทของประเทศสมาชิกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และการเข้าเป็นประเทศ
สมาชิกของอาเซียน ความร่วมมือและการแข่งขันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับ
ประเทศและกลุ่มประเทศอื่น บทบาทประเทศไทยในเวทีอาเซียน คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน
(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500109
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
แนวคิดเกี่ย วกับ ชีวิ ตในมิติ ปรัช ญา ศาสนา และวิ ทยาศาสตร์ ทฤษฎีทางจริยธรรม หลั ก
จริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ กระบวนการแสวงหาความรู้และพัฒนา
ปัญญาเพื่อการดํารงตนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
2500110

สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมายและคุ ณค่า ของสุนทรียศาสตร์ด้า นทัศนศิล ป์ ดุริย างคศิลป์ ศิ ลปะการแสดง
การเสริมสร้างรสนิยมด้านสุนทรีย์ เพื่อประโยชน์ในการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็น
มนุษย์ ที่สมบูรณ์

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500111
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา
จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม ความสําคัญในการพัฒนาตนและการเข้าใจบุคคล การปรับตัว การ
ทํางานเป็นทีม การจัดการภาวะความขัดแย้ง มนุษยสัมพันธ์ และการเสริมสร้างความสุขในชีวิต
2500112
ทักษะการรู้สารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Literacy Skills
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชี วิ ต และการให้ บ ริ การยุ คใหม่ การจั ดระบบทรั พยากรสารสนเทศ กลยุ ท ธ์แ ละทั กษะการสื บ ค้ น
ทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ (OPAC) การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสาร
อิเ ล็กทรอนิ กส์ และกฤตภาคออนไลน์ แหล่ งสารสนเทศอ้ างอิ งประเภทสิ่ งพิ มพ์ และอิเ ล็กทรอนิ กส์ การ
รวบรวมและประเมิ น ค่ า สารสนเทศ การวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ส ารสนเทศ เพื่ อ การนํ า ไปใช้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การนําเสนอผลการรู้สารสนเทศด้วยการเขียนรายงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ การเขียนอ้างอิง
และบรรณานุกรมตามหลักสากลและมีจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ
2500113

ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dvaravati Studies
ความเป็ นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางภู มิศาสตร์ สัง คม เศรษฐกิ จ การเมื อง
การปกครองในสมัยทวารวดี ความเจริญความเสื่อมถอยของอาณาจักรทวารวดี ความสําคัญของอารยธรรม
ยุคทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000116
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุ ษย์ การพัฒนาลักษณะการคิด และกระบวนการคิ ด
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล
การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน

รหัสวิชา
4000117

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลผลคํา
ด้านตารางคํานวณ ด้านการนําเสนอ ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย ระบบความปลอดภัยของเครือข่า ย
คอมพิวเตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงสุขภาวะของการใช้งาน
คอมพิวเตอร์
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000118
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน สัดส่วน ร้อยละ การคํานวณอัตราก้าวหน้าที่ใช้ใน
การชําระค่าไฟฟ้าและน้ําประปา การคิ ดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชําระ สถิติ เบื้องต้น และคณิตศาสตร์
ประกันภัย
4000119

โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
World, Science and Technology
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ด้าน
การพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ด้านพลังงาน ภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ภัยธรรมชาติ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
4000120

เกษตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Agriculture in Daily Life
เกษตรทฤษฎี ใ หม่ ต ามแนวพระราชดํ า รั ส กั บ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เกษตรอิ น ทรี ย์
สารเคมี ท างการเกษตร การเลือกบริโ ภคผลผลิ ตทางการเกษตรอย่ า งปลอดภั ย และการจั ดการผลผลิ ต
ทางการเกษตรในระดับครัวเรือน
4000121

วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
ประวัติ ความหมาย ขอบข่ายและจุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักการ ประโยชน์
ประเภท ข้ อควรระวั ง และการป้ อ งกั น การบาดเจ็ บ ของการออกกํ า ลั ง กายและเล่ น กี ฬา การสร้ า งเสริ ม
สมรรถภาพทางกาย การปฏิบัติกิจกรรมกีฬา กติกาการแข่งขัน มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี การ
สร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต

รหัสวิชา
4000122

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การสร้างเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Health Promotion
เรียนรู้ความสําคัญของสุขภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ อาหาร ยา
และสมุนไพร อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะส่วนบุคคล และ
ทักษะชีวิตเชื่อมโยงระหว่างตนเองและผู้อื่นให้ดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข หลักและวิธีป้องกันควบคุม
โรค หลักการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ตระหนักและเห็นคุณค่าของ
การออกกําลังกาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ
4000123

นันทนาการเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Recreation for Life
ความหมาย ความสํ า คั ญ ประโยชน์ แ ละขอบข่ า ยของกิ จ กรรมนั น ทนาการ การเลื อ ก
กิ จ กรรมนั น ทนาการให้ ส อดคล้ อ งเหมาะสมกั บ วั ย และโอกาส การนํ า กิ จ กรรมนั น ทนาการไปใช้ ใ น
ชี วิ ต ประจํ า วั น การเป็ น ผู้ นํ า นั น ทนาการและการจั ด ค่ า ยนั น ทนาการ มารยาททางสั ง คมในการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมนันทนาการ การกิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500122 ภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ 1
3(3-0-6)
English for Career 1
การฝึกทักษะพื้นฐานเพื่อการเตรียมสมัครงานของแต่ละสาขาวิชาเอก การอ่านเอกสารสําคัญ
และข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการสมัครงาน การหาแหล่งงาน ตลอดจนการสัมภาษณ์งาน
1500123

ภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ 2
3(3-0-6)
English for Career 2
การพัฒนาทักษะกลยุทธ์เพื่อการทํางานในสํานักงาน การฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ ทักษะการพูดในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การนัดหมาย การโทรศัพท์ การต้อนรับ การเจรจาต่อรอง
การรายงาน (การขอข้อมูลและการให้ข้อมูล)
1571100

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic Chinese
การอ่านออกเสียงมาตรฐานภาษาจีนกลางในระบบสัทอักษรพินอิน (pinyin) หลักการอ่าน
และเขียนตัวอักษรจีน ศัพท์ วลี และโครงสร้างประโยคพื้นฐานในชีวิตประจําวัน

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1571101 ภาษาจีนระดับต้น 1
3(2-2-5)
Elementary Chinese 1
การอ่านออกเสียงมาตรฐานภาษาจีนกลางในระบบสัทอักษรพินอิน (pinyin) หลักการอ่าน
และเขียนตัวอักษรจีน ศัพท์ที่ใช้บ่อยจํานวน 300 คํา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ศัพท์ วลี และโครงสร้าง
ประโยคพื้นฐาน การใช้พจนานุกรมจีน-ไทย
1571102 ภาษาจีนระดับต้น 2
3(2-2-5)
Elementary Chinese 2
การอ่านออกเสียงมาตรฐานภาษาจีนกลางในระบบสัทอักษรพินอิน (pinyin) หลักการอ่าน
และเขียนตัวอักษรจีน ศัพท์ที่ใช้บ่อยจํานวน 500 คํา การใช้ศัพท์ วลี และโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น
1572103

ภาษาจีนระดับกลาง 1
3(2-2-5)
Intermediate Chinese 1
การใช้คําและหน้าที่ของคําจากโครงสร้างประโยคที่ใช้ในภาษาเขียน เรียนรู้ศัพท์ที่ใช้บ่อย
จํานวน 750 คํา การใช้ภาษาสื่อความหมายในโอกาสและระดับที่เป็นทางการ
1572104

ภาษาจีนระดับกลาง 2
3(2-2-5)
Intermediate Chinese 2
การใช้คําและหน้าที่ของคําจากโครงสร้างประโยคที่ใช้ในภาษาเขียน เรียนรู้ศัพท์ที่ใช้บ่อย
จํานวน 1,000 คํา การใช้ภาษาสื่อความหมายในระดับเป็นทางการ และใช้ถ้อยคําสํานวนได้ถูกต้อง
เหมาะสม
1571105

การฟังและการพูดภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking 1
การฟังประโยคและบทสนทนา การจับใจความสําคัญจากเรื่องที่ฟังได้ การพูดสื่อสารโดยใช้
รูปประโยคอย่างง่ายเพื่อสนทนาตอบโต้ในชีวิตประจําวัน
1572106

การฟังและการพูดภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking 2
การฟังและจับใจความบทสนทนาหรือเรื่องจากสื่อต่างๆที่ยาวขึ้น การพูดแสดงความ
คิดเห็นในหัวข้อเกี่ยวกับชีวิตประจําวันด้วยสํานวนภาษาที่ถูกต้อง
1572107

การอ่านภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Reading 1
การอ่านเพื่อจับใจความสําคัญและวัตถุประสงค์ของผู้เขียนในงานเขียนขนาดสั้น เช่น บันทึก
ประจําวัน จดหมาย ประกาศ ความเรียงขนาดสั้น เป็นต้น

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1572108 การอ่านภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Reading 2
หลักการอ่านงานเขียน กลวิธีอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ การทําความเข้าใจศัพท์ วลี และ
สํานวนภาษาที่ปรากฏในงานเขียน การอ่านจับใจความ สรุปความ และการฝึกลักษณะนิสัยรักการอ่านงาน
เขียนภาษาจีน
1572109

การเขียนภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Writing 1
การใช้ถ้อยคําและรูปประโยคที่ถูกต้อง เหมาะสม เขียนสื่อความคิดหรือบอกเล่าเรื่องราวใน
ชีวิตประจําวันของตน
1572110

การเขียนภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Writing 2
การพัฒนาทักษะการเขียนบรรยายความ การใช้ถ้อยคําและเรียบเรียงความคิดของตนเพื่อ
สร้างงานเขียนตามจุดประสงค์และวาระสมัย เช่น เรียงความ จดหมาย บัตรเชิญ บันทึกข้อความ
1572111 วัฒนธรรมจีน 1
3(3-0-6)
Chinese Culture 1
ความหมายและจุดกําเนิดของลุ่มวัฒนธรรมจีน ระบบความคิดความเชื่อพื้นฐาน ลัทธิขงจื๊อ
และลัทธิเต๋า ประเพณีและเทศกาลที่สําคัญ
1572112 วัฒนธรรมจีน 2
3(3-0-6)
Chinese Culture 2
วัฒนธรรมด้านความเป็นอยู่และภูมิปัญญาของชาวจีน เช่น สี่สิ่งประดิษฐ์ยุคโบราณ
การแพทย์แผนจีน ศาสตร์ฮวงจุ้ยและโหงวเฮ้ง การดื่มชาและอาหารจีน เป็นต้น
1573113

สนทนาภาษาจีนเชิงธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Chinese Conversation
การสนทนาภาษาจีนในระดับที่เป็นการทํางาน การติดต่อทางธุรกิจ การใช้ถ้อยคําสํานวนที่
เป็นทางการ เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ และมารยาทในการติดต่อธุรกิจกับชาวจีน
1573114

ไวยากรณ์จีน
3(3-0-6)
Chinese Grammar
หน้าที่และตําแหน่งของคําในโครงสร้างวลีและประโยค การสร้างวลีและประโยคที่ถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์จีน

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1573115 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Chinese for International Business
ศัพท์ สํานวน และบทสนทนาที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจนําเข้าส่งออก
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เอกสารทางการค้าและวิธีชําระเงินตราระหว่างประเทศ
1573116

หลักการแปลภาษาจีน-ภาษาไทย
3(3-0-6)
Principle of Chinese-Thai Translation
หลักและวิธีการแปลอย่างมีระบบจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย การแปลคํา ประโยค ข้อความ
ขนาดสั้นและยาวโดยอิงภูมิหลังทางวัฒนธรรมและความนิยมทางภาษา
1574117

หลักการแปลภาษาไทย-ภาษาจีน
3(3-0-6)
Principle of Thai-Chinese Translation
หลักและวิธีการแปลอย่างมีระบบจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน การแปลคํา ประโยค ข้อความ
ขนาดสั้นและยาวโดยอิงภูมิหลังทางวัฒนธรรมและความนิยมทางภาษา
1573118

การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Chinese Writing
รูปแบบประโยค ถ้อยคํา สํานวน และวิธีการเขียนเอกสารทางธุรกิจ เช่น การกรอก
แบบฟอร์ม การเขียนรายละเอียดสินค้า จดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนรายงานทางธุรกิจ
1573119 ภาษาจีนเพื่องานเลขานุการและงานสํานักงาน
3(3-0-6)
Chinese for Secretarial and Office Work
ศัพท์ สํานวน และบทสนทนาที่ใช้ในงานเลขานุการและงานสํานักงาน การใช้ภาษาเพื่อ
สื่อสารทั้งในองค์กรและระหว่างองค์กร การจดบันทึกข้อความทางโทรศัพท์ การจัดทําตารางนัดหมาย
การเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ การจดบันทึกการประชุมและทํารายงานสรุปการประชุม
1573120

ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางภาษาจีน
3(3-0-6)
Introduction to Research in Chinese
ความรู้เบื้องต้นและระเบียบวิธีวิจัยทางด้านภาษาจีน การเลือกหัวข้อในการวิจัย ขั้นตอน
การเขียนรายงานการวิจัย การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินและสรุปผล
1574121 ล่ามทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Interpreter
หลักและเทคนิคในการแปลสารทางธุรกิจจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็น
ภาษาจีนโดยการเขียนแปลและแปลปากเปล่า

รหัสวิชา
1574122

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ความสัมพันธ์ไทย-จีน
3(3-0-6)
Thai-Chinese Relations
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์การสานสัมพันธไมตรีทางการค้าของประเทศจีนต่อประเทศไทย
การย้ายถิ่นฐานเข้ามาตั้งรกรากจนเกิดเป็นชุมชนชาวจีนในไทย ความสัมพันธ์และสถานการณ์ปัจจุบันด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองระหว่างไทยและจีน
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1573201 การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน
3(3-0-6)
Chinese Public Speaking
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนพูดสื่อความหมายในหัวข้อต่างๆในที่ชุมชน การใช้คําและ
สํานวนที่เหมาะสมในแต่ละโอกาส การใช้น้ําเสียง ท่วงท่า และลีลาเพื่อส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ
1573202

การอ่านหนังสือพิมพ์จีน
3(3-0-6)
Chinese Newspaper Reading
ศัพท์ สํานวน และโวหารที่ใช้ในหนังสือพิมพ์จีนทั้งฉบับในประเทศไทยและประเทศจีน
การอ่านและตีความพาดหัวข่าว การจับใจความและเขียนสรุปเนื้อความในข่าวได้
1574203 การอ่านภาษาจีนโบราณ
3(3-0-6)
Classical Chinese Reading
การอ่านภาษาจีนโบราณจากบทคัดสรร เปรียบเทียบลักษณะและการส่งอิทธิพลต่อ
โครงสร้างศัพท์ และไวยากรณ์ระหว่างภาษาจีนโบราณกับภาษาจีนปัจจุบัน
1574204

วรรณคดีจีน
3(3-0-6)
Chinese Literature
พัฒนาการทางรูปแบบการประพันธ์ของวรรณคดีตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยใหม่ การอ่าน
บทคัดสรรที่มีลักษณะเด่นทางการประพันธ์ของวรรณคดีแต่ละยุคสมัย ตลอดจนวิธีการเขียนบทวิจารณ์
วรรณคดีอย่างง่าย
1574205

เรื่องสั้นจีน
3(3-0-6)
Chinese Short Stories
การอ่านและตีความวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นในสมัยปัจจุบันและร่วมสมัยของจีน
การวิเคราะห์ลักษณะและกลวิธีการประพันธ์ของผู้แต่ง

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1574206 วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย
3(3-0-6)
Modern and Contemporary Chinese Literature
พัฒนาการของวรรณกรรมตั้งแต่ยุคแรกแห่งสาธารณรัฐจีนจนถึงสมัยปัจจุบัน ภาพสะท้อน
การเปลี่ยนแปลงทางการปกครอง สังคมและความคิดของชาวจีนผ่านการประพันธ์วรรณกรรมสมัยใหม่
1573207

การฟังภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์
3(2-2-5)
Chinese Audio-Visual Media Listening
ศัพท์ สํานวน ที่มักใช้ในรายการทางวิทยุและโทรทัศน์ ทักษะการฟังและจับใจความสําคัญ
จากสื่อประเภทวิทยุและโทรทัศน์ การวิเคราะห์และตีความภาษาเฉพาะที่นิยมใช้ในสื่อสารมวลชน
1573208

ศิลปะจีน
3(3-0-6)
Chinese Art
ความหมาย ที่มา และการปฏิบัติศิลปะจีน เช่น การตัดกระดาษจีน การถักเชือกจีน
การเขียนและวาดภาพพู่กันจีน ศิลปะการรํามวยจีน
1574209

ประวัติศาสตร์จีน
3(3-0-6)
Chinese History
ภูมิหลังอาณาจักรจีนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยราชวงศ์ สมัยเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเป็นสาธารณรัฐ จนถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบัน
1574210

นิทานสุภาษิตจีน
3(3-0-6)
Chinese Proverbial Tales
การอ่านนิทานที่บอกเล่าความหมาย ที่มา และคติธรรมของสุภาษิตจีนที่ยังนิยมใช้ในปัจจุบัน
ตลอดจนการนําสุภาษิตไปใช้ในสถานการณ์และบริบทที่เหมาะสม
1573211

ประเทศจีนในยุคปัจจุบัน
3(3-0-6)
Modern China
การดําเนินนโยบายทางด้านการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนที่มีต่อนานาประเทศนับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนจนถึง
ปัจจุบัน
1573212

ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Chinese for Tourism Industry
ศัพท์ สํานวน และบทสนทนาที่ใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทักษะการพูด
อธิบายสถานที่ การนําทัวร์ในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จําลอง

1573115 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการโรงแรม
3(3-0-6)
Chinese for Hotel Business
ศัพท์ สํานวน และบทสนทนาที่ใช้ในธุรกิจการโรงแรม ทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อให้
ข้อมูลและบริการต่างๆของโรงแรมโดยใช้สถานการณ์จําลอง
(3) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1574801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
2(90)
Pre-practicum in Chinese
การเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในเชิงทฤษฎีก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการจริงที่ผู้เรียนมีความสนใจ
1574802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
5(450)
Professional Internship in Chinese
การจัดให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาจีนในหน่วยงาน บริษัท สถานประกอบการที่มีการใช้ภาษาจีน ภายใต้การควบคุมของอาจารย์นิเทศและผู้บริหารของหน่วยงานนั้นๆ
แบบสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1574803 การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
Pre-cooperative Education
การเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในเชิงทฤษฎีก่อนออกฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนที่ผู้เรียนมีความสนใจ
1574804

สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
การปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มีการดําเนินงานที่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาของผู้เรียน โดยเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในสาขาวิชากับการปฏิบัติงานจริง
ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องผ่านการฝึกงานเป็นเวลา 540 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติ และจะต้อง
ได้รับรองจากสถานประกอบการ อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการวิชาการโปรแกรมวิชาภาษาจีน
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้ เ ลื อกเรี ยนรายวิ ช าใด ๆ ในหลักสู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏนครปฐม โดยไม่ ซ้ํ า กั บ
รายวิชา ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้

