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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
Bachelor of Arts Program in Business Chinese 

ศศ.บ.  (ภาษาจีนธุรกิจ)   B.A. (Business Chinese) 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562 

ปรัชญา 
       ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสื่อสารภาษาจีนธุรกิจ  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
            เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้ 
    1)   มีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนธุรกิจ สามารถสื่อสารภาษาจีนกลาง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2)   มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาจีนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
   3)   มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและการคิดวิเคราะห ์
   4)   มีคุณธรรม จริยธรรมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลอ่ืน และมี
จิตสาธารณะ ใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
จ านวนหน่วยกิต   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า         133     หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร  
            1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต  
               1.1)  กลุ่มวิชาบังคับ      27 หน่วยกิต 
                         1.1.1)  กลุ่มวิชาภาษา       9 หน่วยกิต 
                          1.1.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     12 หน่วยกิต 
                        1.1.3)  กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3  หน่วยกิต 
                            1.1.4)  กลุ่มวิชาสหวิทยาการ     2  หน่วยกิต 
                            1.1.5)  กลุ่มวิชาพลานามัย     1  หน่วยกิต 
               1.2)  กลุ่มวิชาเลือก         ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต 
                 2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน               ไม่น้อยกว่า            97  หน่วยกิต 
               2.1)  กลุ่มวิชาแกน       9   หน่วยกิต 
               2.2)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                 15  หน่วยกิต 
               2.3)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน         ไม่น้อยกว่า           66  หน่วยกิต 
                         2.3.1)  กลุ่มวิชาบังคับเรียน    51  หน่วยกิต 
                         2.3.2)  กลุ่มวิชาเลอืกเรียน      ไม่น้อยกว่า           15  หน่วยกิต 
               2.4)  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ               7  หน่วยกิต  
           3)  หมวดวิชาเลือกเสรี           ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
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การจัดการเรียนการสอน 

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                  ไม่น้อยกว่า                           30  หน่วยกิต 
                1.1) กลุ่มวิชาบังคับ                       27  หน่วยกิต 
                       1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา                                         9   หน่วยกิต   

0010101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication 

 3(3-0-6) 

0010201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
English for Everyday Communication 

 3(3-0-6) 

0010202 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน 
English for Study Skills Development 

 3(3-0-6) 

  1.1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                           12  หน่วยกิต 
0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร 

Self Development and Phranakhon Identity 
 3(3-0-6) 

0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข 
Aesthetic Value, Virtue, and Happiness 

 3(3-0-6) 

0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy 

 3(3-0-6) 

0020104 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
Laws in Everyday Life 

 3(3-0-6) 

                        1.1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3  หน่วยกิต 
0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 

Smart Thinking with Sciences 

 3(3-0-6) 

          1.1.4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการ                  2  หน่วยกิต 
0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

Awareness of Change and Adaptation 
2(1-2-3) 

           1.1.5) กลุ่มวิชาพลานามัย 1  หน่วยกิต 
0050101 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

Exercise for Health 
 1(0-2-1) 
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             1.2) กลุ่มวิชาเลือก                      ไม่น้อยกว่า  3     หน่วยกิต 
                   มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ นอกเหนือจากศาสตร์ของตนเองตามที่ผู้เรียน
สนใจ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  

          1.2.1) กลุ่มวิชาภาษา 
0010301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

Chinese for Communication 
  3(3-0-6) 

0010401 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

  3(3-0-6) 

0010501 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
Malay for Communication 

  3(3-0-6) 

0010601 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 
Vietnamese for Communication 

  3(3-0-6) 

0010701 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
Burmese for Communication 

  3(3-0-6) 

          1.2.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
0020105 ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน 

Good Governance and Corruption Prevention 
  3(3-0-6) 

0020106 โลกร่วมสมัย 
Contemporary World 

  3(3-0-6) 

0020107 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
Information for Learning 

  3(3-0-6) 

0020108 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 
Meditation for Life Development 

  3(3-0-6) 

0020109 โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง 
Earth, Environment and Change 

  3(3-0-6) 

    1.2.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
0030102 เกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Agriculture for Quality of Life Development 
  3(3-0-6) 

0030103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics for Everyday Life  

  3(3-0-6) 

     0030104 เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์ 
Technology and Creativity 

 
 
 

  3(3-0-6) 
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                     1.2.4) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 
0060101 การประกอบการสมัยใหม่ 

Modern Entrepreneurship 
  3(3-0-6) 

0060102 องค์กรแห่งความสุข 
Happy Workplace 

  3(3-0-6) 

 

2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน                     ไม่น้อยกว่า                        97    หน่วยกิต 
                  2.1) กลุ่มวิชาแกน                                                 9     หน่วยกิต  

 

                   2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                       15   หน่วยกิต             

 

2.3)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                  ไม่น้อยกว่า          66     หน่วยกิต 
                           2.3.1) กลุ่มวิชาบังคับเรียน                                 51    หน่วยกิต 

1571208 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจจีน 
English for Chinese Business Communication 

  3(3-0-6) 

1571501 วิวัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทย     
Evolution of Sino-Thai Relationships                                       

  3(2-2-5) 

1572104 การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจจีน   
English Writing for Chinese Business 

  3(3-0-6) 

1571402 ธุรกิจเบื้องต้น  
Introduction to Business 

3(2-2-5) 

1572206 การฟังและการพูดภาษาจีนธุรกิจ   
Listening and Speaking in Business Chinese  

3(2-2-5) 

1572303 การอ่านภาษาจีนธุรกิจ  
Business Chinese Reading 

3(2-2-5) 

1572401 การเขียนภาษาจีน 
Chinese Writing 

3(2-2-5) 

1573402 การเขียนภาษาจีนธุรกิจ  
Business Chinese Writing 

3(2-2-5) 

1571002 วิวัฒนาการตัวอักษรจีนและศิลปะการเขียนตัวอักษรจีน 
Evolution of Chinese Characters and Chinese Writing 

3(2-2-5) 

1571003 หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาจีน 
Chinese Grammar and Usage 

3(2-2-5) 

1571119 ภาษาจีน 1             
Chinese 1 

3(2-2-5) 
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2.3.2) เลือกเรียน     ไม่น้อยกว่า            15    หน่วยกิต 

1571209 
 

สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาจีน                              
Phonetics and Pronunciation in Chinese 

3(2-2-5) 
 

1571219 ภาษาจีน 2             
Chinese 2 

3(2-2-5) 
 

1572119 ภาษาจีน 3             
Chinese 3  

3(2-2-5) 

1572205 การฟังและการพูดภาษาจีน 
Listening and Speaking in Chinese  

3(2-2-5) 

1572306 การอ่านภาษาจีน          
Chinese Reading  

3(2-2-5) 

1572501 วัฒนธรรมจีน               
Chinese Culture 

3(2-2-5)                              

1573604 
 
1573605 

การแปลภาษาจีนธุรกิจ 1 
Business Chinese Translation 1 
การแปลภาษาจีนธุรกิจ 2                    
Business Chinese Translation 2  

 3(2-2-5) 
 

 3(2-2-5) 

1573714 การศึกษาอิสระทางจีนศึกษา 
Independent Study in Chinese Studies 

 3(2-2-5) 

1573715 ภาษาจีนส าหรับมัคคุเทศก์ 
Chinese for Tourist Guides 

  3(2-2-5) 

1573716 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการบิน  
Chinese for Airline Business 

  3(2-2-5) 

1573717 ภาษาจีนเพ่ืองานเลขานุการและงานส านักงาน 
Chinese for the Secretarial and Office Works 

  3(2-2-5) 

1573718 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการโรงแรม             
Chinese for Hotel Business 

  3(2-2-5) 

1573719 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจระหว่างประเทศ 
Chinese for International Business 

  3(2-2-5)  

1571004 
 

การล่ามภาษาจีนเบื้องต้น 
Introduction to Chinese Interpretion 

   3(2-2-5) 

1571601 ภาษาจีนโบราณประยุกต์ 
Applied Classical Chinese 

   3(2-2-5) 
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2.4)  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                     7    หน่วยกิต 

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่า            6    หน่วยกิต                
                 เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและและความสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 

1571603 สุนทรียศาสตร์จีน 
Chinese Aesthetics  

   3(2-2-5) 
 

1572016 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีน 
Chinese Computer Programs 

   3(2-2-5) 
 

1572601 ภาษาจีนเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน  
Chinese for Standardized Test  

   3(2-2-5) 

1573018 กฎหมายธุรกิจและการลงทุนในประเทศจีน 
Business Laws and Investment in China 

   3(3-0-6) 

1573205 
 

การฟังภาษาจีนจากสื่อธุรกิจ 
Chinese Listening from Business Mass Communication  

   3(2-2-5) 
 

1573508 ปรัชญาจีนและวรรณคดีจีน 
Chinese Philosophy and Chinese Literature 

   3(2-2-5) 
 

3562205 ธุรกิจระหว่างประเทศ 
International Business 

   3(3-0-6) 

3562408 การจัดการส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ 
Management for Enterpreneurship 
 

   3(3-0-6) 

1573803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนธุรกิจ  
Preparation for Professional Experience in Business 
Chinese 

        2(90) 

1573804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนธุรกิจ 
Field Professional Experience  in Business Chinese 

      5(450) 
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ค าอธิบายรายวิชา       

                        1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า                     30     หน่วยกิต 
                             1.1) กลุ่มวิชาบังคับ  27    หน่วยกิต 
                                   1.1.1)  กลุ่มวิชาภาษา                         9     หน่วยกิต 
0010101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication 
3(3-0-6) 

                ภาษากับการสื่อสาร ลักษณะและความส าคัญของภาษาไทย การใช้กระบวนการ
ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ทักษะการสื่อสารและการสืบค้นเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวันและวิชาชีพ             
การเรียบเรียงและการน าเสนอสารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 
       Language and communication, characteristics and the importance 
of the Thai language; the use of integration process of language skills; skills of 
communication and information retrieval for daily living and professional life; writing 
and presenting information, citing and making references . 
 
0010201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

English for Everyday Communication 
     3(3-0-6) 

                 Development of students’ language skills with emphasis on everyday 
face to face conversations; giving and seeking opinions; using expressions; describing 
experiences and events; giving reasons and explanations; and narrating books and films. 

 
0010202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 

English for Study Skills Development  
     3(3-0-6) 

                                       Enrichment of students’ reading strategies: skimming, scanning and guessing 
meaning from context; reading comprehension:  reading for details, deriving meaning and 
reading critically; and study skills:  note taking, summarizing and paraphrasing for academic 
readiness.  
 
                            1.1.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  12 หน่วยกิต 
0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร  

Self Development and Phranakhon Identity 
    3(3-0-6)  

       ประวัติความเป็นมาความภาคภูมิใจ และเกียรติยศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การปลูกฝังให้ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การเสริมสร้างทักษะในการพัฒนา
ตนด้านกาย จิต ปัญญา อารมณ์ และสังคม ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน ความรับผิดชอบต่อสังคม การ
ตระหนักในการใฝ่รู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต และการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็น “คนพระนคร” 
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       History, reputation, and prestige of PhranakhonRajabhat University; 
cultivating the sense of being good persons representing the identity of the university; 
fostering development skills in body, mind, intelligence, and social life; understanding         
of oneself and others; taking responsibility and contributing to society; raising awareness     
of seeking knowledge and lifelong learning, and formulating pride of being “ Phranakhon 
Citizen”. 
 
0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข  

Aesthetic Value, Virtue, and Happiness 
     3(3-0-6) 

       การรับรู้สุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของมนุษย์ 
ความเชื่อ ศาสนาและสังคม บนพ้ืนฐานแห่งการรับรู้  การมองเห็น การได้ยิน และการ เคลื่อนไหว
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์งานศิลปกรรม งานดนตรี งานนาฏศิลป์เพ่ือการพัฒนาทาง
อารมณ์สังคมและสติปัญญา และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การน าศิลปะมาประยุกต์ การแสวงหาความรู้
และการสร้างสรรค์ศิลปะที่น าไปสู่การเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและด าเนินชีวิตอย่าง
มีความสุข 
        Aesthetic perception of natural beauty; human creation of artistic works; 
beliefs, religion and societal characteristics on the basis of visual, auditory and motion 
perception; ability to express oneself creatively in arts, music, and dances for developing 
emotional, social and intellectual and promoting morals and ethics; application of arts, 
knowledge acquisition and creation of arts leading to understanding of one’ s self and 
others; awareness of changes, and living one’s life happily. 
 
0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                   3(3-0-6) 

Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy      
        ลักษณะของวิถีชีวิตไทย วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสังคมไทย จิตส านึกความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ การศึกษาตามแนวพระราชด าริและการประยุกต์ใช้ 
        Characteristics of Thai living, culture, tradition, local wisdom, morals, 
ethics and good governance in Thai society; consciousness of being Thai; citizenship in               
a democratic society; the philosophy of sufficiency economy; the new theory and royal 
initiative study and their applications.  
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0020104 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
Laws in Everyday Life 

3(3-0-6) 

                 กฎหมายในชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับ การเกิด ครอบครัว ผู้เยาว์ การรับราชการ
ทหาร การหมั้น การสมรส การเลี้ยงดูบุตร ผู้สูงอายุ การตาย มรดกและพินัยกรรม 
                          Laws in everyday life concerning birth, family, youth, military conscription, 
engagement, marriage, parenting, senior citizenship, death, legacies and testament. 
 

                          1.1.3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       3    หน่วยกติ 
 
0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 

Smart Thinking with Sciences 
     3(3-0-6) 

                     กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
สอดคล้องกับความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ทักษะในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม             
ในการด ารงชีวิต 
       Scientific thinking processes and applications to improve the quality of 
life that meet basic human needs; skills in deciding on the proper course of action to 
living. 
              
                         1.1.4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการ                                  2    หน่วยกิต 
 

0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
Awareness of Change and Adaptation  

2(1-2-3) 

                 การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันในมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม     
และเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับตัวและแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตอย่าง รู้เท่าทัน         
ต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
       Awareness of current social changes in terms of economics, environment, and 
technology; using of information technology; adapting to changes and solving problems in 
one’s life appropriately 

 

                         1.1.5) กลุ่มวิชาพลานามัย                              1  หน่วยกิต 
 

0050101 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
Exercise for Health  

     1(0-2-1) 

                 ความหมาย ขอบข่าย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
หลักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย และกิจกรรมการออกก าลังกาย 
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       Definitions, scope, objectives and importance of exercise for health; 
principles of exercise; physical fitness tests and exercise activities. 

 

                          1.2) กลุ่มวิชาเลือก            ไม่น้อยกว่า                         3     หน่วยกิต 
                                  มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ นอกเหนือจากศาสตร์ของตนเองตามที่
ผู้เรียนสนใจ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
  

      1) กลุ่มวิชาภาษา 
0010301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร           3(3-0-6) 

      Chinese for Communication 
                          * หมายเหตุ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจไม่สามารถเรียนวิชาภาษาจีน 
                                           เพ่ือการสื่อสาร  
 ทักษะการฟังและพูดภาษาจีนในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมจีน 
         Chinese speaking and listening skills in everyday situations; explaining 
Thai and Chinese cultures. 
 
0010401        ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                            3(3-0-6) 
         Japanese for Communication  
         ทักษะการฟังและพูดภาษาญี่ ปุ่ น ในสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น ในชีวิตประจ าวัน  
การบอกวัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
         Japanese speaking and listening skills in everyday situations; explaining 
Thai and Japanese cultures. 
 
0010501         ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร           3(3-0-6) 
          Malay for Communication   
           ทักษะการฟังและพูดภาษามลายูในสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน  
การบอกวัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมมลายู 
           Malay speaking and listening skills in everyday situations; explaining 
Thai and Malay cultures. 
 
0010601                ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร          3(3-0-6) 
          Vietnamese for Communication  
          ทักษะการฟังและพูดภาษาเวียดนามในสถานการณ์ที่ เกิดขึ้ นในชีวิตประจ าวัน            
การบอกวัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมเวียดนาม 
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          Vietnamese speaking and listening skills in everyday situation;  
explaining Thai and Vietnamese cultures. 
 
0010701         ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                    3(3-0-6) 
          Burmese for Communication  
          ทักษะการฟังและพูดภาษาพม่าในสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น ในชีวิตประจ าวัน  
การบอกวัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมพม่า 
          Burmese speaking and listening skills in everyday situations; explaining 
Thai and Burmese culture. 
          
                             2)   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
0020105         ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน                   3(3-0-6) 
          Good Governance and Corruption Prevention   
           ความหมาย รูปแบบ ลักษณะ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมาภิบาลการ
ป้องกันการคอร์รัปชัน บทบาทหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จิตส านึกความเป็นพลเมือง การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ระบบอุปถัมภ์ และสิทธิมนุษยชน 
           Definitions, types, characteristics, approaches, and theories  
of good governance;corruption prevention; roles of government and private sectors; 
awareness of citizenship; democratic government; patronage systems; and human rights. 
 

0020106         โลกร่วมสมัย             3(3-0-6) 
        Contemporary World  

          พัฒนาการของอารยธรรมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาของโลกตะวันตกและตะวันออก ปัญหาและความขัดแย้งในสังคมโลก แนวทางในการแสวงหา
สันติภาพ พัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย สถาบัน การรวมกลุ่มและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
          Development of civilization in terms of politics, economics, society, 
arts, and cultures; Eastern and Western wisdom; problems and conflicts of world societies, 
solutions for peace, the development of international cooperation; rules, laws, 
institutions; international integrations and relations in politics, economics and society; 
analysis of current world situations.  
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0020107         สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้               3(3-0-6) 
        Information for Learning  

           ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ และทรัพยากร
สารสนเทศระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ การเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ทักษะการรู้
สารสนเทศ ทักษะการน าเสนอรายงานเชิงวิชาการ และจริยธรรมทางสารสนเทศ 
             Definition, importance of information, information sources, and 
information resources; information storage and retrieval system; access of information on 
the internet; information literacy skills, practical skills in academic presentation; and 
information ethics. 
 
0020108         สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต                     3(3-0-6) 

        Meditation for Life Development   
           ความหมายของการท าสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน และจุดเริ่มต้นของการ
ท าสมาธิ  ลักษณะของการบริกรรมและการท าสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และ
การน าสมาธิไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชน์
ของฌานและญาณ สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนาความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา แผนผังสมถะกับ
วิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนา 
          Definitions, objectives, methods, and the beginning of meditation; the 
nature of reciting and meditation, benefits of meditation, appearance of anti-meditation; 
applying meditation to daily life, meditation as related to education and working 
purposes; the nature, process, properties, and benefits of absorption (Jhāna) and insight 
(Ñyāna) ; fundamental knowledge about introspection (Vipassanā) ; differences between 
tranquility ( Samatha)  and introspection, layout of tranquility and introspection; world 
community and introspection. 
  

0020109         โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง          3(3-0-6) 
        Earth, Environment and Change   

          โลก โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของโลก ภัยพิบัติธรรมชาติ การอนุรักษ์และ       
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          Earth, its structures and changes; natural disasters; conservation and 
management of natural resources; environment and energy; application of geoinformatics in 
management of natural resources and environment. 
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                             3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
0030102         เกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต              3(3-0-6) 
          Agriculture for Quality of Life Development  
          ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการเกษตร เกณฑ์มาตรฐาน ความ
ปลอดภัยของสินค้าเกษตร การประยุกต์ใช้เกษตรอินทรีย์และนวัตกรรมทางการเกษตรเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
          Definitions, importance and advantages of agriculture; safety 
standards for agricultural products; application of organic agriculture and agricultural 
innovation in quality of life improvement. 
0030103         คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                    3(3-0-6) 

        Mathematics for Everyday Life  
        ความหมาย ความส าคัญ ธรรมชาติ และโครงสร้างของคณิตศาสตร์ หลักการ 

เรียนรู้คณิตศาสตร์   การพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลและการอ้างเหตุผลทางคณิตศาสตร์  
การแก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
          Definitions, importance, nature and structures of mathematics; principles of 
learning mathematics; development of mathematical thinking; mathematical reasoning and 
argument; application of mathematical thinking to problem solving in everyday life. 
 

0030104         เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์                    3(3-0-6) 
          Technology and Creativity  
             ความหมาย ความส าคัญของการสร้างสรรค์ การเลือกใช้เทคโนโลยีและ
กระบวนการเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
          Definitions and importance of creativity, selection of appropriate 
technology and technological procedure leading to innovation creation. 
 

          4) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 
0060101         การประกอบการสมัยใหม่            3(3-0-6) 

        Modern Entrepreneurship  
             ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับธุรกิจ สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจสมัยใหม่   
กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ การจัดตั้งธุรกิจ แผนธุรกิจ กรณีศึกษาการประกอบธุรกิจที่
ประสบความส าเร็จ 
          Introduction to business, business environment, modern business 
management, business strategies, entrepreneurship, business establishment, business 
plans, and case studies of successful businesses. 
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0060102 องค์กรแห่งความสุข                      3(3-0-6) 
     Happy Workplace  

       ความหมายและประเภทขององค์กร การจัดสภาพแวดล้อมองค์กร วัฒนธรรมของ
องค์กรบนความหลากหลาย ความหมายและความส าคัญขององค์กรแห่งความสุข การท างานอย่างมี
ความสุขและมีส่วนร่วมในการสร้างองค์กรแห่งความสุข 
       Definitions and types of organization, organizational environment, cross 
cultural diversity in organization, definitions and importance of happy workplace, happy 
work life, and participation in creating a happy workplace. 
 
                       2)   หมวดวิชาเฉพาะด้าน              ไม่น้อยกว่า             97    หน่วยกิต  
                         2.1)  กลุ่มวิชาแกน         9     หน่วยกิต 
1571208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจจีน  

English for Chinese Business Communication 
     3(3-0-6) 

                       ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจจีน 
การเข้าสังคม การให้ข้อมูล การให้ความช่วยเหลือ การบอกเส้นทาง การตอบโต้จดหมายทางธุรกิจ การ
แสดงความคิดเห็น  
 
1571501
  

วิวัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทย   
Evolution of Sino-Thai Relationships 

                 3(2-2-5) 

                       วิวัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
วัฒนธรรม และการศึกษา  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 
1572104 การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจจีน 

English Writing for Chinese Business 
       3(3-0-6) 

                       การเขียนจดหมายธุรกิจ รายงาน บันทึกข้อความ ข้อตกลงทางธุรกิจ วาระการประชุม 
และรายงานการประชุมเป็นภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจจีน 
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                         2.2 )  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                        15     หน่วยกิต 

  2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน            ไม่น้อยกว่า                       66   หน่วยกิต 
                            2.3.1 กลุ่มวิชาบังคับเรียน                               51   หน่วยกิต 

   
   1571402 ธุรกิจเบื้องต้น  

Introduction to Business 
3(2-2-5) 

                        รูปแบบ  ความส าคัญ  บทบาท  วัตถุประสงค์ของธุรกิจและกิจกรรมทางธุรกิจ      
   รวมถึงจริยศาสตร์ในการด าเนินธุรกิจ 
 

1572206 การฟังและการพูดภาษาจีนธุรกิจ   
Listening and Speaking in Business Chinese  

 3(2-2-5) 

                    การฟังและการพูดภาษาจีน ใช้ค าศัพท์เรียบเรียงในการสนทนาโต้ตอบหรือการ
อธิบายอย่างง่ายในเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้านธุรกิจ  
 
1572303 การอ่านภาษาจีนธุรกิจ 

Business Chinese Reading 
 3(2-2-5) 

                     ค าศัพท์ทางธุรกิจ การอ่านข้อเขียนและบทความทางธุรกิจโดยตีความวิเคราะห์
และสรุปประเด็นจากเรื่องที่อ่าน 
 
1572401 การเขียนภาษาจีน 

Chinese Writing 
 3(2-2-5) 

                     การเขียนบรรยายความในรูปแบบต่างๆ อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
ภาษาจีน การใช้ค าศัพท์ต่าง ๆ เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันในการสื่อความหมาย 
 
1573402 การเขียนภาษาจีนธุรกิจ  

Business  Chinese Writing  
 3(2-2-5) 

                    ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ด้านธุรกิจ  ฝึกฝนทักษะการเขียนทางภาษาจีนธุรกิจ 
การสื่อสารตามลักษณะโครงสร้างของภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง 

 

    

 

1571001 
 

วิวัฒนาการตัวอักษรจีนและศิลปะการเขียนตัวอักษรจีน 
Evolution of Chinese Characters and Chinese Writing  

 

 3(2-2-5) 

                    ประวัติความเป็นมา  วิวัฒนาการของตัวอักษรจีนตั้งแต่สมัยจารึกโบราณจนถึง
ตัวอักษรจีนสมัยปัจจุบัน หลักสุนทรียศาสตร์และรูปแบบต่างๆ ของศิลปะการเขียนตัวอักษรจีน 
การฝึกเขียนตัวอักษรจีนด้วยอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบดั้งเดิมของจีน 
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1571003 หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาจีน 
Chinese Grammar and Usage 

 3(2-2-5) 

                     ไวยากรณ์ภาษาจีน ชนิดและหน้าที่ของค า วลี ประโยค ตลอดจนการ
วิเคราะห์โครงสร้างประโยคภาษาจีน 
   
1571119 ภาษาจีน 1             

Chinese 1  

 3(2-2-5) 
 

                     ระบบเสียงภาษาจีนกลาง การออกเสียงที่ถูกต้อง การอ่านและเขียนค าศัพท์
พ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การเขียนที่ยึดโครงสร้างรูปประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน ความรู้
อักษรจีน 500 ตัว 
 

1571209 สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาจีน                              
Phonetics and Pronunciation in Chinese 

3(2-2-5) 

                    ระบบสัทอักษรพินอิน การออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ในภาษาจีน 
ทั้งในระดับหน่วยเสียง ค า วลี และประโยค  
 

1571219 ภาษาจีน 2             
Chinese 2 

 3(2-2-5) 

                 ทักษะด้านการฟัง  พูด  อ่านและเขียน การสื่อสารและการเรียบเรียงประโยคที่
ซับซ้อน เข้าใจไวยากรณ์จีนระดับพ้ืนฐาน ความรู้อักษรจีน 1,000 ตัว 
1572119 ภาษาจีน 3             

Chinese 3 
3(2-2-5) 

                    ทักษะด้านการฟัง  พูด  อ่านและเขียน การสื่อสารและการเรียบเรียงประโยค
ที่ซับซ้อน เข้าใจไวยากรณ์จีนระดับท่ีสูงขึ้น ความรู้อักษรจีน 1,500 ตัว 

1572205 การฟังและการพูดภาษาจีน  
Listening and Speaking in Chinese  

3(2-2-5) 

                    การฟังและการพูดภาษาจีน  ใช้ค าศัพท์และโครงสร้างประโยคพ้ืนฐานที่ใช้ใน
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 
1572306 การอ่านภาษาจีน  

Chinese Reading  
 3(2-2-5) 

                     ทักษะการอ่านความเรียง บทความภาษาจีน การอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยจับ
ใจความส าคัญและวัตถุประสงค์ของผู้เขียนได้ การใช้พจนานุกรมภาษาจีนเพ่ือค้นหาค าศัพท์ด้วย
ตัวเอง 
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1572501 วัฒนธรรมจีน               
Chinese Culture 

3(2-2-5) 

                    ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเป็นอยู่ทางสังคม  ครอบครัว  ความเชื่อ  
รวมถึงค่านิยมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจีน 
 
1573604 การแปลภาษาจีนธุรกิจ 1 

Business Chinese Translation 1 
 3(2-2-5) 

                    หลักและวิธีการแปล การแปลงานเขียนที่มีเนื้อหาด้านธุรกิจ เอกสารจดหมาย
ธุรกิจประเภทต่างๆ แปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย 
 
1573605 การแปลภาษาจีนธุรกิจ 2                    

Business Chinese Translation 2 
 3(2-2-5) 

                    หลักและวิธีการแปล การแปลงานเขียนที่มีเนื้อหาด้านธุรกิจ เอกสารจดหมาย
ธุรกิจประเภทต่างๆ แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน 
 
1573714 การศึกษาอิสระทางจีนศึกษา 

Independent Study in Chinese Studies 
3(2-2-5) 

                     การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภาษาจีน วัฒนธรรมจีน จีนศึกษาและธุรกิจจีน 
 ในระดับ  ปริญญาตรี เรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 
1573715 ภาษาจีนส าหรับมัคคุเทศก์     

Chinese for Tourist Guides                                              
3(2-2-5) 

                     ศัพท์และส านวนภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมไทยและความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวไทย ทักษะการฟัง พูด ให้ผู้เรียน 
น าเนื้อหาจากบทเรียนมาประยุกต์อย่างเหมาะสม 
1573716 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน   

Chinese for Airline Business                                                                    
3(2-2-5) 

                   ศัพท์และส านวนภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจการบิน ฝึกทักษะการฟังพูด ให้ผู้เรียน 
น าเนื้อหาจากบทเรียนมาประยุกต์อย่างเหมาะสม   
1573717 ภาษาจีนเพื่องานเลขานุการและงานส านักงาน      

Chinese for the Secretarial and Office Works               
3(2-2-5) 
 

                     ศัพท์และส านวนภาษาจีนในงานเลขานุการและงานส านักงานต่างๆ มารยาท
ทางสังคมจนีที่จ าเป็นต่อการท างาน 
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1573718 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการโรงแรม 
Chinese for Hotel Business 

3(2-2-5)   

                     ศัพท์และส านวนภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจการโรงแรม ทักษะการสนทนาระหว่าง 
ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการของโรงแรม 
 
1573719 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ  

Chinese for International Business                                      
3(2-2-5) 

                      ศัพท์และส านวนภาษาจีนที่ใช้ในวงการค้า ธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ วัฒนธรรม ประเพณี และจิตวิทยาในการท าธุรกิจของชาวจีน 
 

 
                      2.3.2 กลุ่มวิชาเลือกเรียน       ไม่น้อยกว่า                    15    หน่วยกิต 
 
 

1571004 การล่ามภาษาจีนเบื้องต้น                                                         
Introduction to Chinese Interpretation   

 3(2-2-5) 

                     หลักการแปลและเทคนิคการล่ามเบื้องต้น การฝึกทักษะการท าความเข้าใจ  
การโต้ตอบและการถ่ายทอดความคิดเป็นถ้อยค า โดยฝึกแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย และ
จากภาษาไทยเป็นภาษาจีน 
 
3562408 การจัดการส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ 

Management for Entrepreneurship 
3(3-0-6) 

                     คุณสมบัติของผู้ประกอบการและกระบวนการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ดี 
มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถจัดท าแผนธุรกิจ การจัดตั้งรูปแบบต่างๆ หลักในการบริหารงาน
คุณภาพและการเพ่ิมผลผลิตด้วยนวัตกรรม เข้าใจในกฏหมายเบื้องต้นและมีจริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจ รวมทั้งน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการประกอบการ 
                          
3562205 ธุรกิจระหว่างประเทศ 

International Business 
 3(3-0-6) 

                    ระบบธุรกิจ และสภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ มูลเหตุจูงใจในการท า
ธุรกิจระหว่างประเทศ การควบคุมและกฏหมายระหว่างประเทศ โดยการใช้พิกัดอัตรา ภาษี
ศุลกากรและกฏหมายระหว่างประเทศ ศึกษาโครงการด าเนินงานของบริษัทธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 
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1571601 ภาษาจีนโบราณประยุกต์ 
Applied Classical Chinese 

 3(2-2-5) 

           ไวยากรณ์ภาษาจีนโบราณระดับพื้นฐาน เปรียบเทียบกับไวยากรณ์จีนยุคปัจจุบัน 
อิทธิพลของภาษาจีนโบราณที่มีต่อภาษาจีนปัจจุบัน 
 
1571603 สุนทรียศาสตร์จีน 

Chinese Aesthetics  
 3(2-2-5) 

                     สุนทรียศาสตร์ของศิลปะและวัฒนธรรมจีน การต่อสู้ของจีน ระบ าจีนโบราณ 
การวาดภาพจีน และงานฝีมือจีน 
 
1572016 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีน 

Chinese Computer Programs 
3(2-2-5) 

                    การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีน การค้นหาข้อมูลภาษาจีนด้วยโปรแกรม
ประยุกต์  และการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ต   
 
1572601 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบมาตรฐาน 

Chinese for Standardized Test  
 3(2-2-5) 

                    ศัพท์และส านวน โครงสร้างไวยากรณ์ ทักษะการฟัง อ่าน และเขียน ส าหรับการ
สอบข้อสอบมาตรฐาน BCT/HSK 

 
1573018 กฎหมายธุรกิจและการลงทุนในประเทศจีน 

Business Laws and Investment in China 
 3(3-0-6) 

                    หลักกฎหมายเบื้องต้นของจีนที่ เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจ  ข้อจ ากัด และ
ขอบข่ายการลงทุน  ทั้งเรื่องการเสียภาษีทางการค้า  การเงินการธนาคาร  การส่งเสริมการลงทุน
และสิทธิประโยชน์  เขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ  FTA  ไทย - จีน  และเขตการค้าเสรีอาเซียน - 
จีน 
   

1573205 การฟังภาษาจีนจากสื่อธุรกิจ 
Chinese Listening from Business Mass Communication 

3(2-2-5)            

                      การฟังภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์ประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จับใจความ 
สรุปความ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น 
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  2.4)  กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                7    หน่วยกิต 
 

1573803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนธุรกิจ                          2(90) 
Preparation for Professional Experience in Business Chinese   

                    การฝึกอบรมทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในวิชาชีพและฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ภาษาจีน 
สื่อสารในงานธุรกิจ รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพในการท างาน 
 
1573804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนธุรกิจ                                      5(450) 

Field Professional Experience in Business Chinese 

                    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน โดยน า
ความรู้ภาษาจีนทั้งในและต่างประเทศ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง 
ภายใต้การควบคุมของอาจารย์นิเทศก์และผู้บริหารกิจการ โดยมีชั่วโมงการฝึกงานไม่น้อยกว่า 450 
ชั่วโมง 

 
              3)   หมวดวิชาเลือกเสรี                                       ไม่น้อยกว่า           6  หน่วยกิต                                                    
                     เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ และต้องไม่เป็น
รายวิชาในสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
 
 
 
 

1573508 ปรัชญาจีนและวรรณคดีจีน 
Chinese Philosophy and  Chinese Literature 

3(2-2-5) 

                     วรรณกรรมจีนที่ส าคัญในแต่ละยุค ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปรัชญาแนวคิดและ
ค าสอนของนักปรัชญา  ส านักปรัชญาที่มีชื่อเสียง  เนื้อหาค าศัพท์  ส านวนไวยากรณ์ในบทอ่าน  
ภาษาจีนโบราณ 
  


