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หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต    
  สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา           คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์  สาขาวิชาภาษาจนี 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1.รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร:  25510561103654 

      ภาษาไทย      : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 
     ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Chinese 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
     ชื่อเต็ม (ไทย)      : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 
     ชื่อย่อ (ไทย)        : ศศ.บ. (ภาษาจีน) 
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Chinese) 
     ชื่อย่อ (อังกฤษ)   : B.A. (Chinese)  
3. วิชาเอก/หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
            มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลของชาติที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาจีนทั้งด้านความรู้และ
ทักษะ เช่น การฟัง  พูด  อ่าน  เขียนและแปล  เพื่อสามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ภาษาจีนทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนสามารถใช้ภาษาจีนเพื่อเป็นสื่อในการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และเป็นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นต่อไปตามสภาพความพร้อม
และความต้องการของนักศึกษาต่อไป 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
            141    หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
     5.1 รูปแบบ 
          หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
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 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
       หลักสูตรปริญญาตรีแบบวิชาการ   
   5.3 ภาษาที่ใช้ 
           ภาษาไทย 
     5.4 การรับเข้าศึกษา 
                    รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และใช้ภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างด ี 
      5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
          เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
- ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรในการประชุมคร้ังที่ 1/2559 เมื่อวันที่  25 

เดือน มกราคม พ.ศ. 2560  
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ในการประชุมครั้งที่ 7/2560    เมื่อ
วันที่  28  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2560 
- ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
   ในการประชุมครั้งที่4/2560 (323)   เมื่อวันที่  3   เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2560 
- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
                หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี             
ปีการศึกษา 2562 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1. อาจารย์สอนภาษาจีนตามสถาบันอุดมศึกษา มัธยมศึกษา ประถมศึกษา หรือ สถาบัน 
สอนภาษา 

2. ล่าม นักแปลภาษาจีน 
3. มัคคุเทศก์ภาษาจีน 
4. เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ สถานทูต 
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5. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 
6. เจ้าหน้าที่บริษัทหรือหน่วยงานที่ติดต่อกับประเทศจีน 

 
9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
1. อาจารย์ นางสาว จินดาพร  

พินพงทรัพย์ 
Ph.D.(Modern and Contemporary 
Chinese Literature) 

Shanghai University,  
P.R. China 

2553 

   อ.ม. (ภาษาจีน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 
   อ.บ. (ภาษาจีน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 
2. ผศ. นางสาวจุรี Ph.D. (Chinese Philology) Zhejiang University, P.R. China 2553 
 (ภาษาจีน) สุขนวนิช M.A. (Chinese Philology) Zhejiang University, P.R. China 2550 
   M.B.A. (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545 
   อ.บ. (ภาษาจีน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 
3. อาจารย์ นายนิวัฒน์ M.A. (Chinese Language and Nanjing University 2549 
  นิมมานวรวงศ์ Philology)   
   ศศ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542 
4. อาจารย์ นางสาวเบ็ญจรัตน์ M.A. (Chinese Literature and Beijing Language University, 2543 
  ลักขณาวงศ์ Philology) P.R. China  
   B.A. (Chinese Language) Beijing Language University, 2540 
    P.R. China  
   บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2534 
5. อาจารย์ นางวิภาวรรณ M.A. (Modersn Chinese) Peking University, P.R. China 2535 
  สุนทรจามร ศศ.บ. (การส่ือสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2525 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
       11.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2551-2565) ได้ระบุเป้าหมายว่าจะพัฒนาศักยภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาด้านการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทในยุค
โลกาภิวัตน์  รัฐบาลจึงได้ก าหนดนโยบายให้ส่งเสริมการเรียนภาษาจีนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
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ของประเทศ (พ.ศ.2549-2553) เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาดังกล่าว แผนยุทธศาสตร์นี้ จึงมี
เป้าหมาย คือ สร้างสังคมฐานเศรษฐกิจที่ใช้ภาษาจีนเป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร โดยก าหนดให้มีจ านวน
นักศึกษาปริญญาตรีที่ได้เรียนภาษาจีนอย่างมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 20 ของจ านวน
นักศึกษาปริญญาตรีทั้งหมดของประเทศ รัฐบาลมีการเตรียมงบประมาณและสร้างมาตรการรองรับไว้ 5 ด้าน 
กล่าวคือ การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบการเรียนการสอน 
การจัดระบบสนับสนุนวิชาการให้ได้มาตรฐาน การส่งเสริมระบบการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาผู้เรียน
ที่มีความสามารถทางภาษาจีนให้เชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะ จะเห็นได้ว่า มีการวางต าแหน่งและก าหนด
บทบาททางสังคมให้ภาษาจีนเป็นกลไกหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ เพื่อ
รองรับกับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยที่ก าลังด าเนินนโยบายแบบเชิงรุก และเตรียมพร้อม
ส าหรับการก้าวสู่ “ศตวรรษแห่งเอเชีย” ซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าประเทศจีนและอินเดียจะมีบทบาทส าคัญใน
เวทีโลก การส่งเสริมการเรียนภาษาจีนจึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยใน
อนาคตซึ่งมีความต้องการทรัพยากรบุคคลที่รู้ภาษาจีนเป็นจ านวนมาก 

 
       11.2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ในการจัดท าหลักสูตรนี้ได้ค านึงถึงสภาวะแวดล้อมซึ่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตั้งอยู่  โดยเฉพาะ
ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานคร อันเป็นศูนย์กลางของประเทศในหลายด้าน ทั้งการปกครอง 
เศรษฐกิจ การค้า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การศึกษา และการบริการที่มีความต้องการก าลังคนด้าน
ภาษาจีนค่อนข้างสูง ตลอดจนมีองค์กรหรือสถานประกอบการให้นักศึกษาเข้าไปจัดท ากรณีศึกษาในการ
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งศึกษาดูงานจากสภาพจริงและการฝึกงานในสถานประกอบการ จึงเป็นส่วนส าคัญ
ที่มหาวิทยาลัยได้จัดท าหลักสูตรดังกล่าวขึ้น 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน  คณะมนุษยศาสตร์
และประยุกต์ศิลป์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รุ่นปีการศึกษา 2557  พบว่าในด้านความรู้  ผู้ใช้บัณฑิตมีความ
พึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด 1 ข้อ  และเกณฑ์มาก 4 ข้อ  โดยเรียงตามล าดับจากมากไปน้อยดังนี้ 
มีความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ(ค่าเฉลี่ย4.4) มีความรู้ทางภาษามากกว่า 1 ภาษา(ค่าเฉลี่ย3.8)มีความรู้
ความช านาญในสาชาวิชาที่ส าเร็จ (ค่าเฉลี่ย3.6)  มีความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการ(ค่าเฉลี่ย3.6)  มี
ความสามารถในการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง(ค่าเฉลี่ย3.6) 

ส่วนในด้านเชาว์ปัญญาพบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มากทุกข้อ  โดยเรียงตาม 
ล าดับจากมากไปน้อยดังนี้  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า(ค่าเฉลี่ย4) ความสามารถในการรับรู้/เรียนรู้งาน(ค่าเฉลี่ย
4)  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์(ค่าเฉลี่ย3.8) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ 
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(ค่าเฉลี่ย3.6)  ความสามารถเชื่อมโยง บูรณการหลักทฤษฎีมาใช้กับงานอย่างสร้างสรรค์(ค่าเฉลี่ย3.6)  
ความสามารถในการน าเสนอผลงาน(ค่าเฉลี่ย3.6)  
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
       12.1. การพัฒนาหลักสูตร 

มีความจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรด้านภาษาจีน  เพื่อสนอง
ความต้องการก าลังคนที่ยังมีความขาดแคลนอยู่อีกมากในภาครัฐและเอกชน โดยก าลังคนที่ผลิตน้ันจะต้องมี
ความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานที่จะไปปฏิบัติ 

 
       12.2. ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันชั้นน าด้านธุรกิจของเอเชีย มุ่งมั่นในการพัฒนา
บัณฑิตให้มีคุณภาพทางวิชาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการค้าและเศรษฐกิจ การส่งเสริมการเรียนภาษาจีน
จึงเป็นสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญเพื่อก้าวสู่การท างานในสายธุรกิจ 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้คณะ/สาขาวิชาอื่น 
รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนในคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์และ

นักศึกษาต่างคณะที่สนใจภาษาจีนสามารถเลือกเรียนได้คือวิชาโทภาษาจีน โดยมีจ านวนทั้งสิ้น 7 รายวิชา   21 
หน่วยกิต ประกอบด้วย HX306 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1  HX307 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2  HX308 ภาษาจีน
เพื่อการสื่อสาร 3 HX309 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจขั้นพื้นฐาน HX310 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว  

 
13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชาอื่น 
รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์  วิชาเลือกเสรี และวิชาโท

ต่างสาขาและต่างคณะ  
 

       13.3 การบริหารจัดการ   
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องประสานงานกับคณะ สาขาวิชา หรือสาขาวิชาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง 

โดยต้องมีการวางแผนร่วมกัน ทั้งผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน เพื่อก าหนดเน้ือหาและกลยุทธ์การสอนตลอดจน
การวัดและประเมินผล ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้  
 
 



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรบัปรุงปี พ.ศ. 2560)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6 
 

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 
การสร้างหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์  ค านึงถึงโอกาสในการประกอบอาชีพของ

ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นส าคัญ  สามารถออกไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   รู้จักคิดและวิเคราะห์อย่างมี
ระบบ    มีจริยธรรมในวิชาชีพ  มีจิตส านึกที่ดีงามต่อสังคม 
     1.2  ความส าคัญ 
 ปัจจุบันมีแนวโน้มว่า ในศตวรรษใหม่ประเทศจีนจะมีบทบาทส าคัญยิ่งในเวทีโลก ภาษาจีนจึงเป็น
กลไกส าคัญหนึ่ง ในฐานะภาษาเพื่อที่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ บัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีนจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งในฐานะผู้เข้าสู่องค์กรที่ต้อง
ติดต่อสัมพันธ์กับประเทศจีนหรือชาวจีนโดยตรง เช่นเจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ ล่าม ผู้ท างานใน
ธุรกิจการท่องเที่ยว ฯลฯ เป็นผู้สอนภาษาจีนให้ผู้อ่ืนได้น าไปใช้กับธุรกิจอีกถ่ายหนึ่ง หรือเป็นนักแปลที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ มาเป็นภาษาไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงเล็งเห็นความส าคัญในการที่จะผลิตบัณฑิตด้าน
ภาษาจีนเพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอยู่ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์กลางของประเทศ เป็นโอกาสอันดีที่จะใช้ทรัพยากรภายนอกและร่วมมือกับ
ภาคเอกชนสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพโดยการไปศึกษาดูงาน ฝึกงานวิชาสหกิจศึกษา ตลอดจนเชิญ
ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์สูงมาเป็นวิทยากรพิเศษ 
 1.3 วัตถุประสงค์ 
 1) มุ่งให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาจีนเพื่อสื่อความหมายอย่างมีประสิทธิภาพ            
ทั้งทางด้านการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  และการแปล  โดยมีความสามารถในการใช้ภาษาจีนได้เป็นอย่างดี  เพื่อ
สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพด้านธุรกิจการค้าหรือการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพอื่นๆทั้งในหน่วยงาน
ของภาครัฐและเอกชน 
 2) มุ่งให้นักศึกษามีความสามารถใช้ภาษาจีนเป็นสื่อในการค้นคว้า  ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางด้านเศรษฐกิจ  เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางภาษาจีนให้กับชุมชน 
 3) มุ่งให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาจีนเป็นสื่อในการศึกษาความรู้ด้านต่างๆ  เช่น  ประวัติศาสตร์  
ศิลปวัฒนธรรม  และวรรณคดีจีน  ตลอดจนเป็นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามสภาพความ
พร้อมและความต้องการของนักศึกษา 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ปรับปรุงหลักสูตร ให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 
ก าหนด ภายในระยะเวลา 5 
ปี 

พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก 
หลักสูตรในระดับสากล  
 

ตัวบ่งชี้ 
หลักสูตรปรับปรุงแล้วเสร็จ 
หลักฐาน 
เอกสารปรับปรุงหลักสูตร  

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอด 
คล้องกับการความต้องการ
ของตลาดแรงงานและการ
เปลี่ยนแปลงของโลกภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 

ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตัวบ่งชี้ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ระดับมาก(3.51) 
หลักฐาน 
รายงานการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มี
ความรู้และประสบการณ์
นอกเหนือจากการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน 

สร้างกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาได้
มีประสบการณ์ในการใช้ภาษาจีน
เพื่อการสื่อสาร 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนกิจกรรมและจ านวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
หลักฐาน 
หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม 

พัฒนาคุณภาพของคณาจารย์
ให้มีความรูแ้ละประสบ- 
การณ์เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

ส่งเสริมให้คณาจารย์ท าวิจัย/เขียน
บทความ/ เข้ า รับการอบรมทาง
วิชาการในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนคณาจารย์ท าวิจัย/เขียน

บทความ/เข้ารับการอบรมปีละ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

หลักฐาน 
งานวิจั ย /บทความวิชาการที่

เผยแพร่/หลักฐานการเข้า รับ

อบรมทางวิชาการ  
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หมวดท่ี 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1 ระบบ 
               จัดการศึกษาระบบทวิภาค 
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

  มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนตามความจ าเป็นของผู้เรียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
        ไม่มี 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
     2.1 วัน- เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

       ภาคต้น  เดือนสิงหาคม- ธันวาคม 
                  ภาคปลาย  เดือนมกราคม- เดือนพฤษภาคม 
                  ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
      2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

          ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
    2.2.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม. 6) หรือระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ 
   2.2.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือระดับ

อนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า หรือ 
   2.2.3  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยใด หรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอ่ืนใน

ประเทศหรือ ต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองและสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืน 
     2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรนี้อาจมีพื้นฐานภาษาจีนแตกต่างกัน ตั้งแต่ไม่มีพื้นฐาน มีพื้นฐานมาบ้างจากชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย และมีพื้นฐานพอสมควรในกรณีที่มาจากครอบครัวที่ใช้ภาษาจีน นอกจากนั้นการเรียน
การสอนในระดับอุดมศึกษากับระดับมัธยมศึกษามีความแตกต่างกัน ดังนั้นนักศึกษาใหม่อาจมีปัญหาเกี่ยวกับ
การปรับตัวได้ 

 
 



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรบัปรุงปี พ.ศ. 2560)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

9 
 

     2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
       1) ส าหรับนักศึกษาวิชาเอกที่มีความรู้ภาษาจีนมาก่อน สามารถสอบวัดระดับเพื่อยกเว้นการเรียน
ในรายวิชา HZ101 ภาษาจีน 1  และ HZ102 ภาษาจีน 2   ส าหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นความรู้ภาษาจีนมาก่อนให้
เร่ิมเรียนตั้งแต่รายวิชา HZ101 ภาษาจีน 1 

      2) มีการสอนเสริม หรือจัดให้นักศึกษารุ่นพี่ให้ค าแนะน า สอนเสริมให้ คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาส าหรับดูแลนักศึกษา ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาทั้งในด้านพื้นฐานความรู้ หรือการปรับตัว นักศึกษาก็
สามารถปรึกษาหรือขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้      

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5  ปี   

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

6025  6125  6225  6325  6425  
ชั้นปีที่ 1 70 70 70 70 70 
ชั้นปีที่ 2 
ชั้นปีที่ 3 
ชั้นปีที่ 4 

- 
- 
- 

60 
- 
- 

60 
50 
- 

60 
50 
40 

60 
50 
40 

รวม 70 130  180 220 220 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 40 40 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

 งบประมาณท่ีต้องการในแต่ละปี 
หมวดเงินเดือน 6025  6125  6225  6325  6425  

1. เงินเดือน 267,964.50 284,042.37 331,092.11 350,957.63 372,015.08 
2. ค่าตอบแทน 392,000 423,000 427,860 458,011.6 464,972.29 

3. ค่าใช้สอย 14,400 16,200 18,000 18,000 18,000 

4. ค่าวัสด ุ 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 
รวมงบด าเนินการ 675,364.50 724,742.37 778,952.11 829,469.23 857,987.37 
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 2.7 ระบบการศึกษา 
           ระบบการศึกษาเป็นแบบการเรียนในชั้นเรียน โดยเป็นไปตาม “ระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่า
ด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิต ขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545”  
 
     2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
 นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน  เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอน
หน่วยกิตได้  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตในการเข้า
ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  และระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วย การเทียบโอน
ความรู้  ทักษะและประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาใน
ระบบ  ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547  
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร (Language and Communication Skills) 
1.2 กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Enterpreneurship) 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( Science and Technology) 
1.4 กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม (Aesthetic and Culture) 
1.5 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน (Quality Life and Sustainable Society) 

 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต 
ก.กลุ่มวิชาแกน 24 
    -กลุ่มวิชาแกนบังคับ 12 
 -กลุ่มวิชาแกนเลือก 12 
ข.กลุ่มวิชาเอก 66 

แบ่งเป็น 2 แผน คือ  
แผน ก  หลักสูตรปกติ 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 54 
กลุ่มวิชาเอกเลือก 12 
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แผน ข  หลักสูตรมีวิชาสหกิจศึกษา 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 54 
วิชาสหกิจศึกษา (บังคับ) 6 
กลุ่มวิชาเอกเลือก 6 

ค.กลุ่มวิชาโท หรือเอกเลือก 15 
 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจ านวนหน่วยกิต 
3.1.3.1 รหัสวิชา 
รายวิชาในหลักสูตรมีหลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชา โดยแทนด้วยตัวอักษร 2 ตัว และตัวเลข 3 

หลัก น าหน้าทุกรายวิชาในหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะมีรหัสน าหน้าชื่อวิชา ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 
อักษรสองตัว  คือ  GE  หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
เลขหลักร้อย  คือ  0-4  หมายถึง  กลุ่มวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร 
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ 
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม 
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน 

     เลขหลักสิบและหลักหน่วย  หมายถึง  ล าดับวิชาตั้งแต่ 01 – 99 
 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 

หมวดวิชาเฉพาะประกอบด้วยรายวิชาในกลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเอก และกลุ่มวิชาโท จะมี
รหัสน าหน้าชื่อวิชา ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 
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                      ก.  กลุ่มวิชาแกน 
อักษรตัวแรก  คือ  คณะวิชา ประกอบด้วย 
  H   หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 
อักษรตัวที่สอง  คือ  หมวดวิชา 

    O*  หมายถึง  หมวดวิชาแกน 
                                *รหัสวิชามาจากน าอักษรล าดับที่ 2 ของค าว่า Core 

(ใช้เฉพาะหมวดวิชาแกนของคณะมนุษยศาสตร์เท่านั้น) 
เลขหลักร้อย  คือ  ชั้นปีที่  ประกอบด้วย 
เลข 1 หมายถึง จัดสอนในชั้นปีที่ 1 
เลข 2 หมายถึง จัดสอนในชั้นปีที่ 2 
เลข 3 หมายถึง จัดสอนในชั้นปีที่ 3 
เลข 4 หมายถึง จัดสอนในชั้นปีที่ 4 
เลขหลักสิบและหลักหน่วย  หมายถึง  ล าดับวิชาตั้งแต่ 01 - 99 

ข.  กลุ่มวิชาเอก 
อักษรตัวแรก  คือ  คณะวิชา ประกอบด้วย 
                            H     หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 
อักษรตัวที่สอง  คือ  หมวดวิชา 

            S*      หมายถึง  หมวดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 
         R*     หมายถึง  หมวดวิชาภาษาอังกฤษและการแปล 
         H*     หมายถึง  หมวดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
         A*     หมายถึง  หมวดวิชาภาษาญี่ปุ่น 
         Z*     หมายถึง  หมวดวิชาภาษาจีน 
         N*     หมายถึง  หมวดวิชาสารสนเทศศึกษา 
                                                           P*      หมายถึง  สาขาวิชาศิลปการแสดง 
                                                           W*    หมายถึง  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

     K*     หมายถึง  หมวดวิชาภาษาเกาหลี 
                                                           Y*     หมายถึง  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน 
                                                           B*     หมายถึง  สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรม 
                                                                                    พิเศษ 
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*อักษรตัวที่สองของรหัสวิชาน ามาจากอักษรภาษาอังกฤษล าดับที่ 2 ของชื่อภาษาอังกฤษ
ของแต่ละสาขาวิชา หากตัวอักษรดังกล่าวซ้ ากับรหัสที่ได้ก าหนดมาก่อนหน้านี้แล้ว  ให้ใช้ตัวอักษร
ล าดับถัดไป หรือใช้ตัวอักษรที่สื่อความหมายเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเป็นอักษรตัวที่สองของรหัสวิชา 
(ใช้กับหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกของคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์เท่านั้น)    

เลขหลักร้อย  คือ  ชั้นปีที่  ประกอบด้วย 
เลข 1 หมายถึง จัดสอนในชั้นปีที่ 1 
เลข 2 หมายถึง จัดสอนในชั้นปีที่ 2 
เลข 3 หมายถึง จัดสอนในชั้นปีที่ 3 
เลข 4 หมายถึง จัดสอนในชั้นปีที่ 4 
เลข 8 หมายถึง จัดสอนในกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
เลขหลักสิบและหลักหน่วย  หมายถึง  ล าดับวิชาตั้งแต่ 01 – 99 

    01-30 ใช้ส าหรับวิชาเอกบังคับ 
    31-99 ใช้ส าหรับวิชาเอกเลือก 

ค.  กลุ่มวิชาโท 
กลุ่มวิชาโทในคณะ 

อักษรตัวแรก  คือ    คณะวิชา ประกอบด้วย 
                                  H     หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 
อักษรตัวที่สอง  คือ  X  หมายถึง  รายวิชาโท 
เลขหลักร้อย  คือ  สาขาวิชาโท  ประกอบด้วย 
เลข 0 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 
เลข 1 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล 
เลข 2 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
เลข 3 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาจีน 
เลข 4 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาไทย 
เลข 5 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 

                           เลข 6 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
เลข 7 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
เลข 8 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาเกาหลี 
เลข 01 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
เลข 02 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน 
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เลข 03 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ 
 

เลขหลักสิบและหลักหน่วย  หมายถึง  ล าดับวิชาตั้งแต่ 01 - 99 
กลุ่มวิชาโทต่างคณะ 

อักษรตัวแรก  คือ  คณะวิชา ประกอบด้วย 
B หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ 
A    หมายถึง คณะบัญชี 
E    หมายถึง คณะเศรษฐศาสตร์ 
H    หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์ 
S    หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
C    หมายถึง คณะนิเทศศาสตร์ 
N    หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
L     หมายถึง คณะนิติศาสตร์ 
อักษรตัวที่สอง  คือ  X  หมายถึง  รายวิชาโท 
เลขหลักร้อย หลักสิบ และหลักหน่วย  หมายถึง  ล าดับวิชาตั้งแต่ 001 – 999 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 
  

3.1.3.2 รายวิชา 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จ านวนหน่วยกิต  30  หน่วยกิต  
  7.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร  (Language and Communication Skills) 
  7.1.2 กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ  (Business and Entrepreneurship) 
  7.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Science and Technology) 
  7.1.4 กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม  (Aesthetics and Culture) 
  7.1.5  กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน  (Quality of Life and Sustainable Society) 
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ส่วนท่ี 1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป-บังคับ   นักศึกษาทุกคนต้องเรียน  จ านวน 21 หน่วยกิต  ดังนี้ 
1.  กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร  (Language and Communication Skills Courses) 

กลุ่มภาษา  จ านวน 15  หน่วยกิต (Language Courses: 15 credits) 
 

รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3(3-0-6)  
 (Thai for Careers)   

GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1* 3(3-0-6)  
 (English for Communication 1*)   

GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2* 
(English for Communication 2*) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE002* 
หรือคะแนน 
TOEIC หรือ
เทียบเท่าตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1* 
(English for Communication in Careers 1*) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อนGE003* 
หรือคะแนน 
TOEIC หรือ
เทียบเท่าตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2* 
(English for Communication in Careers 2*) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อนGE004* 
หรือคะแนน 
TOEIC หรือ
เทียบเท่าตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 
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* หมายเหตุ  

1. นักศึกษาที่ยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC หรือเทียบเท่า  จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ภาคเรียนที่ 2  ของปีการศึกษาที่ 2  ที่เข้าศึกษา  โดยผลคะแนนภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน  2 ปี  นับจากวันที่ผลสอบประกาศ
และต้องเป็นไปตามเกณฑ์การเทียบผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษดังต่อไปน้ี  

เกณฑ์ ก. หลักสูตรนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ 
ในการเรียนการสอนเท่าน้ัน 

เกณฑ์ ข. หลักสูตรที่ใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอื่น ๆ  
ในการเรียนการสอน 

1) ผลคะแนนสอบ TOIEC 550 ขึ้นไป 
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002    
2) ผลคะแนนสอบ TOIEC 600 ขึ้นไป 
ใช้ทดแทนรายวิชา  GE002  และ GE003    
3) ผลคะแนนสอบ TOIEC 650  ขึ้นไป 
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002  GE003  และ GE004    
4) ผลคะแนนสอบ TOIEC 700 ขึ้นไป 
ใช้ทดแทนรายวิชา  GE002  GE003 GE004 และ GE005    

1) ผลคะแนนสอบ TOEIC 250  ขึ้นไป 
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002   
2) ผลคะแนนสอบ TOEIC 350 ขึ้นไป  
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002  และ GE003 
3) ผลคะแนนสอบ TOEIC 450 ขึ้นไป  
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002   GE003  และ GE004 
4) ผลคะแนนสอบ TOEIC 550 ขึ้นไป   
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002  GE003  GE004 และ GE005 

    
 2. ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอื่น  ๆ   ในการเรียนการสอน  
 2.1  เม่ือขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษโดยยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ ข.  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอื่น  ๆ   ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยทดแทนให้ครบ/ไม่น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้น  เพื่อให้มีจ านวน
หน่วยกิตครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
 2.2 นักศึกษาที่ขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษโดยยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานสูงกว่าที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์ ข.   ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ ก.  โดยจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษน้ัน  ๆ     และต้องผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรเห็นชอบ 
 
2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ  จ านวน 3  หน่วยกิต       
 
รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self 
study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 
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GE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

(Innovation – Driven Entrepreneurship) 

3(3-0-6)             -   

 
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    จ านวน 3  หน่วยกิต  
รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self 
study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด 

(Digital Innovative Thinking and Coding) 

3(3-0-6)        -   

 

ส่วนท่ี 2     หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป-เลือก   นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิตจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร  (Language and Communication Skills) 
กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ  (Business and Entrepreneurship) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Science and Technology) 
กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม  (Aesthetics and Culture) 
กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน  (Quality of Life and Sustainable Society) 
 

1. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร (Language and Communication Skills) 
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รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 
 
 
 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

 

 

1) กลุ่มภาษา   

GE006 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) - 

 (Malay for Communication)    

GE007 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) - 

 (Vietnamese for Communication)    

GE008 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) - 

 (Burmese for Communication)    

   2) กลุ่มทักษะการสื่อสาร    

GE051 มิติแห่งศัพท์ 3(3-0-6) - 

 (Aspects of Vocabulary)    

GE052 การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจัย 3(3-0-6) - 

 (Research and Academic Project Writing)    

GE053 การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ 3(3-0-6) - 

 (Business Reading and Writing)    

GE054 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) - 

 (Reading for Life Development)    
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รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 
 
 
 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

GE055 ทักษะการพูดและการน าเสนองาน 3(3-0-6) - 

 (Speaking and Presentation Skills)    

GE056 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3(3-0-6) - 

 (Intercultural Communication)    

GE057 นักข่าวพลเมือง 3(3-0-6) - 

 (Citizen Reporter)   
 
2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) 

รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

GE102 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6) - 

 (Business Ethics and Social Responsibility)    

GE103 การคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6) - 

 (Design Thinking)    

GE104 ธุรกิจออนไลน์ 3(3-0-6) - 

 (Online Business) 
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รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

GE105 กฎหมายเบื้องต้นส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) - 

 (Law for Entrepreneur)    

GE106 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6) - 

 (E-commerce Law)    

GE107 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6) - 

 (Trading and Investment)    

GE108 การบริหารความมั่งคั่ง 3(3-0-6) - 

 (Wealth Management)    

GE109 ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 3(3-0-6) - 

  (Food Business for Wellness and Beauty) 
 
 

  

3.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) 
รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3(3-0-6) - 

 (Modern Innovative Technology)    

GE203 การคิดเชิงวิเคราะห์ส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6) - 

 (Analytical Thinking for Business)    

GE204 เกษตรอัจฉริยะ 3(3-0-6) - 

 (Smart Farming)    
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รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

GE205 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางเพื่อสุขภาพและความงาม 3(3-0-6) - 

 (Cosmetic Products for Health and Beauty)    

GE206 ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย 3(3-0-6) - 

 (Thai Herbs Wisdom)    

GE207 เทคโนโลยีดิจิทัล 3(3-0-6) - 

 (Digital Technology)    

GE208 เกมดิจิทัล 3(3-0-6) - 

 (Digital Game)    

 
4.  กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม (Aesthetics and Culture) 

รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย            
                      ตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

 1)  กลุ่มสุนทรียศาสตร์ 
GE301 ปรัชญาความรัก 3(3-0-6) - 

 (Philosophy of Love)    

GE302 ปรัชญาศิลปะ 3(3-0-6) - 

 (Philosophy of Art)    

GE303 รูปรสกลิ่นสีเสียง 3(3-0-6) - 

 (Shape, Taste, Smell, Color, Sound)    

GE304 เร่ืองเล่าในโลกสมัยใหม่ 3(3-0-6) - 

 (Narratives in the Modern World)    
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รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย            
                      ตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

GE305 การตีความละครและภาพยนตร์ 3(3-0-6) - 

 (Interpretation of Drama and Film)    

GE306 นิทานของโลก 3(3-0-6) - 

 (Tales of the World)    

GE307 พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรี  สิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

3(3-0-6) - 

 (HRM Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 
Writing) 

   

GE308 วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน 3(3-0-6) - 

 (Southeast Asian Writers Award)    

GE309 การอ่านร้อยกรองไทย 3(3-0-6) - 

 (Thai Poetry Recitation)    

GE310 นาฎศิลป์ไทย 3(2-2-5) - 

 (Thai Classical Dance)    

GE311 แดนซ์ 3(2-2-5) - 

 (Dance)   
GE312 การขับร้อง 3(2-2-5) - 

 (Singing)    

GE313 ดนตรีวิจักษณ์ 3(3-0-6) - 

 (Music Appreciation)    

GE314 การจัดดอกไม้ 3(2-2-5) - 

 (Flower Decoration)    

GE315 พัสตราภรณ์ 3(3-0-6) - 

 (Costume and Garment)    
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รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย            
                      ตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

GE316 การออกแบบเคร่ืองแต่งกายและการแต่งหน้า 3(2-2-5) - 

 (Costume and Make-Up Design)    

GE317 ศิลปะวิจักษณ์ 3(3-0-6) - 

  (Art Appreciation)    

GE318 การละเล่นและเพลงพื้นบ้านไทย 3(3-0-6) - 

 (Thai Folk Games and Songs)    

 2) กลุ่มวัฒนธรรม    

GE351 วัฒนธรรมประชานิยม 3(3-0-6) - 

 (Popular Culture)    

GE352 สื่อบันเทิงอาเซียน 3(3-0-6) - 

 (ASEAN Entertainment Media)    

GE353 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  3(3-0-6) - 

 (ASEAN Cultures)    

 

GE354 

 

อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติในศิลปะไทย 

 

3(3-0-6) 

- 

 (Foreign Culture Influence on Thai Arts)    

GE355 ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลง

การปกครอง 

3(3-0-6) - 

 (History of  Thailand’s Society after Revolution)    

GE356 อุดมการณ์สร้างชาติของจีน 3(3-0-6) - 

 (China’s National Ideology)    

     

GE357 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 3(3-0-6) - 

 (Current World Events)    
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รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย            
                      ตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

GE358 ภาวะหลายภาษา 3(3-0-6) - 

 (Multilingualism)    

GE359 การจัดการพิพิธภัณฑ์ 3(3-0-6) - 

 (Museum Management)    

GE360 ปรัชญาตะวันตก 3(3-0-6) - 

 (Western Philosophy)    

GE361 ปรัชญาตะวันออก 3(3-0-6) - 

 (Eastern Philosophy)    

GE362 วัฒนธรรมชา 3(3-0-6) - 

 (Tea Culture)    

GE363 วัฒนธรรมข้าว 3(3-0-6) - 

 (Rice Culture)    

 

GE364 

 

วัฒนธรรมน้ า 

 

                     3(3-0-6) 

 
 
- 

 (Water Culture)    

 

GE365 

 

ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนในประเทศ

ไทย 

 

                      3(3-0-6)                               -                                                                                                                                         

 

 (Chinese Shrine and Oblation in Thailand)   

GE366 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทย                      3(3-0-6)               - 

 (Ethnic Diversity in Thai Society)   
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GE367 ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 3(3-0-6) - 

 (Gender Diversity in Thai Society)   

GE368 คติชนสร้างสรรค์ 3(3-0-6) - 

 (Creative Folklore)   

GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศใกล้เคียง 3(3-0-6) - 

 (Archaeology in  Thailand and Neighboring 

Countries) 

  

GE370 ท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์สินค้าทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) - 

 (Local and Creative Cultural Products)   

GE371 ราชประเพณีและพระราชพิธีในสังคมไทย 3(3-0-6) - 

 (Royal Tradition and Ceremony in Thailand)   

GE372 ประเพณีประดิษฐ์ 3(3-0-6) - 

 (Invented Tradition)   

 

 

รหัสวิชา 
Course 

   Code 

 

 

 

GE373 

 

 

ชื่อวิชา 
Course Title 

 

 

 

 

ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย 

 

 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

 

3(3-0-6) 

 
 
 

เงื่อนไข 

Prerequisite 
 
 

 
 
- 

 (Tradition and Festival in Thailand)   

GE374 ประวัติศาสตร์ของภาพถ่าย 3(3-0-6) - 

 (History of Photography)   

 

GE375 

 

 

ประวัติศาสตร์แอนิเมชั่น 

(Animation History) 

 

3(3-0-6)                            

 

     
- 
 
- 
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GE376 ความเชื่อในสังคมไทย 

(Faiths in Thai Society) 

3(3-0-6)  

GE377 โหราศาสตร์และการพยากรณ์ 3(3-0-6) - 

 (Astrology and Forecasting)   

GE378 

 

GE379 

ศาสนาของโลก 

(World Religions) 

หมากล้อม 

                    3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 

- 
 
 
- 

 (Go)   

GE380 หมากรุกไทยและสากล                    3(2-2-5) - 

 (Thai and International Chess)   

    
 
 
 

5.  กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน (Quality of Life and Sustainable Society) 
รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

 1)  กลุ่มคุณภาพชีวิต 
GE401                                                             ทักษะการรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล 3(3-0-6) - 

 (Information Literacy Skills in Digital Society)   

GE402 เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6) - 

  (Discovery of Learning Society)   

GE403 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 3(3-0-6) - 

  (Media Literacy Skill)   

GE404 เจนเนอเรชั่น ซี กับคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) - 

 (Generation Z and Quality of Life)   
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รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

GE405 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) - 

 (Development Psychology)   

GE406 จิตวิทยากับการบริหารตนเอง 3(3-0-6) - 

 (Psychology for Self-Management)   

GE407 จิตวิทยาการท างานเป็นทีม 3(3-0-6) - 

 (Psychology for Teamwork)   

GE408 การพัฒนาบุคลิกภาพผู้น า 3(3-0-6) - 

 (Personality Development for Leader)   

GE409 แฟชั่น 3(3-0-6) - 

 (Fashion)   

GE410 การท าอาหาร 3(2-2-5) - 

 (Cooking)   

GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม 3(3-0-6) - 

  (Health and Beauty Care)   

 2)  กลุ่มสังคมยั่งยืน   

GE451 ศาสตร์ของพระราชา 3(3-0-6) - 

 (Knowledge of the King)   

GE452 หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยของเรา  3(3-0-6) - 

 (TCC and Our UTCC)    

GE453 สังคมศึกษาเพื่อสังคมที่ยังยืน 3(3-0-6) - 

 (Social Studies for Sustainable Society)   

GE454 กฎหมายส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) - 

 (Law for Everyday Life)   

   - 



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรบัปรุงปี พ.ศ. 2560)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

28 
 

รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

GE455 ทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6) 

 (Intellectual Property)   

GE456 การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม 3(3-0-6) - 

 (Geography and Cultural Tourism)   

GE457 ภูมิ-ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวไทย 3(3-0-6) - 

 (Geography and History for Thai Tourism)   

GE458 มโนทัศน์เร่ืองความตาย 3(3-0-6) - 

 (Concept of Death)   

GE459 พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาชีวิต 3(3-0-6) - 

 (Buddhist Principles and Life Solutions)   
GE460 นิเวศส านึก 3(3-0-6) - 
 (Ecological Consciousness)   
GE461 สิ่งแวดล้อมในอาเซียน                      3(3-0-6) - 
 (ASEAN Environment)   
    

 
 

 (2) หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเฉพาะมี 3 กลุ่มวิชา จ านวนรวม  105 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
ก. กลุ่มวิชาแกน  จ านวน  24  หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต     เงื่อนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วิชาแกนบังคับ จ านวน 12 หน่วยกิต 
HO141 วัฒนธรรมจีนเบื้องต้น                                                                    3 (3-0-6)                              - 
             (Basic Chinese Culture) 
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HO241 ชุมชนจีนในสังคมไทย                                                                   3 (3-0-6)                                -                                                                    
             (Chinese Community in Thai Society) 
HO242  เทคโนโลยีและสารสนเทศจีน                                                      3 (1-4-4)                      -                                                                    
             (Chinese for Information and Technology) 
HO341  จีนกับประชาคมอาเซียน                                                               3 (3-0-6)                       -                                                                                             
             (China and Asean Community ) 

 
วิชาแกนเลือก จ านวน 12 หน่วยกิต 
HO101  ทักษะการรู้สารสนเทศ             3(2-2-5) 
 (Information Literacy Skills)  
HO103    สุนทรียวิจักษ์                                                                              3 (3-0-6) 
                (Critical Thinking)   
HO117    อารยธรรมวิวัฒน์                                                                        3(3-0-6)                           
                (Evolution of Civilizations) 
HO118    การคิดอย่างมีวิจารณญาณ                                                          3 (3-0-6)                                               
               (Critical Thinking) 
HO201    ภาษาและวัฒนธรรม                                                                  3 (3-0-6)   
               (Language and Culture)                                                                 

                       
     
         - 
 

  - 
 
        - 
 
        - 
 
        - 

HO203 วาทศิลป์      
               (Speech Communication)    
HO301   จริยศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน     
               (Ethics for Daily Life) 
HO302   กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา    
               (Group Dynamics)                                            
HO308   ความเข้าใจมนุษยศาสตร์ 
              (Understanding in Human Sciences) 

3(2-2-5)  
 
3 (3-0-6) 
 
3 (2-2-5) 
 
3 (3-0-6) 

                          - 
                    
                          - 
 
                          - 
 
                           - 

 
ข. กลุ่มวิชาเอก  จ านวน  66 หน่วยกิต 
วิชาเอกบังคับ  จ านวน 54 หน่วยกิต 

วิชาเอกบังคับ 
นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาเอกบังคับทั้งหมด 54 หน่วยกิต (18 รายวิชา)  โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
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 ส าหรับนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาจีนมาก่อน สามารถสอบวัดระดับเพื่อยกเว้นการเรียนในรายวิชา 
HZ101 ภาษาจีน 1  และ HZ102 ภาษาจีน 2   โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. หากผลการสอบอยู่ในระดับที่เทียบเท่ารายวิชา HZ101 ภาษาจีน 1 นักศึกษาสามารถเร่ิมเรียนใน
รายวิชา HZ102 ภาษาจีน 2  และHZ104 อักษรจีน 

2. หากผลการสอบอยู่ในระดับที่เทียบเท่าได้ทั้งในรายวิชา HZ101 ภาษาจีน 1 และ HZ102 ภาษาจีน 2  
นักศึกษาสามารถเร่ิมเรียนในรายวิชา HZ104อักษรจีน   HZ105 การฟังภาษาจีนเบื้องต้น   HZ201 ภาษาจีน 3 
HZ203 ทักษะการฟัง-การพูดภาษาจีน 1 และHZ205 การอ่านภาษาจีน 1ได้  ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้น
ให้เลือกเรียนในรายวิชาเอกเลือกเท่านั้น 
 
รหัส รายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
   
HZ101 ภาษาจีน 1    

(Chinese 1) 
3 (1-4-4) หากมีผลการเรียน

ต่ ากว่า C ต้องลง
เรียนซ้ า 

HZ102 ภาษาจีน 2    
(Chinese 2) 

3 (1-4-4) สอบผ่าน HZ101 
หรือสอบได้ใน
ระดับเทียบเท่า 

HZ101 
หากมีผลการเรียน
ต่ ากว่า C ต้องลง

เรียนซ้ า 
HZ104   อักษรจีน 
              (Chinese Character) 
 
HZ105  การฟังภาษาจีนเบื้องต้น 
              (Elementary Chinese Listening) 

   3 (1-1-4) 
 
 
    3(1-1-4) 
 

- 
 
 

สอบผ่าน HZ101 
หรือสอบได้ใน
ระดับเทียบเท่า 

HZ101 



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรบัปรุงปี พ.ศ. 2560)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

31 
 

รหัส รายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
HZ201 ภาษาจีน 3    

(Chinese 3) 
   3 (1-4-4) สอบผ่าน HZ102 

หรือสอบได้ใน
ระดับเทียบเท่า 

HZ102 
HZ202 ภาษาจีน 4    

(Chinese 4) 
   3 (1-4-4) สอบผ่าน HZ201 

 
HZ203 ทักษะการฟัง-การพูดภาษาจีน 1 

(Chinese Listening and Speaking Skills 1) 
   3 (2-2-5) สอบผ่าน HZ102 

หรือสอบได้ใน
ระดับเทียบเท่า 

HZ102 
HZ204 ทักษะการฟัง-การพูดภาษาจีน 2 

(Chinese Listening and Speaking Skills 2) 
   3 (2-2-5) สอบผ่าน HZ203 

HZ205 การอ่านภาษาจีน 1 
(Chinese Reading 1) 

3 (2-2-5) สอบผ่าน HZ102 
หรือสอบได้ใน
ระดับเทียบเท่า 

HZ102 
HZ206 การอ่านภาษาจีน 2 

(Chinese Reading 2) 
3 (2-2-5) สอบผ่าน HZ205 

HZ207 หลักภาษาจีน 
(Chinese Structure) 

3 (3-0-6) สอบผ่าน HZ201 

   
HZ301   การอ่านและการเขียนภาษาจีน 1                                         3 (1-4-4)             
             (Chinese Reading and Writing 1)                                                 

 
HZ302 การอ่านและการเขียนภาษาจีน 2                                          3 (1-4-4)              
             (Chinese Reading and Writing 2)                                                                                                                                           

 

 สอบผ่าน HZ202 
    
      
   สอบผ่าน HZ301 
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รหัส รายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
HZ303 การแปลจีน – ไทย 

(Chinese - Thai Translation) 
3 (1-4-4) สอบผ่าน HZ202 

HZ304 การแปลไทย – จีน 
(Thai - Chinese Translation) 

3 (1-4-4) สอบผ่าน HZ202 
      
 

HZ308 การอ่านและการเขียนภาษาจีนธุรกิจ  
(Business Chinese  Reading and Writing) 

3 (2-2-5) สอบผ่าน HZ202 
 

 
HZ309 ประวัติวรรณคดีจีน                                                                                                          
               (History of Chinese Literature) 
 

 
3 (3-0-6) 

 
    สอบผ่าน HZ202 

 

HZ401 บูรณาการความรู้เพื่องานอาชีพ 
(Knowledge Integration for Career Profession) 

3 (0-6-3) - 

 
วิชาเอกเลือก 
 

 นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาเอกเลือกตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 

              1.นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาโทนอกสาขา/คณะจะต้องเรียนรายวิชาเอกเลือกทั้งหมด 12 หน่วยกิต  
(4 รายวิชา)  
              2.นักศึกษาที่ต้องการเรียนเอกเดี่ยวจะต้องเรียนรายวิชาเอกเลือกทั้งหมด 27 หน่วยกิต  
(9 รายวิชา)  
 
            



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรบัปรุงปี พ.ศ. 2560)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

33 
 

รหัส รายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
HZ331 ปริทัศน์ประวัติศาสตร์จีน                                                

(Introduction to Chinese History) 

 
3 (2-2-5)  

 

 
สอบผ่าน HZ202 

HZ335 ภาษาจีนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
(Chinese for Public Relations) 

3 (1-4-4) สอบผ่าน HZ202 

HZ336 ภาษาจีนเพื่อสื่อบันเทิง 
               (Chinese for Entertainment Media ) 
HZ338    ภาษาจีนเพื่อการทดสอบมาตรฐาน 
               (Chinese for Standardized Tests) 
 HZ340   ประสบการณ์วิชาชีพ                                                        
               (Professional Internship) 
HZ341    ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
               (Chinese for Tourism and Hospitality) 
HZ342   ภาษาจีนเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข 
              (Chinese for Medicine and Public Health) 
HZ343   สนทนาภาษาจีนธุรกิจ                                                                                                       
              (Business Chinese Conversation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3 (1-4-4) 
 

3 (1-4-4)        
 

3(0-20-10) 
 

3 (2-2-5)  
 

3 (2-2-5)  
 

3(2-2-5)     

สอบผ่าน HZ202 
 

สอบผ่าน HZ202 
 

สอบผ่าน HZ202  
 

สอบผ่าน HZ202 
 

สอบผ่าน HZ202 
 

สอบผ่าน HZ202 
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รหัส รายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
HZ344   ระบบเสียงและระบบค าในภาษาจีนสมัยใหม่  
               (Phonology and Morphology in Modern Chinese) 
HZ432  ความรู้เกี่ยวกับสังคมจีนปัจจุบัน 
              (Introduction to Modern China)  
HZ434   ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจจีน                                                                           
              (Chinese Economic Geography) 
HZ435 การแปลภาษาจีนธุรกิจ 
               (Business Chinese Translation)  
HZ436 ภาษาจีนเพื่องานมัคคุเทศก์                    
              (Chinese for Tour Guides)  
HZ438   ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 
              (Chinese for International Trade) 

   3 (3-0-6) 
 
    3 (3-0-6) 
    
    3 (3-0-6) 

 
3 (1-4-4) 
 
3 (1-4-4) 

     
3 (1-4-4) 
 

สอบผ่าน HZ202 
 
  - 

 
   - 

      
   สอบผ่าน HZ303       
   และ HZ304   
   สอบผ่าน HZ202 

 
สอบผ่าน HZ202 

 

HZ439 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 
              (Reading of Chinese Newspaper) 

3 (1-4-4) สอบผ่าน HZ206 
 

HZ440  สหกิจศึกษา 
              (Cooperative Education) 

6 (0-40-20) 
 

 

HZ441 การศึกษาอิสระ 
              (Independent Study) 
HZ442    ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน      
              (Chinese for Aviation Business)                                                                        

3 (0-6-3) 
     
   3 (2-2-5) 
   

 

- 
 

สอบผ่าน HZ202  
 

 
 
 
 
 
 
 

  

ได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการหลักสูตร 
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ค. กลุ่มวิชาโท จ านวน 15 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาโทต่างสาขาในคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 

นักศึกษาที่ไม่เลือกเรียนวิชาโทในคณะใดคณะหนึ่งโดยเฉพาะ  ให้เลือกเรียนวิชาเลือกนอก
คณะ/สาขาวิชา จ านวน 15 หน่วยกิต  โดยเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาโทที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

      วิชาโทสาขาวิชาภาษาจีน 
        กลุ่มวิชาโทสาขาวิชาภาษาจีนที่เปิดให้นักศึกษาสาขาอ่ืน  หรือคณะอ่ืนมาเลือกเรียนได้  จ านวน  15 
หน่วยกิต  
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
                วิชาโทบังคับ 9 หน่วยกิต   
HX306 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 

(Chinese for Communication 1) 
3 (2-2-5) - 

HX307 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 
(Chinese for Communication 2) 

3 (2-2-5) สอบผ่าน  HX306 

HX308 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 
(Chinese for Communication 2) 

3 (2-2-5) สอบผ่าน  HX307 
 

HX309 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจขั้นพื้นฐาน 
(Fundamental Chinese for Business) 

3 (2-2-5) สอบผ่าน  HX308 
 

HX310 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว 
             (Business Chinese for Tourism) 

3 (2-2-5) สอบผ่าน  HX309 
 

ง. กลุ่มวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต 
นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีจ านวนอย่างน้อย 6  หน่วยกิต  จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ  ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่มีข้อตกลง/ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือได้รับการรับรองจากส านักงาน ก.พ. 
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หมายเหตุรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นส าหรับนักศึกษา ปวส. เทียบโอน 
 นักศึกษา ปวส. เทียบโอนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ให้ได้รับการยกเว้นรายวิชาดังต่อไปนี้ 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ได้รับการยกเว้นดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ  ได้รับการยกเว้น จ านวน 2  วิชา  รวม 6 หน่วยกิต ได้แก่ 
  วิชา GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  
  วิชา GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
 1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก  ได้รับการยกเว้น ทั้งหมด 3  วิชา  รวม 9  หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วย  การเทียบ
โอนหน่วยกิต  ในการเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2548  และระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย การเทียบโอน
ความรู้  ทักษะและประสบการณ์  จากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาใน
ระบบตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ได้รับการยกเว้นทั้งหมด 
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3.1.4  แสดงแผนการศกึษา 

แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต   
สาขาวิชาภาษาจีน แผน ก หลักสูตรเลือกวิชาโทนอกสาขา/คณะ 

 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไขกอ่นเรียน 

GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 3(3-0-6)  
GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดจิิทัลและการโค้ด 3(3-0-6)  

GExxx หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก 3(3-0-6)  
GExxx หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก 3(3-0-6)  
HO117   อารยธรรมวิวัฒน์ 3(3-0-6)  
HZ101 ภาษาจีน 1 3(1-4-4) หากมีผลการเรียนต่ ากว่า 

C 
ต้องลงเรียนซ้ า 

HZ104 อักษรจีน 3(1-1-4)  
รวม 21  

 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขกอ่นเรียน 

GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3(3-0-6)  
GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 3(3-0-6)  
GE101 การประกอบการทีข่ับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6)  

HO118 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3(3-0-6)  
HZ102  ภาษาจีน 2 3(1-4-4)  สอบผ่าน HZ101 

หรือสอบได้ในระดับ
เทียบเท่า HZ101 

หากมีผลการเรียนต่ ากว่า 
C ต้องลงเรียนซ้ า 

HZ105 การฟังภาษาจีนเบื้องต้น 3(1-1-4) สอบผ่าน HZ101 
หรือสอบได้ในระดับ
เทียบเท่า HZ101 

 HO141 วัฒนธรรมจีนเบื้องตน้ 3(3-0-6)  
รวม 21  
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ชั้นปีท่ี 2 ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไขกอ่นเรียน 

GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 1 3(3-0-6)  
HO201 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  
HO241 ชุมชนจีนในสังคมไทย 3(3-0-6)  
HZ201 ภาษาจีน 3 3(1-4-4) สอบผ่าน HZ102 

หรือสอบได้ในระดับ
เทียบเท่า HZ102 

HZ203 ทักษะการฟัง – การพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5) สอบผ่าน HZ102 
หรือสอบได้ในระดับ
เทียบเท่า HZ102 

HZ205 การอ่านภาษาจีน 1 3(2-2-5) สอบผ่าน HZ102 
หรือสอบได้ในระดับ
เทียบเท่า HZ102 

รวม 18  
 

 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไขกอ่นเรียน 

GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 2 3(3-0-6)  
HO242 เทคโนโลยีและสารสนเทศจีน  3(1-4-4)  
HZ202 ภาษาจีน 4 3(1-4-4) สอบผ่าน HZ201 

HZ204 ทักษะการฟัง – การพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5) สอบผ่าน HZ203 

HZ206 การอ่านภาษาจีน 2 3(2-2-5) สอบผ่าน HZ205 

HZ207 หลักภาษาจีน 3(3-0-6) สอบผ่าน HZ201  

                                 วิชาโท(1 วิชา) 3  

รวม 21  
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ชั้นปีท่ี 3 ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขกอ่นเรียน 

GExxx หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก 3(3-0-6)  
HO341 จีนกับประชาคมอาเซียน 3(3-0-6)  

HZ301 การอ่านและการเขียนภาษาจนี 1 3(1-4-4) สอบผ่าน HZ202  

HZ303 การแปลจีน – ไทย 3(1-4-4) สอบผ่าน HZ202  

HZ308 การอ่านและการเขียนภาษาจีนธุรกิจ 3(2-2-5) สอบผ่าน HZ202  

                                วิชาเอกเลือก (1 วิชา) 3  
                                วิชาโท(1 วิชา) 3  

รวม 21  

 
ชั้นปีท่ี 3 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขกอ่นเรียน 

HO308 ความเข้าใจมนษุยศาสตร ์ 3(3-0-6)  
HZ302 การอ่านและการเขียนภาษาจนี 2 3(1-4-4) สอบผ่าน HZ301 

HZ309 ประวัติวรรณคดจีีน 3(2-2-5) สอบผ่าน HZ202 

                                 วิชาเอกเลือก (2 วิชา) 6  
                                 วิชาโท(1 วิชา) 3  

รวม 18  
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ชั้นปีท่ี 4 ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขกอ่นเรียน 

HZ304 การแปลไทย – จีน 3(1-4-4) สอบผ่าน HZ202 

HZ401 บูรณาการความรู้เพื่องานอาชีพ   3(0-6-3)  
                                  วิชาเอกเลือก (1 วิชา) 3  
                                  วิชาโท(1 วิชา) 3  
                                   วิชาเลือกเสรี(1 วิชา) 3  

รวม 15  

 
 
ชั้นปีท่ี 4 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขกอ่นเรียน 

                                 วิชาโท(1 วิชา) 3  
                                 วิชาเลือกเสรี(1 วิชา) 3  

รวม 6  

หมายเหตุ: - คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสม
ซึ่งจะมีประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบ 

 -  นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดแผนการเรียนที่เหมาะสม 
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แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต   
สาขาวิชาภาษาจีน แผน ก หลักสูตรไม่เลือกวิชาโท 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไขกอ่นเรียน 

GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 3(3-0-6)  
GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดจิิทัลและการโค้ด 3(3-0-6)  

 GExxx หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก 3(3-0-6)  
GExxx หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก 3(3-0-6)  
HO117   อารยธรรมวิวัฒน์ 3(3-0-6)  
HZ101 ภาษาจีน 1 3(1-4-4) หากมีผลการเรียนต่ ากว่า 

C 
ต้องลงเรียนซ้ า 

HZ104 อักษรจีน 3(1-1-4)  
รวม 21  

 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคปลาย 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขกอ่นเรียน 

GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3(3-0-6)  
GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 3(3-0-6)  
GE101 การประกอบการทีข่ับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6)  

HO118 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3(3-0-6)  
HZ102  ภาษาจีน 2 3(1-4-4)  สอบผ่าน HZ101 

หรือสอบได้ในระดับ
เทียบเท่า HZ101 

หากมีผลการเรียนต่ ากว่า 
C ต้องลงเรียนซ้ า 

HZ105 การฟังภาษาจีนเบื้องต้น 3(1-1-4) สอบผ่าน HZ101 
หรือสอบได้ในระดับ
เทียบเท่า HZ101 

 HO141 วัฒนธรรมจีนเบื้องตน้ 3(3-0-6)  
รวม 21  
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ชั้นปีท่ี 2 ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขกอ่นเรียน 

GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 1 3(3-0-6)  
HO201 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  
HO241 ชุมชนจีนในสังคมไทย 3(3-0-6)  
HZ201 ภาษาจีน 3 3(1-4-4) สอบผ่าน HZ102 

หรือสอบได้ในระดับ
เทียบเท่า HZ102 

HZ203 ทักษะการฟัง – การพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5) สอบผ่าน HZ102 
หรือสอบได้ในระดับ
เทียบเท่า HZ102 

HZ205 การอ่านภาษาจีน 1 3(2-2-5) สอบผ่าน HZ102 
หรือสอบได้ในระดับ
เทียบเท่า HZ102 

รวม 18  
 
 
 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขกอ่นเรียน 

GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 2 3(3-0-6)  
HO242 เทคโนโลยีและสารสนเทศจีน  3(1-4-4)  
HZ202 ภาษาจีน 4 3(1-4-4) สอบผ่าน HZ201 

HZ204 ทักษะการฟัง – การพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5) สอบผ่าน HZ203 

HZ206 การอ่านภาษาจีน 2 3(2-2-5) สอบผ่าน HZ205 

HZ207 หลักภาษาจีน 3(3-0-6) สอบผ่าน HZ201  

                                 วิชาเอกเลือก (1 วิชา) 3  

รวม 21  
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ชั้นปีท่ี 3 ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขกอ่นเรียน 

GExxx หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก 3(3-0-6)  
HO341 จีนกับประชาคมอาเซียน 3(3-0-6)  

HZ301 การอ่านและการเขียนภาษาจนี 1 3(1-4-4) สอบผ่าน HZ202  

HZ303 การแปลจีน – ไทย 3(1-4-4) สอบผ่าน HZ202  

HZ308 การอ่านและการเขียนภาษาจนีธุรกิจ 3(2-2-5) สอบผ่าน HZ202  

                                วิชาเอกเลือก (2วิชา) 6  
รวม 21  

 
 
ชั้นปีท่ี 3 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขกอ่นเรียน 

HO308 ความเข้าใจมนษุยศาสตร ์ 3(3-0-6)  
HZ302 การอ่านและการเขียนภาษาจนี 2 3(1-4-4) สอบผ่าน HZ301 

HZ309 ประวัติวรรณคดจีีน 3(2-2-5) สอบผ่าน HZ202 

                                 วิชาเอกเลือก (3วิชา) 9  
รวม 18  
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ชั้นปีท่ี 4 ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขกอ่นเรียน 

HZ304 การแปลไทย-จีน 3(1-4-4) สอบผ่าน HZ202 

HZ401 บูรณาการความรู้เพื่องานอาชีพ   3(0-6-3)  
                                  วิชาเอกเลือก (2 วิชา) 6  
                                   วิชาเลือกเสรี(1 วิชา) 3  

รวม 15  
 
 
 
 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขกอ่นเรียน 

                                 วิชาเอกเลือก (1 วิชา) 3  
                                 วิชาเลือกเสรี(1 วิชา) 3  

รวม 6  

 
หมายเหตุ: - คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสม

ซึ่งจะมีประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบ 
 -  นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดแผนการเรียนที่เหมาะสม 
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แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต   
สาขาวิชาภาษาจีน แผน ข หลักสูตรสหกิจศึกษา 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขกอ่นเรียน 

GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 3(3-0-6)  
GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดจิิทัลและการโค้ด 3(3-0-6)  

 GExxx หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก 3(3-0-6)  
GExxx หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก 3(3-0-6)  
HO117   อารยธรรมวิวัฒน์ 3(3-0-6)  
HZ101 ภาษาจีน 1 3(1-4-4) หากมีผลการเรียนต่ ากว่า 

C 
ต้องลงเรียนซ้ า 

HZ104 อักษรจีน 3(1-1-4)  
รวม 21  

 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏบิัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไขกอ่นเรียน 

GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3(3-0-6)  
GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 3(3-0-6)  
GE101 การประกอบการทีข่ับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6)  
HO118 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3(3-0-6)  
HZ102  ภาษาจีน 2 3(1-4-4)  สอบผ่าน HZ101 

หรือสอบได้ในระดับ
เทียบเท่า HZ101 

หากมีผลการเรียนต่ ากว่า 
C ต้องลงเรียนซ้ า 

HZ105 การฟังภาษาจีนเบื้องต้น 3(1-1-4) สอบผ่าน HZ101 
หรือสอบได้ในระดับ
เทียบเท่า HZ101 

 HO141 วัฒนธรรมจีนเบื้องตน้ 3(3-0-6)  
รวม 21  
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ชั้นปีท่ี 2 ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขกอ่นเรียน 

GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 1 3(3-0-6)  
HO201 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  
HO241 ชุมชนจีนในสังคมไทย 3(3-0-6)  
HZ201 ภาษาจีน 3 3(1-4-4) สอบผ่าน HZ102 

หรือสอบได้ในระดับ
เทียบเท่า HZ102 

HZ203 ทักษะการฟัง – การพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5) สอบผ่าน HZ102 
หรือสอบได้ในระดับ
เทียบเท่า HZ102 

HZ205 การอ่านภาษาจีน 1 3(2-2-5) สอบผ่าน HZ102 
หรือสอบได้ในระดับ
เทียบเท่า HZ102 

รวม 18  
 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขกอ่นเรียน 

GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 2 3(3-0-6) ศึกษาก่อน  HG011 หรือ 
คะแนน TOEIC 450 หรือ

เทียบเท่า 
HO242 เทคโนโลยีและสารสนเทศจีน  3(1-4-4)  
HZ202 ภาษาจีน 4 3(1-4-4) สอบผ่าน HZ201 

HZ204 ทักษะการฟัง – การพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5) สอบผ่าน HZ203 

HZ206 การอ่านภาษาจีน 2 3(2-2-5) สอบผ่าน HZ205 

HZ207 หลักภาษาจีน 3(3-0-6) สอบผ่าน HZ201  

                                 วิชาโท(1 วิชา) 3  

รวม 21  
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ชั้นปีท่ี 3 ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขกอ่นเรียน 

GExxx หมวดการศึกษาทั่วไป-เลือก 3(3-0-6)  
HO341 จีนกับประชาคมอาเซียน 3(3-0-6)  

HZ301 การอ่านและการเขียนภาษาจนี 1 3(1-4-4) สอบผ่าน HZ202  

HZ303 การแปลจีน – ไทย 3(1-4-4) สอบผ่าน HZ202  

HZ308 การอ่านและการเขียนภาษาจนีธุรกิจ 3(2-2-5) สอบผ่าน HZ202  

                                วิชาเอกเลือก (1 วิชา) 3  
                                วิชาโท(1 วิชา) 3  

รวม 21  

 
 
ชั้นปีท่ี 3 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขกอ่นเรียน 

HO308 ความเข้าใจมนษุยศาสตร ์ 3(3-0-6)  
HZ302 การอ่านและการเขียนภาษาจนี 2 3(1-4-4) สอบผ่าน HZ301 

HZ309 ประวัติวรรณคดจีีน 3(2-2-5) สอบผ่าน HZ202 

                                 วิชาเอกเลือก (1 วิชา) 3  
                                 วิชาโท(1 วิชา) 3  
                                 วิชาเลือกเสรี(1 วิชา) 3  

รวม 18  
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ชั้นปีท่ี 4 ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขกอ่นเรียน 

HZ304 การแปลไทย – จีน 3(1-4-4) สอบผ่าน HZ202 

HZ401 บูรณาการความรู้เพื่องานอาชีพ   3(0-6-3)  
                                 วิชาโท(2 วิชา) 6  
                                 วิชาเลือกเสรี(1 วิชา) 3  

รวม 15  
 
 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขกอ่นเรียน 

HZ440 สหกิจศึกษา   6(0-40-20) ได้รับความเห็นขอบจาก
คณะกรรมการหลักสูตร 

รวม 6  

หมายเหตุ: - คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสม
ซึ่งจะมีประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบ 

 -  นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดแผนการเรียนที่เหมาะสม 
 
              3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน 30  หน่วยกิต  ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป-บังคับ   นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจ านวน 21  หน่วยกิต  ดังต่อไปนี้ 

1) กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร 

  กลุ่มวิชาภาษา 
GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) 

 (Thai for Careers)  
                      พัฒนาทักษะภาษาไทยมาตรฐานในด้านการฟัง การพูด การอ่าน  การเขียน การใช้
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความคิดและอาชีพการงาน ฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ภาษาไทยโดยใช้บทเรียน บท
อ่าน และแบบฝึกหัดที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอาชีพตามสาขาของผู้เรียน 
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GE002 

 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 

 

3(3-0-6) 

 (English for Communication 1)  
                    พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน โดยเน้นทักษะการ
ฟังเพื่อจับใจความส าคัญ และรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาสั้น ๆ   การพูดทักทาย 
เร่ิมต้นบทสนทนา แนะน าตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่างง่าย การอ่านข้อความระดับย่อ
หน้าอย่างง่าย ๆ เพื่อจับใจความส าคัญและแสดงความคิดเห็น การเขียนข้อความสั้น ๆ ในรูปแบบ
ทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 

 (English for Communications 2)  
 ศึกษาก่อน GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 หรือคะแนน TOEIC 250  

                 หรือเทียบเท่า 
 

                         พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  โดยเน้นทักษะ
การฟังเพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาที่ซับซ้อนขึ้น  การมี
ส่วนร่วมในการสนทนาโดยการถามตอบ และแสดงความคิดเห็น  การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
พบในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการน าเสนอและเปรียบเทียบข้อมูลทางธุรกิจอย่างง่าย  การอ่าน
ข้อความในหัวข้อที่หลากหลายทั้งในรูปแบบทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 
GE004  

 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 

 

3(3-0-6) 

 (English for Communication in Careers 1)  
 ศึกษาก่อน GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 หรือคะแนน TOEIC 350 หรือ

เทียบเท่า 
 

                        พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจที่สอดคล้องกับสาขาวิชา 
บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  ฝึกสนทนาทางโทรศัพท์น าเสนอข้อมูล  เปรียบเทียบ
และวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ  เขียนบันทึกภายในและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อ่านข่าวหรือ
บทความเพื่อศึกษารายละเอียดและสรุปใจความส าคัญ  ก าหนดให้มีการอ่านนอกเวลาและ
การศึกษาด้วยตนเอง 
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GE005  

 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2 

3(3-0-6) 

 (English for Communication in Careers 2)  
 ศึกษาก่อน GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1หรือคะแนน TOEIC 

450 หรือเทียบเท่า 
 

                        พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจที่สอดคล้องกับสาขาวิชา 
บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  ฝึกเสนอและอภิปรายข้อคิดเห็น สัมภาษณ์งาน เขียน
ประวัติส่วนตัวและจดหมายสมัครงาน  อ่านข่าวหรือบทความเพื่อศึกษารายละเอียดและสรุป
ใจความส าคัญ  ก าหนดให้มีการอ่านนอกเวลาและการศึกษาด้วยตนเอง 

 

 
2) กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ ( Business and Entrepreneurship) 

GE101 การประกอบการท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 

 (Innovation-Driven Entrepreneurship)  
                     กระบวนการประกอบการเพื่อเสริมสร้างและผสมผสาน ทฤษฎี แนวคิด ทักษะ  

ทัศนคติ และความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ โดยการตระหนักถึงปัญหาและโอกาส  

เพื่อค้นหาแนวคิดและหนทางเชิงสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและสร้างคุณค่า รวมไปถึงการ 

พัฒนาต่อยอดให้เกิดการปฏิบัติในเชิงธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 3 ) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sceince and Technology) 

GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด 3(3-0-6)  

 (Digital Innovative Thinking and Coding)   
                              แนวคิด มุมมอง และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 
และการแก้ปัญหาในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  ฝึกทักษะพื้นฐานการใช้แอปพลิเคชัน และการพัฒนาโปรแกรม 
ประยุกต์สมัยใหม่ผ่านกระบวนการค้นคว้า วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล จนเกิดนวัตกรรมที่ตอบ 
สนองต่อความต้องการของคนในสังคม 
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ส่วนที่ 2  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 

1)  กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 1) กลุ่มภาษา - ภาษาต่างประเทศ  
GE006 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 

 (Malay for Communication)  
                      ทักษะการใช้ภาษามาเลย์ในชีวิตประจ าวันโดยเน้นการฟังและการสนทนา  บทพูด 
พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการใช้สื่อสาร รวมทั้งการจับใจความส าคัญและการเขียนแสดงความคิดเห็น 
ขั้นพื้นฐานในระดับย่อหน้า 
 
GE007 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 (Vietnamese for Communication)  
                       ทักษะการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ าวันโดยเน้นการฟังและการสนทนา  
 บทพูดพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการใช้สื่อสาร รวมทั้งการจับใจความส าคัญและการเขียนแสดงความ 
คิดเห็นขั้นพื้นฐานในระดับย่อหน้า 
 
GE008 

 
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 

 

(3-0-6) 

 (Burmese for Communication)  
                     ทักษะการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจ าวันโดยเน้นการฟังและการสนทนา  บทพูดพื้น 
ฐานที่จ าเป็นต่อการใช้สื่อสาร รวมทั้งการจับใจความส าคัญและการเขียนแสดงความคิดเห็นขั้น 
พื้นฐานในระดับย่อหน้า 
  

2)  กลุ่มทักษะการสื่อสาร 
 

GE051 
 

มิติแห่งศัพท์ 
(Aspects of Vocabulary) 

         3(3-0-6) 
          

                     ศัพท์กับการเรียนภาษา โครงสร้างศัพท์  ตัวสะกดกับการออกเสียง  ความหมายของ
ศัพท์  ประวัติค าศัพท์  วิธีใช้ค า  การบัญญัติศัพท์  ทักษะการใช้พจนานุกรม  การศึกษาค า
เปรียบเทียบต่างศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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GE052 การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจัย 3(3-0-6) 

 (Research and Academic Project Writing)  
                      โครงสร้างโครงการแบบต่าง ๆ  เช่น โครงการน าเสนอกิจกรรม โครงการทาง
วิชาการ และโครงการวิจัยโดยใช้ภาษาที่ชัดเจนและเหมาะสม 
 

 

GE053 การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Business Reading and Writing)  
                      หลักการและความส าคัญของการอ่านและการเขียนในธุรกิจ  ศึกษาศัพท์และส านวน
ธุรกิจในด้านความหมายและการใช้ในบริบทต่าง ๆ  วิเคราะห์และตีความบทความทางธุรกิจในสื่อ
สิ่งพิมพ์ร่วมสมัยและสื่อใหม่  พัฒนาทักษะการเขียนทางธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติ 
 

 

GE054 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 

 (Reading for Life Development)  
                      ความหมาย ความส าคัญและคุณค่าของการอ่าน   ความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านกับ
การพัฒนาชีวิต  พัฒนาทักษะการอ่าน  อ่านจับใจความส าคัญ  อ่านวิเคราะห์และตีความ  ฝึก
ปฏิบัติโดยเลือกบทความที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชีวิตและการปรับตัวในโลกสมัยใหม่อย่างมี
คุณค่า 
 

 

GE055 ทักษะการพูดและการน าเสนองาน 3(3-0-6) 

 (Speaking and Presentation Skills)  
                      แนวคิด หลักการพูดและการน าเสนองานเชิงธุรกิจ   การวางแผนการพูดและการใช้
สื่อเพื่อประกอบการพูดและน าเสนองาน  เทคนิคการใช้วจนภาษา อวจนภาษา และเทคโนโลยีสื่อ
ในการพูดและน าเสนองาน  ฝึกพูดและน าเสนองานเชิงธุรกิจในลักษณะต่าง ๆ  ครอบคลุมการ
บรรยายสรุปเพื่อรายงาน  การเสนองานเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ การแถลงข่าว และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
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GE056 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 (Intercultural Communication)  
                     ปรัชญา และแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม  โลกาภิวัฒน์  มิติทางวัฒนธรรม และความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมในสังคมโลก  องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมทางวัฒนธรรม 
ภาษา และอัตลักษณ์  บทบาทและความส าคัญของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่มีต่อปัจเจกบุคคล
และองค์กร  การปรับตัวเพื่อกลมกลืนกับวัฒนธรรม  แนวทางการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อลด
ความขัดแย้งและสร้างการยอมรับทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร 
 

 

GE057 นักข่าวพลเมือง 3(3-0-6) 

 (Citizen Reporter)  
                     หลักการ คุณธรรมและจริยธรรมนักข่าวพลเมือง เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพ 
แสง และเสียง การเรียบเรียงข่าวสารและผลิตเนื้อหาด้วยอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่ 

 

 

2) กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ ( Business and Entrepreneurship) 
GE102 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6) 

 (Business Ethics and Social Responsibility)  
                     จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ การศึกษากรณีศึกษาด้านจริยธรรมธุรกิจ ความ
รับผิดชอบของธุรกิจที่พึงมีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ลูกค้า พนักงาน และผู้ลงทุน 

 

 
GE103 

 
การคิดเชิงออกแบบ 

 

3(3-0-6) 

 (Design Thinking)   
                     หลักการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ  เพื่อท าความเข้าใจปัญหาต่าง ๆ โดย
ค านึงถึงผู้ที่มีปัญหาเป็นหลัก   การทดสอบและพัฒนาทางออกของปัญหาแบบวนซ้ าอย่างมีระบบ 
เพื่อสร้างสรรค์แนวทางและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่มีปัญหา คุณค่าของ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่สร้างความแตกต่าง เพื่อเป็นช่องทางเฉพาะในการสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ โดยการรวบรวมมุมมองทางทฤษฎีและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
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GE104        ธุรกิจออนไลน์ 
                    (Online Business) 
                   ภาพรวมของการท าธุรกิจออนไลน์ ประเภทของการท าธุรกิจออนไลน์  รวมถึง
องค์ประกอบที่ส าคัญในระบบนิเวศของธุรกิจออนไลน์  ครอบคลุมโลจิสติกส์  ซัพพลายเชน และ
ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคทางการตลาดส าหรับธุรกิจออนไลน์ และการ
เรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อให้เข้าใจการท างานของระบบส าหรับท าธุรกิจออนไลน์ที่ใช้อยู่ในโลก
ปัจจุบัน  เข้าใจมุมมองของทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย และได้ฝึกใช้ระบบปฏิบัติการเพื่อทดลองซื้อขายจริง  

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 
 
GE105 

 
 
กฎหมายเบื้องต้นส าหรับผู้ประกอบการ 

 

 

3(3-0-6) 

 (Law for Entrepreneur)  
                      กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ การเลือกประเภทองค์กรธุรกิจ การร่าง
สัญญาทางธุรกิจ  สัญญาเช่า สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ  สัญญาจ้างงาน และสัญญาทางธุรกิจอ่ืน ๆ  
การเจรจาต่อรองทางกฎหมาย การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ  การวางแผนภาษีส าหรับ
ผู้ประกอบการ  และประเด็นอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 

 

 
GE106 

 
กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 

3(3-0-6) 

 (E-commerce Law)  
                       กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาซื้อขายสินค้าและกฎหมายการ
โอนเงินและการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายแลกเปลี่ยน ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ 

 

 
GE107 

 
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 

 

3(3-0-6) 

 (Trading and Investment)  
                       รู้จักเศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์  
ข้อมูลส าคัญที่ควรพิจารณาในการซื้อขายหลักทรัพย์  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจแล 
ะราคาหลักทรัพย์  กลยุทธ์การซื้อขายหุ้นแบบต่าง ๆ  การใช้แอพพลิเคชันต่าง ๆ ในการวิเคราะห์  
การจัดพอร์ตการลงทุน และการจ าลองการซื้อขายหลักทรัพย์ 
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GE108 

 
การบริหารความมั่งคั่ง 

 

3(3-0-6) 

 (Wealth Management)  
                      ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับธุรกิจการธนาคาร การประกันภัย พันธบัตร และการ
ออมประเภทอ่ืน ๆ  การวางแผนแนวทางการเงินส าหรับคนยุคใหม่ การเงินส่วนบุคคล 

 

 
GE109 

 
ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 

 

3(3-0-6) 

 (Food Business for Wellness and Beauty)  
                      ความหมาย ลักษณะความส าคัญและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม  
ประเภทและตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม  ที่ผลิตในเชิงการค้า กระบวนการ
ผลิตและการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม แนวโน้มทิศทางของผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 

 

 
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( Science and Technology) 

GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

 (Modern Innovation Technology)  
                      ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
การแพทย์ การสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณ์หรือระบบกักเก็บพลังงาน เทคโนโลยีการพิมพ์
สามมิติ เทคโนโลยีวัสดุฉลาด เทคโนโลยีพลังงานทดแทน รวมทั้งวิทยาการเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
ใหม่ที่มีต่อการเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลก 

 

 
GE203 

 
การคิดเชิงวิเคราะห์ส าหรับธุรกิจ 

 

3(3-0-6) 

 (Analytical Thinking for Business)  
                     พื้นฐานการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่มีต่อธุรกิจ เทคนิคและเครื่องมือ
ที่ช่วยในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ 
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GE204 

 
เกษตรอัจฉริยะ 

3(3-0-6) 

 (Smart Farming)  
                      เกษตรกับชีวิตประจ าวัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตร  ทฤษฎีเกษตรพอเพียง การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและของเหลือทางการเกษตร  
ทิศทางการเกษตรของไทย กรณีศึกษาการท าธุรกิจเกษตร 

 

 
GE205 

 
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางเพื่อสุขภาพและความงาม 

 

3(3-0-6) 

 (Cosmetic Products for Health and Beauty)  
                     ความส าคัญของเคร่ืองส าอางส าหรับสุขภาพและความงาม  ประเภทของผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอาง   ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง  ผลิตภัณฑ์ดูแลและตกแต่งเส้นผม  ผลิตภัณฑ์ตกแต่งสีสัน
บนใบหน้า  ผลิตภัณฑ์ส าหรับช่องปาก  ผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็กและผู้ใหญ่  ผลิตภัณฑ์แนวสปา  
แนวทางเลือกการเลือกซื้อเคร่ืองส าอาง  หลักการใช้เคร่ืองส าอางแต่ละประเภทในการเสริมความ
งาม นวัตกรรมเคร่ืองส าอางที่เป็นประโยชน์ในทางเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม 

 

 
GE206 

 
ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย 

 

3(3-0-6) 

 (Thai Herbs Wisdom)  
                      ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสมุนไพรไทย  ภูมิปัญญาคนไทยในอดีตและปัจจุบันในการ
ใช้สมุนไพรไทย  สรรพคุณของสมุนไพรไทยด้านการเกษตร  การแพทย์และอุตสาหกรรม  

 

 
GE207 

 
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

3(3-0-6) 

 (Digital Technology)  
                       ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล  ความหลากหลายของเทคโนโลยี  
ผลกระทบที่มีต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตในยุคดิจิทัล การประกอบธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สภาพแวดล้อม รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม และสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการปรับตัวเพื่อรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในยุคดิจิทัล 
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GE208 

 
เกมดิจิทัล 

3(3-0-6) 

 (Digital Game)  
                      เทคนิคการตัดสินใจ  เทคนิคการแข่งขัน ความรู้ที่จ าเป็นในการเล่นเกมดิจิทัล  
กรณีศึกษาเกมดิจิทัล 

 

 
4) กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม (Aesthetic and Culture) 
 1) กลุ่มสุนทรียศาสตร์ 
 
GE301 

  
ปรัชญาความรัก 

3(3-0-6) 

 (Philosophy of Love)  
                 แนววิธีศึกษาปรากฏการณ์ของความรักอันเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์  โดยพินิจ
พิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหาของความรักผ่านมุมมองทางปรัชญา ทั้งในด้านที่เป็นปัจเจก 
และในด้านที่มีมิติสัมพันธ์กับสังคมรอบตัว 

 

 
GE302 

  
ปรัชญาศิลปะ 

3(3-0-6) 

 (Philosophy of Art)  
                 แนววิธีศึกษากระบวนทัศน์และการก่อขึ้นของความหมายในทางศิลปะ ตลอดจน
ความสัมพันธ์ของความจริง ความรู้ และคุณค่าในงานศิลปะ 

 

 
GE303 

 
รูปรสกลิ่นสีเสียง 

 

3(3-0-6) 

 (Shape, Taste, Smell, Color, Sound)  
                ค าบอกรูปรสกลิ่นสีเสียงในภาษา สัญญาของรูปรสกลิ่นสีเสียงในมิติของธรรมชาติ 
ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม  อิทธิพลของรูปรสกลิ่นสีเสียงต่อความรู้สึกของมนุษย์และการ
สร้างสรรค์ศิลปะของทุกด้านของมนุษย์ เช่น สถาปัตยกรรม วรรณศิลป์ จิตรกรรม มัณฑนศิลป์ 
การน าความรู้เร่ืองรูปรสกลิ่นสีเสียงไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น  แฟชั่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
การโฆษณา การปรุงและออกแบบอาหาร 
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GE304 

 
เร่ืองเล่าในโลกสมัยใหม่ 

 

3(3-0-6) 

 (Narratives in the Modern World)  
                ความหมายและบทบาทหน้าที่ของเร่ืองเล่า ความสัมพันธ์ระหว่างเร่ืองเล่ากับชีวิต สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และจิตวิทยา  วิเคราะห์เนื้อหา รูปแบบและวิธีการเล่าเร่ืองในสื่อ
ต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการเล่าเร่ืองเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
GE305 

 
การตีความละครและภาพยนตร์ 

 

3(3-0-6) 

 (Interpretation of Drama and Film)  
               ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการตีความละครและภาพยนตร์ วัฒนธรรมการสร้าง
และเสพละครและภาพยนตร์ในสังคมไทย  แนวทางการวิเคราะห์และตีความละครและภาพยนตร์ 
กรณีศึกษาการวิเคราะห์ละครและภาพยนตร์และฝึกปฏิบัติ 

 

 
GE306 

 
นิทานโลก 

 

3(3-0-6) 

 (Tales of the World)  
                ความหมายของนิทาน  ความส าคัญและบทบาทของนิทานที่มีต่อมนุษยชาติ  ลักษณะ
เด่นของนิทานทั้งของตะวันออกและตะวันตก  อ่านตีความนิทานส าคัญบางเร่ืองทั้งของตะวันออก
และตะวันตก 

 

   

GE307 พระราชนิพนธ์ในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจกัรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิย
ชาติ สยามบรมราชกุมารี 

3(3-0-6) 

 (HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Writing)  
                  พระราชประวัติและพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ความส าคัญ ลักษณะเด่น คุณค่า และความงามของพระราชนิพนธ์ ตลอดจนบทบาทของพระราช
นิพนธ์ที่มีต่อวงการหนังสือและสังคมไทย 

 

 
GE308 

 
วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน 

 

3(3-0-6) 

 (Southeast Asian Writers Award)  
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                 ประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) 
ความส าคัญ คุณค่าของวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนของไทย ตลอดจนบทบาท
ของรางวัลซีไรต์ที่มีต่อวงวรรณกรรมไทย 

 

 
GE309 

 
การอ่านร้อยกรองไทย 

 

3(3-0-6) 

 (Thai Poetry Recitation)  
                หลักการและการฝึกทักษะการอ่านร้อยกรองไทยประเภท โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย 
และท านองการอ่านแบบต่าง ๆ ได้แก่ ท านองเสนาะ ขับ สวด เห่ พากย์ รวมทั้ง 
กลวิธีการใช้เสียงให้เหมาะกับบทอ่าน 

 

 
GE310 

 
นาฏศิลป์ไทย 

 

3(2-2-5) 

 (Thai Classical Dance)  
                หลักเบื้องต้นและแบบแผนของนาฏศิลป์ไทย  การฝึกปฏิบัติการร าพื้นฐาน   เพลงช้า  
เพลงเร็ว  ร าแม่บท 
 

 

GE311 แดนซ ์ 3(2-2-5) 

 (Dance)  
                รูปแบบและประเภทของการเต้น เช่น Junior Dance, Street Jazz, Hip Hop, K-Pop, B 
Boy, Jazz Move, Junior Ballet, ฝึกการเต้นประเภทต่าง ๆ  

 

 
GE312 

 
การขับร้อง 

 

3(2-2-5) 

 (Singing)  
                วิธีการใช้เสียง  ประเภทของเพลง  ควบคุมการใช้เสียง การฟังและการจับจังหวะ ดนตรี 
ฝึกปฏิบัติการขับร้องในงานสังคมและการแสดงโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนฝึกท่าทางการแสดงออก
ให้เหมาะสมกับรูปแบบของงาน 

 

 
GE313 

 
ดนตรีวิจักษณ์ 

 

3(3-0-6) 

 (Music Appreciation)  
                การฟังดนตรีเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความซาบซึ้งในคุณค่าของการฟังดนตรี  รวมถึง
พัฒนาการของการฟังดนตรีประเภทต่าง ๆ  ลักษณะของเพลงและเครื่องดนตรี 
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GE314 

 
 
 
การจัดดอกไม ้

 

3(2-2-5) 

 (Flower Decoration)  
                ศาสตร์และศิลป์แห่งการจัดแต่ง และถ่ายทอดความหมายของดอกไม้  เพื่อขัดเกลาจิตใจ
ให้เข้าถึงประสบการณ์สุนทรียะ ตลอดจนสามารถเข้าใจถึงการใช้ดอกไม้เป็นภาพตัวแทนแห่งการ
สื่อสารอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างละเอียดลออ 

 

 
GE315 

 
พัสตราภรณ ์

 

3(3-0-6) 

 (Costume and Garment)  
                ประวัติของเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดับ ศิลปะและวัฒนธรรมการตกแต่งร่างกายให้
เหมาะแก่ระดับบุคคล ยุคสมัยและจุดประสงค์ ทั้งในบริบทวัฒนธรรมของราชส านักและชาวบ้าน  
วิเคราะห์กรณีศึกษาการออกแบบพัสตราภรณ์ สืบคืนประวัติ ภูมิหลังของ     พัสตราภรณ์ไทย 

 

 
GE316 

 
การออกแบบเคร่ืองแต่งกายและการแต่งหน้า 

 

3(2-2-5) 

 (Costume and Make-Up Design)  
                ความหมาย และความส าคัญของเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดับ  การฝึกออกแบบ
เคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดับให้เข้ากับการแสดงประเภทต่าง ๆ   เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
และสอดคล้องกับยุคสมัยและสภาพของนักแสดง  ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งหน้า
เบื้องต้น และเทคนิคการแต่งหน้าส าหรับการแสดง 

 

 
GE317 

 
ศิลปะวิจักษณ ์

 

3(3-0-6) 

 (Art Appreciation)  
                 ความหมาย ความส าคัญ คุณค่าของศิลปกรรม หลักการวิจักษณ์ศิลปกรรมประเภทต่าง  
ๆ  ได้แก่ จิตรกรรม วรรณกรรม คีตกรรม นาฏกรรม และสื่อบันเทิงร่วมสมัยต่าง ๆ ทั้งในด้าน  
รูปแบบ เนื้อหา แนวคิดสุนทรียรส 
 
GE318 

 
การละเล่นและเพลงพื้นบา้นไทย 

 

3(3-0-6) 

 (Thai Folk Games and Songs)  
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                ประวัติความเป็นมา  ลักษณะ ประเภท และคุณค่าของการละเล่นพื้นบ้านในภาคต่าง ๆ 
ของประเทศไทย  และเพลงพื้นบ้านไทยแต่ละประเภท อิทธิพลของสภาพสังคม ภูมิประเทศ 
ค่านิยมและคติชีวิตที่ต่อการการละเล่นต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้เพลงพื้นบ้านในโอกาสต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม 

 

  
2) กลุ่มวัฒนธรรม  

 

GE351 
 

วัฒนธรรมประชานิยม 
(Popular Culture) 

3(3-0-6) 

 

                  ความหมาย ลักษณะเฉพาะ ความเป็นมาของวัฒนธรรมประชานิยม และอิทธิพลที่มีต่อ 
สังคมไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมประชานิยมกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยม  อุตสาหกรรม
การผลิตวัฒนธรรมและสื่อมวลชน  บริบททางสังคมและการเมือง  การบริโภควัฒนธรรม และ
วิเคราะห์วัฒนธรรมประชานิยมที่มีอิทธิพลในชีวิตประจ าวันของคนในสังคมไทย เช่น แฟชั่น 
ดนตรี ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ สินค้าของที่ระลึก ภาพถ่าย รายการโทรทัศน์ 

 
 

 
GE352 

 
สื่อบันเทิงอาเซียน 

 

3(3-0-6) 

 (ASEAN Entertainment Media)  
                 ลักษณะเฉพาะและลักษณะร่วมของสื่อบันเทิงประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน  
ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อบันเทิงกับสังคมในประเทศต่าง ๆ   วัฒนธรรมการสร้างและเสพสื่อ
บันเทิงในประเทศต่าง ๆ    ตลอดจนอิทธิพลที่มีต่อกันในภูมิภาคอาเซียน  วิเคราะห์ประเด็น
น่าสนใจที่ปรากฏในสื่อบันเทิงอาเซียน 

 

 
GE353 

 
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  

 

3(3-0-6) 

 (ASEAN Cultures)  
                 แนวคิดเร่ืองอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน  
ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ  ภาวะวิกฤตทาง
วัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  การปรับตัวและการดัดแปลง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยว  แนวคิดชาตินิยม  และการแก้ไขวิกฤตของชาติ 

 

 
 
 

 
 
 

 

3(3-0-6) 
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GE354 อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติในศิลปะไทย 
                (Foreign Culture Influence on Thai Arts) 
                การรับและบูรณาการวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย  อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดีย 
ลังกา เขมร จีน  โลกมุสลิม และโลกตะวันตก  การสร้างสรรค์ศิลปะไทย 

 
 

 
 
GE355 

 
 
ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

 

 

3(3-0-6) 

 (History of Thailand’s Society after Revolution)  
                ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ว่าด้วยการพัฒนาประเทศ
ตามแบบตะวันตก และผลกระทบที่มีต่อสังคม  การศึกษา การเมือง การปกครอง สื่อสารมวลชน 
ศิลปกรรม รสนิยม แนวคิดเร่ืองความเป็นไทย ท้องถิ่น ตลอดจนอุดมการณ์ชาติ  วิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลง การคลี่คลาย และการด ารงอยู่ของสังคมไทยจากยุคพัฒนาถึงโลกาภิวัฒน์ 

 

 
GE356 

 
อุดมการณ์สร้างชาติของจีน 

 

3(3-0-6) 

 (China’s National Ideology)  
                  พัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา ภูมิปัญญา การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ 
ฯลฯ ที่สะท้อนมุมมองอุดมการณ์สร้างชาติของจีนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 

 
GE357 

 
เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 

 

3(3-0-6) 

 (Current World Events)  
                 เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้ง
ความร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลกปัจจุบัน รวมทั้งเหตุการณ์ส าคัญในประเทศ
ไทยที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ในโลก  เพื่อให้สามารถคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และเปรียบเทียบ
เหตุการณ์ส าคัญของโลกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงได้ 

 

 
GE358 

 
ภาวะหลายภาษา 

 

3(3-0-6) 

 (Multilingualism)  
                ลักษณะเฉพาะของภาวะหลายภาษาและภาวะหลายวัฒนธรรม  เกณฑ์การจ าแนกภาษา
ต่าง ๆ ในสังคม การแทรกแซงและผสมผสานทางภาษา และอิทธิพลของภาวะหลายภาษาที่มีต่อ
พลเมืองในสังคม  
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GE359 

 
การจัดการพิพิธภัณฑ์ 

 

3(3-0-6) 

 (Museum Management)  
                 ความหมาย หน้าที่ ความส าคัญและคุณค่าของพิพิธภัณฑ์ที่มีต่อสังคม ประเภทและ
รูปแบบของพิพิธภัณฑ์  การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์  การบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์  การตลาดของพิพิธภัณฑ์ การอนุรักษ์และการจัดแสดง  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือ
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน  ตัวแบบพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย  การมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม
พิพิธภัณฑ์ในอุดมคติ  พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 

 

 
GE360 

 
ปรัชญาตะวันตก 

 

3(3-0-6) 

 (Western Philosophy)  
                แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวันตก  โดยมุ่งศึกษาประเด็นปัญหาส าคัญ
ในสมัยต่าง ๆ ได้แก่ สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ และหลังสมัยใหม่  เพื่อเรียนรู้พื้นฐานและ
พัฒนาการทางความคิดที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตก 

 

 
GE361 

 
ปรัชญาตะวันออก 

 

3(3-0-6) 

 (Eastern Philosophy)  
                  แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวันออก  โดยมุ่งศึกษาเฉพาะแนวคิดกระ 
แสหลัก ได้แก่ อินเดีย จีน และญี่ปุ่น เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาส าคัญด้านการแสวงหาความ 
หมายของชีวิต ตามวิถีแห่งตะวันออก 
 
GE362 

 
วัฒนธรรมชา 

 

     3(3-0-6) 

 (Tea Culture)  
                ก าเนิด และพัฒนาการของวัฒนธรรมชา ประวัติศาสตร์ของสังคมที่เกี่ยวข้องกับชาใน
ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะของจีน ญ่ีปุ่น และภูมิภาคอาเซียน  ประเด็นศึกษาวัฒนธรรมชาใน
สังคมไทย เช่น ความเชื่อและคติต่าง ๆ  เกี่ยวกับใบชาและการบริโภคชา  การสร้างสรรค์ธุรกิจชา  
วัฒนธรรมร้านน้ าชาในภาคใต้  ชากับพิธีกรรม ชาในฐานะวัฒนธรรมร่วมสมัยยุคโลกาภิวัฒน์ 
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GE363 

 
วัฒนธรรมข้าว 

 

3(3-0-6) 

 (Rice Culture)  
                 ความหมายและขอบเขตของวัฒนธรรมข้าว ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมข้าวกับคน
ไทยทั้งในวัฒนธรรมหลวงและวัฒนธรรมชาวบ้าน  วัฒนธรรมข้าวในกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก กรณีศึกษาวัฒนธรรมข้าวในสถานที่จริง  วิเคราะห์และสร้างสรรค์วัฒนธรรมข้าวใน
บริบทสังคมร่วมสมัย 
 

 

GE364 วัฒนธรรมน้ า 3(3-0-6) 

 (Water Culture)  
                 วัฒนธรรมน้ าในคติไทยที่ปรากฏในวรรคดี ต านาน เร่ืองเล่า ศิลปกรรม บทบาทและ
ความหมายของน้ าในพระราชพิธี ประเพณีและคติชนเกี่ยวกับน้ าในภูมิภาคต่าง ๆ   ภูมิปัญญาของ
การจัดการน้ าของคนไทยในยุคอดีต  มโนทัศน์เร่ืองวัฒนธรรมน้ าในยุคชลประทาน  การจัดการน้ า
กับปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน 

 

 
GE365 

 
ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนในประเทศไทย 

 

3(3-0-6) 

 (Chinese Shrine and Oblation in Thailand)  
                คติความเชื่อเกี่ยวกับศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนในประเทศไทย  การ                 
ไหว้เจ้ากับการสร้างสรรค์วัฒนธรรมของชาวจีน  ศาลเจ้ากับการต้ังชุมชนชาวจีนและการขยายตัว
ของชุมชน  บทบาทของศาลเจ้าและการไหว้เจ้าในบริบทร่วมสมัย  อาทิในด้านการท่องเที่ยว 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คติชนสร้างสรรค์ และพัฒนาการของการสร้างสังคมจีนาภิวัฒน์ กรณีศึกษา
ศาลเจ้าและพิธีกรรมไหว้เทพเจ้าจีนที่เด่น ๆ ในสังคมไทย  

 

 
GE366 

 
ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทย 

 

3(3-0-6) 

 (Ethnic Diversity in Thai Society)  
                   อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ส าคัญในสังคมไทย  การธ ารงไว้ซึ่งชาติพันธุ์ ความแตกต่าง
หลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้อดี ข้อเสียของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคม  สังคมพหุลักษณ์กับ
ความท้าทายในประชาคมอาเซียน ส ารวจพื้นที่ย่านที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ในกรุงเทพมหานครที่
ส าคัญ ๆ  
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GE367 

 
ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 

 

3(3-0-6) 

 (Gender Diversity in Thai Society)   
                    ความหมายของความหลากหลายทางเพศ  แนวคิดและกระบวนทัศน์ในการศึกษาความ
หลากหลายทางเพศในมิติต่างๆ  ทั้งทางวิทยาศาสตร์  ทางมานุษยวิทยา  ทางจิตวิทยา  และอ่ืน ๆ ความ
เข้าใจความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 

 

 
GE368 

 
คติชนสร้างสรรค์ 

 

3(3-0-6) 

 (Creative Folklore)  
                  ประวัติความเป็นมาของคติชนวิทยา  แนวคิดทางคติชนแนวใหม่  และคติชนแนวใหม่เพื่อ
การสร้างสรรค์กิจกรรมทางสังคม  รวมทั้งอิทธิพลของคติชนแนวใหม่ที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบัน 

 

 
GE369 

 
โบราณคดีของไทยและประเทศใกล้เคียง 

 

3(3-0-6) 

 (Archaeology in Thailand and Neighboring Countries)  
                   ความหมายของวิชาโบราณคดี  ความเกี่ยวพันระหว่างโบราณคดีและศิลปกรรม  ประวัติ
ของศิลปะไทยและศิลปะของประเทศใกล้เคียง และการศึกษานอกสถานที่ 

 

 
GE370 

 
ท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์สินค้าทางวัฒนธรรม 

 

3(3-0-6) 

 (Local and Creative Cultural Products)  
                   กระแสท้องถิ่นนิยมในสังคมไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับเศรษฐกิจชุมชน และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ  แนวคิดเร่ืองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนที่น าไปสู่
การสร้างสินค้าทางวัฒนธรรม  กระบวนการสร้างและผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม  กรณีศึกษาโดยเก็บ
ข้อมูลในท้องถิ่นบ้านเกิดเพื่อแสวงหาสินค้าจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มา    ต่อยอดสร้างสรรค์ให้เป็น
สินค้าทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

 

GE371 ราชประเพณีและพระราชพิธีในสังคมไทย 3(3-0-6) 

 (Royal Tradition and Ceremony in Thailand)  
                   ความหมายและหน้าที่ของราชประเพณีและพระราชพิธีในประเทศไทย  พัฒนาการของราช
ประเพณีและพระราชพิธีในประวัติศาสตร์ไทย  ราชประเพณีและพระราชพิธีส าคัญในราชส านักไทย 
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GE372 ประเพณีประดิษฐ์ 3(3-0-6) 

 (Invented Tradition)  
                  ความหมาย ความส าคัญของประเพณีประดิษฐ์  ก าเนิดและพัฒนาการของประเพณีประดิษฐ์ 
ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ประเพณีประดิษฐ์  วิกฤตสังคมกับบทบาทหน้าที่ของประเพณี
ประดิษฐ์ อิทธิพลของประเพณีประดิษฐ์ที่มีต่อการสร้างวาทกรรมตามความคิดของคนในสังคม
ปัจจุบัน  กรณีศึกษาประเพณีประดิษฐ์ในสังคมไทย และวิเคราะห์ประเพณีประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทยปัจจุบัน 

 

 
GE373 

 
ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย 

 

3(3-0-6) 

 (Tradition and Festival in Thailand)  
                    ความส าคัญของประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย  หน้าที่ของประเพณีและเทศกาลต่อวิถี
ชีวิต  คติความเชื่อ  ค่านิยมและภูมิปัญญาไทย ประเพณีและเทศกาลประจ าปีในสังคมไทย 

 

 
GE374 

 
ประวัติศาสตร์ของภาพถ่าย 

 

3(3-0-6) 

 (History of Photography)  
                  ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของภาพถ่าย  ความส าคัญและคุณค่าของภาพถ่ายในสังคม 
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับภาพถ่าย  ความหมายของภาพถ่ายที่มีคุณค่าทั้งทางจิตใจและทาง
ประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์ศิลปะการถ่ายภาพ การผสมผสานทั้งทางด้านแนวความคิด ทฤษฎี 
เทคนิคปฏิบัติ และความคิดสร้างสรรค์  ความสามารถและทักษะที่น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่ายเพื่อจรรโลงใจต่อสังคม 

 

 
GE375 

 
ประวัติศาสตร์แอนิเมชั่น 

 

3(3-0-6) 

 (Animation  History)  
                   ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของแอนิเมชั่น มุมมองที่หลากหลายของแอนิเมชั่นตั้งแต่
ล าดับเวลา วิธีการ และสื่อกลาง วัฒนธรรม ประเภท จนถึงคนวาดภาพ ทัศนคติและอิทธิพลของเชื้อ
ชาติ เพศ เทคโนโลยี อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรม และความขัดแย้งระหว่างศิลปะกับอุตสาหกรรม 
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GE376 

 
ความเชื่อในสังคมไทย 

 

3(3-0-6) 

 (Faiths in Thai Society)  
                  ความหมายของความเชื่อ  ประเภทของความเชื่อ  แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ศึกษาความเชื่อ  
ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อกับสังคมไทยในท้องถิ่นต่าง ๆ   การเก็บข้อมูลความเชื่อภาคสนาม  
วิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อ  ปรากฎการณ์ของความเชื่อและการประยุกต์ใช้ความเชื่อเพื่อจุดประสงค์ต่าง 
ๆ ในสังคมไทยร่วมสมัย 

 

 
GE377 

 
โหราศาสตร์และการพยากรณ์ 

 

3(3-0-6) 

 (Astrology and Forecasting)  
                   แนวคิดเร่ืองโหราศาสตร์และการพยากรณ์ของสังคมตะวันออกและตะวันตกเชิง
เปรียบเทียบ  คติความหมายและระบบภูมิปัญญาในโหราศาสตร์ไทย  ประเภทของโหราศาสตร์และ
การพยากรณ์  การใช้ตรรกะทางภาษาและการตีความทางโหราศาสตร์  การประดิษฐ์ประเพณีและการ
สร้างอัตลักษณ์ของนักพยากรณ์  กรณีศึกษาโหราศาสตร์และการพยากรณ์ในสังคมไทยปัจจุบัน 

 

 

GE378 
 

ศาสนาของโลก 
 

3(3-0-6) 

 (World Religions)  
                   ความรู้เกี่ยวกับศาสนาส าคัญของโลก ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ  ศาสนาอิสลาม 
ศาสนาฮินดู ปรัชญาและวัตรปฏิบัติของศาสนาส าคัญ  ปรากฏการณ์สังคมยุคผสมผสานทางศาสนาใน
ปัจจุบัน   ศาสนาในท่ามกลางวิกฤตของสังคมโลก  การวิเคราะห์การน าศาสนามาใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ 
ในสังคมไทย 

 

 

GE379 
 

หมากล้อม 
 

3(2-2-5) 

 (Go)  
                  การพัฒนาแนวคิดและเทคนิคขั้นพื้นฐานส าหรับเล่นในช่วงเปิดเกม  กลางเกม และปิด
เกม  ความหมายของพื้นที่ ลักษณะหมากและทิศทางหมากเป็นตาย  การจบ-เม็ด 9 เกม วิธีการเล่น
หมากต่อ สูตรมุมและหมากเด็ด ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
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GE380 หมากรุกไทยและสากล 3(2-2-5) 

 (Thai and International Chess)  
                  ประวัติและความเป็นมาของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  ศึกษาตัวหมากรุกไทย
และตัวหมากรุกสากล ทักษะและเทคนิคการเล่นหมากรุกสากล  การนับศักดิ์และกลการเล่นของ
หมากรุกไทยและหมากรุกสากล  ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการเล่นหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเล่นและเข้าใจกลต่าง ๆ ของกีฬาหมากรุกไทยและหมากรุกสากลได้ 

 

 
5)  กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน (Quality of Life and Sustainable Society) 

 1). กลุ่มคุณภาพชีวิต  

GE401      ทักษะการรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล                                                                                     3(3-0-6) 
                  (Information Literacy Skills in Digital Society) 

 v 

                       ความหมายและความส าคัญของการรู้สารสนเทศ กระบวนการพัฒนาบุคคลให้เป็น 
ผู้รู้สารสนเทศโดยเร่ิมจากการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ  การเลือกทรัพยากรสารสนเทศ   
การเข้าถึงสารสนเทศตามความต้องการ  การประเมินค่าสารสนเทศ  การจัดการเน้ือหาและการใช้ 
สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย 

 

 
GE402      เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้                                                                                         3(3-0-6) 
                  (Discovery of Learning Society) 
                      ความหมาย ความส าคัญขององค์ความรู้ที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนา 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  พลังแห่งการเรียนรู้  แนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้  สังคมและ 
เครือข่ายการเรียนรู้   พลวัตของกระบวนการเรียนรู้  สังคมการเรียนรู้ในเครือข่ายโลกออนไลน์  แหล่ง 
ทรัพยากรการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้  การสร้างพลังอ านาจและความต่อ 
เน่ืองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเป็นระบบ  และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ได้ต่อไป 

 

3(3-

0-6) 

 

 
GE403      ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ                                                                                                              3(3-0-6) 
                  (Media Literacy Skill) 

 

3(3-

0-6) 

                       ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อ  อิทธิพลของสื่อที่มีต่อผู้บริโภค  หลักการและ 
แนวคิดส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อ จ าแนกตามประเภทของสื่อ ได้แก่ ภาพข่าว โฆษณา  
รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่ออินเทอร์เน็ต  โดยเน้นท าความเข้าใจเกี่ยวกับบริบท 
ของสื่อ ครอบคลุมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสื่อ เทคโนโลยีสื่อ จิตวิทยาการสร้างสาร  และรูปแบบ 

 



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรบัปรุงปี พ.ศ. 2560)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

69 
 

และภาษาในสื่อ  ฝึกวิเคราะห์ข่าวสารในสื่อประเภทต่าง ๆ และกฎหมายเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ 
 
GE404      เจนเนอเรชั่น ซี กับคุณภาพชีวิต                                                                                           3(3-0-6) 
                  (Generation Z and Quality of Life) 
                      แนวคิดและการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต   เจนเนอเรชั่นซี    
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและบุคลิกภาพของ 
เจนเนอเรชั่นซี     การปรับตัวและการพัฒนาชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีเป้าหมายของเจนเนอเรชั่นซียุคปัจจุบัน 

 

3(3-

0-6) 

 

 
 
GE405      จิตวิทยาพัฒนาการ                                                                                                                 3(3-0-6) 
                  (Development Psychology) 

 

3(3-

0-6) 

 
                       ความหมายและความส าคัญของพัฒนาการ  ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธพลต่อการเจริญเติบโต 
และพัฒนาการของบุคคล  ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางร่างกาย  อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในแต่ละ 
ช่วงวัย 

 

GE406      จิตวิทยากับการบริหารตนเอง                                                                                                 3(3-0-6) 
                  (Psychology and Self-Management) 
                      หลักการและการประยุกต์แนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อท าความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง 
บุคคลและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลเกี่ยวกับการรับรู้  การเรียนรู้ แรงจูงใจ ความฉลาดทางอารมณ์  
บุคลิกภาพ   กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) และการปรับตัวเพื่อการรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน 
และปรับตัวได้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 

 

3(3-

0-6) 

 

 
GE407      จิตวิทยาการท างานเป็นทีม                                                                                                   3(3-0-6) 
                  (Psychology for Teamwork) 
                         ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในการท างานเป็นทีม  ทั้งในบทบาทของ 
ผู้น าในการสร้างทีมงาน  มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน  ความร่วมมือจัดการกับปัญหา  การสื่อสารเพื่อ 
เข้าใจผู้อ่ืน  ตลอดจนการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

 

3(3-

0-6) 

 
 

 
GE408      การพัฒนาบุคลิกภาพผู้น า                                                                                                   3(3-0-6) 
                  (Personality Development for Leader)  
                      ทฤษฎี หลักปฏิบัติ และทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้น า การเพิ่มศักยภาพ 

 

3(3-

0-6) 
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ในการพัฒนาความเป็นผู้น าของตนทั้งด้านสติปัญญา บุคลิกภาพ อารมณ์ และพฤติกรรมสังคม  
 
GE409       แฟชั่น                                                                                                                           3(3-0-6) 
                   (Fashion) 
                      ความรู้เบื้องต้นของการออกแบบแฟชั่น  ทั้งของตะวันออกและตะวันตก  การสร้างสรรค์ 
แนวคิด  รูปแบบของแฟชั่นออกเป็นงานแสดงแฟชั่น  ประโยชน์ของแฟชั่นต่อสังคม 

 

3(3-

0-6) 

 
 

 
GE410      การท าอาหาร                                                                                                                 3(3-0-6) 
                  (Cooking) 

 

3(2-

2-5) 

                      ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารทั้งของไทย ตะวันออกและตะวันตก  ฝึกปรุง 
อาหารและท าขนมอย่างง่าย 

 

 
 
GE411       การดูแลสุขภาพและความงาม                                                                                    3(3-0-6) 
                   (Health and Beauty Care) 
                        หลักการดูแลร่างกาย การนวด โภชนาการ และการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและความงาม   
รวมถึงสมาธิและจิตแจ่มใส ตลอดจนผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 
 

 

3(3-

0-6) 

 
 

 7.3.5.2 กลุ่มสังคมย่ังยนื  

GE451      ศาสตร์ของพระราชา                                                                                                3(3-0-6) 
                  (Knowledge of the King) 
                      การพัฒนาสังคมไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  เน้นสังคมสมัยใหม่  การเปลี่ยนแปลงทาง 
สังคม แนวคิด ความหมาย และการประยุกต์ภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับ 
ครอบครัว  ชุมชน และสังคมเศรษฐกิจพอเพียงกับการด ารงอยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์และในฐานะ 
เป็นทางออกในการเผชิญกับวิกฤติโลกในยุคปัจจุบัน และการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

 

3(3-

0-6) 
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GE452        หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยของเรา                                                               3(3-0-6) 
                    (TCC and Our UTCC) 
                    ประวัติความเป็นมาของหอการค้าไทย  เครือข่ายของหอการค้าไทย บทบาทของหอการค้าไทย 
และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต่อสังคมและประเทศในระดับภูมิภาคและสากล  บุคคลส าคัญที่มีคุณูปการ 
ต่อหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 
 

 
 
GE453       สังคมศึกษาเพื่อสังคมท่ียั่งยืน                                                                               3(3-0-6) 
                  (Social Studies for Sustainable Society) 

 

3(3-

0-6) 

                     หลักการ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ เหตุการณ์ ปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยและ  
สังคมโลก  ระบบครอบครัว ระบบเศรษฐกิจ  ระบบการเมืองการปกครอง ระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ  
การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบ รวมถึงการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางการ 
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง  ผู้อ่ืน และสังคมที่ยั่งยืน 

 

 
GE454      กฎหมายส าหรับชีวิตประจ าวัน                                                                             3(3-0-6) 
                 (Law for Everyday Life) 
                 ความหมายและลักษณะของกฎหมาย  บ่อเกิดและวิวัฒนาการของกฎหมาย  ระบบของ 

 

3(3-

0-6) 

 
กฎหมายที่ส าคัญ  ที่มาของกฎหมาย  ชนิดและประเภทของกฎหมาย การจัดท ากฎหมายและกระบวน 
การนิติบัญญัติ  การบังคับใช้กฎหมายการตีความ   การอุดช่องว่าง  การยกเลิกกฎหมายและ 
กฎหมายที่ส าคัญในชีวิตประจ าวัน  บุคคล นิติบุคคล นิติกรรม บุคคลสิทธิทรัพยสิทธิ และกฎหมายอาญา                       
 
 
GE455      ทรัพย์สินทางปัญญา                                                                                           3(3-0-6) 
                 (Intellectual Property) 
                   กฎหมายคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา   ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  เคร่ืองหมายทางการค้า   

 

3(3-

0-6) 

 
การคุ้มครองผลงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา  การอนุญาตให้ใช้สิทธิ การจดทะเบียนทรัพย์สินทาง 
ปัญญาการเอาผิดกับผู้ละเมิด รวมถึงคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
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GE456      การท่องเท่ียวในเชิงภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม                                                               3(3-0-6) 
                 (Geography and Cultural Tourism) 
                  ลักษณะ และความส าคัญของภูมิศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์  เอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม  การวางแผนกิจกรรม 
การท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม  การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว 

3(3-

0-6) 

  
 
GE457      ภูม-ิประวัติศาสตร์การท่องเท่ียวไทย                                                                            3(3-0-6) 
                 (Geography and History for Thai Tourism)  

 

(3-

0-6) 

                 ลักษณะทางกายภาพและประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย  รวมถึงสังคม  
 วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปกรรม ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อการท่องเที่ยวไทย 

 

 
GE458      มโนทัศน์เร่ืองความตาย                                                                                               3(3-0-6) 
                 (Concept of Death) 

 

3(3-

0-6) 

                     ปรัชญาเกี่ยวกับความตายในศาสนา แนวความคิดเกี่ยวกับความตายของนักปรัชญาส าคัญ 
ของโลก  วิเคราะห์โลกทัศน์เกี่ยวกับความตายจากวาทะ ภาษิตเร่ืองเล่าวรรณคดี   เพื่อให้เข้าใจถึงระบบ 
ความคิดเกี่ยวกับความตายของคนไทย  ภาวะคนใกล้ตาย  การเตรียมตัวตายอย่างมีสติ  แนวคิดเร่ืองชีวิต 
หลังความตาย 

 

 
GE459      พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาชีวิต                                                                                3(3-0-6) 
                 (Buddhist Principles and Life Solutions) 
                    หลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อน ามาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  ทั้งในชีวิตส่วนตัว  
การท างาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม  โดยใช้กรณีศึกษาเหตุการณ์ในชีวิตจริงที่เผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ  

 

 
GE460      นิเวศส านึก                                                                                                               3(3-0-6) 
                 (Ecological Consciousness) 

 

3(3-

0-6) 

                        มโนทัศน์เร่ืองนิเวศส านึกของคนไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติจาก 
บทอ่านต่าง ๆ  ก าเนิดและพัฒนาการของแนวคิดเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในสังคม  
แนวทางการสร้างนิเวศส านึก การสร้างสรรค์สื่อเพื่อรณรงค์เร่ืองนิเวศส านึก อาทิ การสร้างภาพยนตร์สั้น  

 



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรบัปรุงปี พ.ศ. 2560)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

73 
 

การผลิตโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์   การด าเนินโครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การแสดงละครเวที 
 
 
GE461    สิ่งแวดล้อมในอาเซียน                                                                                                         3(3-0-6) 
                (ASEAN Environment) 
                ปรากฏการณ์  ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม  อันเน่ืองมาจากระบบวัฒนธรรม  ระบบการเมือง   
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โครงสร้างทางภูมิศาสตร์และการเคลื่อนย้ายของกลุ่มชาติพันธุ์  นโยบายและ 
ข้อตกลงความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน  โครงสร้างองค์กรและกลไกความ 
ร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียน และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในอาเซียนอย่างยั่งยืน 

 

3(3-

0-6) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะของคณะมนุษยศาสตร์ 
ก. กลุ่มวิชาแกน  24 หน่วยกิต 

วิชาแกนเลือก 
 
HO101  ทักษะการรู้สารสนเทศ                                                                                                     3(2-2-5) 
              (Information Literacy Skills)                         
             ทักษะการเรียนรู้ ความส าคัญ กระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะสารสนเทศ ประกอบด้วย 
การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ  การเลือกแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ  การสืบค้นสารสนเทศ 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ  การวิเคราะห์  สงเคราะห์ และประเมินสารสนเทศ    
การเรียบเรียง  และน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ 
 
HO103  สุนทรียวิจักษ์                                                                                                                   3(3-0-6)                            
              (Aesthetics Appreciation)                                 
             คุณค่าและความงามของศิลปะแขนงต่างๆ การเข้าถึงความงามในศิลปะ การมีประสบการณ์ในการดู
งานศิลปะ  และการพัฒนารสนิยมในการเสพงานศิลปะ 
 
HO117   อารยธรรมวิวัฒน์                                                                                                             3(3-0-6) 
               (Evolution of Civilizations) 
              วิวัฒนาการด้านต่างๆของมนุษยชาติต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเกิดต่อไปในอนาคต 
 
HO118   การคิดอย่างมีวิจารณญาณ                                                                                                 3(3-0-6) 
               (Critical Thinking)                        
                การวิเคราะห์ลักษณะของการอ้างเหตุผลเพื่อจูงใจให้ผู้อ่ืนยอมรับ วิธีการค้นหาความจริงที่อยู่
เบื้องหลังชุดของการอ้างเหตุผลหลากหลายแบบ การฝึกฝนผ่านกิจกรรมกลุ่มโดยการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการอ่าน การพูด และการเขียน รวมทั้งแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานที่
เป็นต้นฉบับของตนเอง  
 



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรบัปรุงปี พ.ศ. 2560)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

75 
 

 
HO201  ภาษาและวัฒนธรรม                                                                                                         3(3-0-6) 
              (Language and Culture)                                
             ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา วัฒนธรรม กับการสื่อสารในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก   ภาษาที่
สะท้อนความเป็นอยู่ ค่านิยม ความเชื่อของคนในสังคม การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาที่เหมาะสมโดย
ค านึงถึงความแตกต่างและความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ด้านความคิด 
 
HO203  วาทศิลป ์                                                                                                                          3(2-2-5)   
              (Speech Communication)                             
             ทฤษฎีการสื่อสารเบื้องต้นและการถ่ายทอดความคิดเป็นภาษา องค์ประกอบของการพูดที่ดี 
ความส าคัญของการพูดในสังคม การเลือกหัวข้อเร่ืองที่พูด การพิจารณาผู้ฟัง การปรับปรุงและสร้าง
บุคลิกภาพที่ดีในการพูด และฝึกปฏิบัติ 
 
HO301 จริยศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน                                                                                         3(3-0-6) 
             (Ethics for Daily Life)   
             แนววิธีศึกษาประเด็นปัญหาว่าด้วยคุณค่า และความหมายของชีวิต โดยพินิจพิเคราะห์ผ่าน
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน โดยอาศัยกระบวนทัศน์ทางปรัชญาเป็นพื้นฐานการไตร่ตรองรอบ
ด้านอย่างมีวิจารณญาณ         
                 
HO302  กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา                                                                                     3(3-0-6) 
               (Group Dynamics)                          
                 ทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาในการท างานและการสื่อสารในหน่วยงาน การฝึก
จัดการด าเนินการและเข้าร่วมในการแก้ปัญหา  การฝึกสร้างนโยบายและจัดกลุ่มการเรียนรู้ในรูปของ
คณะกรรมการ   การประชุม  และการสัมภาษณ์ การศึกษาภาวะผู้น าในรูปแบบต่าง ๆ  
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HO308   ความเข้าใจทางมนุษยศาสตร์                                                                                             3(3-0-6)  
               (Understanding in Human Sciences)     
               แนววิธีศึกษาองค์ความรู้และประสบการณ์ของมนุษย์ ตลอดจนปรากฎการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นมนุษย์และสิ่งสร้างสรรค์ของมนุษย์ โดยอาศัยกระบวนทัศน์ทางปรัชญาเป็นเคร่ืองมือบูรณาการความ
เข้าใจในศาสตร์และศิลป์แห่งมนุษย์                     
 
                
วิชาแกนบังคับ 
HO141     วัฒนธรรมจีนเบื้องต้น                                                                                                       3(3-0-6)                                                                                       
                    (Basic Chinese Culture) 

                  ภาษา ชาติพันธุ์ ความเชื่อ ปรัชญา ศาสนา  ศิลปะ  และภูมิปัญญาที่เป็นมรดกสืบทอดของชาวจีน 
 
HO241    ชุมชนจีนในสังคมไทย                                                                                                        3(3-0-6)                                                                                         
                   (Chinese Community in Thai Society) 
                 ชุนชนชาวจีนในสังคมไทย ความสัมพันธ์ไทย-จีน ตลอดจนวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ชาว
จีนยึดถือปฎิบัติอยู่ในประเทศไทย 
 
 
HO242    เทคโนโลยีและสารสนเทศจีน                                                                                             3(1-4-4)                                                                                                                                                                                                       
                (Chinese for Information and Technology) 
                โปรแกรมคอมพิวเตอร์  การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจีนจากฐานข้อมูลต่างๆ  การบันทึกข้อมูล และ
การสั่งซื้อออนไลน์ 
 
HO341   จีนกับประชาคมอาเซียน                                                                                                        3(3-0-6)                                                                                                                                    
                 (China and Asean Community ) 

            ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการของประชาคมอาเซียน  ความร่วมมือด้านการเมือง ความมั่นคง  
เศรษฐกิจ    สังคม วัฒนธรรม   นโยบายความสัมพันธ์ของจีนกับประชาคมอาเซียน   และการพัฒนาความ
ร่วมมือด้านต่าง ๆ  
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ข. กลุ่มวิชาเอก   
 วิชาเอกบังคับ 

HZ101 ภาษาจีน 1                                                               3(1-4-4) 
 (Chinese 1) 
 เงื่อนไข : หากมีผลการเรียนต่ ากว่า C ต้องลงเรียนซ้ า 
 โครงสร้างตัวอักษร  หลักการเขียนตัวอักษร และหมวดน าอักษรจีนที่มีความถี่ในการใช้สูง การฝึก
ทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน ในวงค าศัพท์ไม่ต่ ากว่า 400 ค าศัพท์ และการฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จ าลอง 
 
HZ102 ภาษาจีน 2                3(1-4-4) 
 (Chinese 2) 

สอบผ่าน HZ101 ภาษาจีน 1  หรือ 
สอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ101  ภาษาจีน 1 
เงื่อนไข : หากมีผลการเรียนต่ ากว่า C ต้องลงเรียนซ้ า 

 ประโยคพื้นฐานแบบต่างๆ  การฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน ในวงค าศัพท์เพิ่มขึ้นจากภาษาจีน 
1 อีกไม่ต่ ากว่า  400ค าศัพท์  และการฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จ าลอง 
 
HZ104       อักษรจีน               3(1-4-4) 
                  (Chinese Character) 
                 วิวัฒนาการของระบบตัวอักษรตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยปัจจุบันโดยสังเขป  ตัวอักษรจีนรูปแบบ
ต่างๆโครงสร้างตัวอักษร  หลักการเขียนตัวอักษร และหมวดน าอักษรจีนที่มีความถี่ในการใช้สูง ตลอดจนการ
ใช้ส่วนประกอบของอักษรจีนในการสืบค้นค าเพื่อหาความหมายในพจนานุกรม 
 
HZ105         การฟังภาษาจีนเบื้องต้น                                                                                                  3(1-1-4) 
                    (Elementary Chinese Listening) 

 สอบผ่าน HZ101 ภาษาจีน 1  หรือ 
  สอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ101  ภาษาจีน 1 

               ฝึกทักษะการฟังภาษาจีนให้เข้าใจความหมาย และจับใจความได้ โดยฝึกฟังประโยคบทความ
ภาษาจีนสั้น ๆ และนิทาน  
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HZ201 ภาษาจีน 3                3(1-4-4) 
 (Chinese 3) 
 สอบผ่าน HZ102 ภาษาจีน 2  หรือ 

สอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ102  ภาษาจีน 2 
 การฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน ในวงค าศัพท์เพิ่มขึ้นจากภาษาจีน 2 อีกไม่ต่ ากว่า 400 ค า  
โครงสร้างประโยครูปแบบต่างๆ  และการฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จ าลอง 
 
 
HZ202 ภาษาจีน 4                3(1-4-4) 
 (Chinese 4) 
 สอบผ่าน HZ201 ภาษาจีน 3 
 การฝึกทักษะการฟัง   พูด  อ่าน  เขียน ในวงค าศัพท์เพิ่มขึ้นจากภาษาจีน 3  อีกไม่ต่ ากว่า 400 ค า  
โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน  การอ่านบทคัดสรรสั้นๆ  และการฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จ าลอง 
 
HZ203 ทักษะการฟัง-การพูดภาษาจนี 1             3(2-2-5) 
 (Chinese Listening and Speaking Skills 1) 
 สอบผ่าน HZ102 ภาษาจีน 2 หรือ 

     สอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ102  ภาษาจีน 2 
 ทักษะการฟังและการพูดในชีวิตประจ าวัน  และการฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จ าลอง 
 
HZ204 ทักษะการฟัง-การพูดภาษาจนี 2             3(2-2-5) 
 (Chinese Listening and Speaking Skills 2) 
 สอบผ่าน HZ203 ทักษะการฟัง-การพูดภาษาจีน 1 
 ทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่างๆ  และการฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จ าลอง 
 
HZ205 การอ่านภาษาจีน 1               3(2-2-5) 
  (Chinese Reading 1) 
 สอบผ่าน HZ102 ภาษาจีน 2 หรือ 
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สอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ102  ภาษาจีน 2 
 การอ่านบทคัดสรรที่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย  โดยเน้นการอ่านออกเสียง การจับใจความส าคัญ 
HZ206 การอ่านภาษาจีน 2               3(2-2-5) 
 (Chinese Reading 2) 
 สอบผ่าน HZ205 การอ่านภาษาจีน 1  
 การอ่านบทคัดสรรที่ใช้ภาษาที่ซับซ้อนขึ้น  โดยเน้นการอ่านออกเสียง การจับใจความส าคัญและ
การตีความ  
 
HZ207 หลักภาษาจีน                3(3-0-6) 
  (Chinese Structure) 
 สอบผ่าน HZ201 ภาษาจีน 3 
 ไวยากรณ์ภาษาจีน เน้นการศึกษาชนิดและหน้าที่ของค า  วลี  ประโยค   ตลอดจนการวิเคราะห์
โครงสร้างประโยคภาษาจีน 
 
HZ301 การอ่านและการเขียนภาษาจีน 1               3(1-4-4) 
  (Chinese Reading and Writing 1) 
 สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 
 การอ่านงานวรรณกรรมเพื่อน ามาใช้ในการเขียนประเภทต่างๆ ได้แก่ บันทึก เร่ืองเล่า เรียงความ  
 
HZ302 การอ่านและการเขียนภาษาจีน 2              3(1-4-4) 
 (Chinese Reading and Writing 2) 
 สอบผ่าน HZ301การอ่านและการเขียนภาษาจีน 1     
     การอ่านงานวรรณกรรมและบทความต่างๆเพื่อน ามาใช้ในการเขียนบรรยายและพรรณนาเร่ือง
ต่างๆ 
 
HZ303 การแปลจีน–ไทย               3(1-4-4) 
 (Chinese - Thai Translation) 
 สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 

หลักการแปลขั้นพื้นฐาน  การแปลประโยค ข้อความและบทความสั้นๆ  โดยแปลจากภาษาจีนเป็น
ภาษาไทย 
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HZ304 การแปลไทย–จีน               3(1-4-4) 
 (Thai - Chinese Translation) 
 สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4   

หลักการแปลขั้นพื้นฐาน  การแปลประโยค ข้อความ และบทความสั้นๆ  โดยแปลจากภาษาไทย
เป็นภาษาจีน 
 
HZ308       การอ่านและการเขียนภาษาจีนธุรกิจ                                                                                  3(2-2-5) 
                   (Business Chinese  Reading and Writing) 
                   สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 
                 ค าศัพท์ วลีและรูปประโยคภาษาเขียนที่ใช้ในวงการธุรกิจ สามารถอ่านบทความที่เกี่ยวกับธุรกิจ
รวมทั้งความรู้เร่ืองวัฒนธรรมและมารยาทในการท าธุรกิจ   

 

HZ309      ประวัติวรรณคดีจีน                                                                                                         3(3-0-6)   
                  (History of Chinese Literature) 
                  สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 
                 วิวัฒนาการของวรรณคดีจีนและงานเขียนของแต่ละยุคสมัยอย่างสังเขป  ภาพรวมของวรรณคดีจีน 
 
HZ401 บูรณาการความรู้เพื่องานอาชีพ             3(0-6-3)
 (Knowledge Integration for Career Profession) 
 ศึกษา  วิเคราะห์ ประมวลและบูรณาการความรู้ในหัวข้อต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประกอบ
วิชาชีพ 
 

 วิชาเอกเลือก 
HZ331 ปริทัศน์ประวัติศาสตร์จีน              3(2-2-5)    
 (Introduction to Chinese History) 
 สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 
 ประวัติศาสตร์จีนโบราณ  ยุคใกล้ และยุคใหม่ โดยเน้นเหตุการณ์ส าคัญในแต่ละยุค 
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HZ335 ภาษาจีนเพื่อการประชาสัมพันธ์             3(1-4-4) 
 (Chinese for Public Relations) 

สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 
 ศัพท์ ส านวนภาษาจีนที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ได้แก่ ข่าวประชาสัมพันธ์                        
ค าอธิบายภาพ ค าบรรยายสรุป ประกาศ แถลงการณ์ เป็นต้น โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน 
 
HZ336 ภาษาจีนเพื่อสื่อบันเทิง                                                                                         3(1-4-4) 
  (Chinese for Entertainment Media) 

สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 
 ศัพท์ ส านวนภาษาจีนที่ใช้งานบันเทิงประเภทต่างๆ ได้แก่ บทสารคดี บทภาพยนตร์   บทโทรทัศน์  
บทละคร บทสัมภาษณ์ การ์ตูน โดยเน้นฝึกทักษะการแปล 
 
HZ338 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบมาตรฐาน             3(1-4-4) 
 (Chinese for Standardized Tests) 
 สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 และ  
        HZ207 หลักภาษาจีน 
 ศัพท์และส านวน โครงสร้างไวยากรณ์ ทักษะในการฟัง อ่าน และเขียน เพื่อการทดสอบข้อสอบ
มาตรฐานภาษาจีน   
 
HZ340         ประสบการณ์วิชาชีพ                                                                                                   3(0-20-10)                                                                           
                    (Professional  Internship) 
                      สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน4 
                       ศึกษาภาษาจีนและทัศนศึกษาด้านวัฒนธรรมช่วงภาคฤดูร้อนในประเทศที่ใช้ภาษาจีนใน
ชีวิตประจ าวัน  โดยก าหนดระยะเวลาที่ศึกษาในชั้นเรียนไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง  หรือฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
การใช้ภาษาจีนในบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ  ต้องมีชั่วโมงการฝึกงานไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง 
 
HZ341       ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียวและการโรงแรม                                                                     3 (2-2-5)                                                                                                                                                             
                  (Chinese for Tourism and Hostpitality) 
                  สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน4              
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                ศัพท์  ส านวนที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมทั้งไทยและจีน  โดยเน้นการฝึกทักษะการ
ฟัง  พูด  อ่านเขียนทั้งในส่วนของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ 
 
 
HZ342       ภาษาจีนเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข                                                                                3(2-2-5)                                                                                                                                                                                 
               (Chinese for Medicine and Public Health)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                  สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน4               
                 ค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ในทางการแพทย์และพยาบาล เช่น การเรียกชื่อโรคและอาการของโรคต่างๆ 
อวัยวะในร่างกายมนุษย์ แผนกรักษาโรค แผนกผิวหนัง  เสริมความงาม  เคร่ืองมือแพทย์ เป็นต้น 

 

HZ343    สนทนาภาษาจีนธุรกิจ                                                                                                      3(2-2-5)   
                  (Business Chinese Conversation) 
                  สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 
                 ค าศัพท์ วลี และรูปประโยคธุรกิจขั้นพื้นฐานเช่น  การติดต่อธนาคาร  การขายสินค้า     เป็นต้น โดย
เน้นการฝึกฝนทางด้านการฟังและการพูด 
 
HZ344   ระบบเสียงและระบบค าในภาษาจีนสมัยใหม่                                                                        3(3-0-6) 
               (Phonology and Morphology in Modern Chinese) 
               สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน4 
              ระบบเสียงในภาษาจีนสมัยใหม่พร้อมการถอดเสียง ระบบการสร้างค า ที่มาและลักษณะพิเศษของค า 
และการใช้ค าในภาษาจีนปัจจุบัน  
 
HZ432 ความรู้เกี่ยวกับสังคมจีนปัจจุบัน             3(3-0-6) 
 (Introduction to Modern China) 
 ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองจีนตั้งแต่ ค.ศ.1949 ถึง
ปัจจุบัน 
 
HZ434 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจจีน              3(3-0-6) 
 (Chinese Economic Geography 

สภาพภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศจีน เน้นศึกษาเขตเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
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HZ435 การแปลภาษาจีนธุรกิจ              3(1-4-4) 
 (Business Chinese Translation) 
 สอบผ่าน HZ303 การแปลจีน–ไทย และ 
         HZ304 การแปลไทย–จีน 
 การแปลเอกสาร ข่าว และบทความทางธุรกิจ โดยแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย และภาษาไทย
เป็นภาษาจีน  
 
HZ436 ภาษาจีนเพื่องานมัคคุเทศก์              3(1-4-4) 
  (Chinese for Tour Guides) 
 สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 
 ศัพท์ ส านวนที่ใช้ในงานมัคคุเทศก์ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของไทย ตลอดจนฝึก
ปฏิบัติเป็นมัคคุเทศก์ในสถานที่จริง 
 
HZ438 ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ                    3(1-4-4) 
 (Chinese for International Trade) 
 สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 
 ศัพท์ ส านวนภาษาจีนที่ใช้ในการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ  การกรอกเอกสารประเภทต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 
 
HZ439 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน              3(1-4-4) 
 (Reading of Chinese Newspaper) 

สอบผ่าน HZ206 การอ่านภาษาจีน 2 
      ศัพท์และส านวนภาษาที่ใช้ในหนังสือพิมพ์จีนและข่าวจากสื่อออนไลน์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ การจับใจความส าคัญของข่าว บทความ  และการตีความ 
 
HZ440 สหกิจศึกษา                        6 (0-40-20) 
 (Cooperative Education) 
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 เงื่อนไข ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร 
 การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา ในฐานะพนักงานชั่วคราว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ และการ
ปฏิบัติตนในสังคมการท างาน รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  การ
ปฏิบัติงานและการประเมินผลอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชา และพนักงานที่
ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย 
 
HZ441 การศึกษาอิสระ                      3 (0-6-3) 
 (Independent Study) 
 ผู้เรียนเลือกศึกษาหัวข้อเกี่ยวกับภาษา  และวัฒนธรรมจีน  พร้อมทั้งเขียนรายงานการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์  1 ฉบับ 
 
HZ442        ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน                                                                                     3 (2-2-5)  
                      (Chinese for Aviation Business) 
                    ศัพท์ ส านวนและประโยคที่ใช้ในงานธุรกิจการบิน  ฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จ าลอง 
 

ค. กลุ่มวิชาโท 
วิชาโทสาขาวิชาภาษาจีน 
HX306 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1              3(2-2-5) 
 (Chinese for Communication 1) 
 ระบบการถอดเสียงภาษาจีนกลางด้วยอักษรโรมัน(Pinyin Romanization) และการฝึกออกเสียง
ภาษาจีนให้ถูกต้อง โครงสร้างตัวอักษร  หลักการเขียนตัวอักษร และหมวดน าอักษรจีนที่มีความถี่ในการใช้สูง 
ค าศัพท์พื้นฐานเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ในวงค าศัพท์ที่ไม่ต่ ากว่า 200 ค า โครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐาน การฝึก
ทักษะการฟัง  พูด  อ่าน เขียนและแปล 
 
HX307 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2                                3(2-2-5) 
 (Chinese for Communication 2) 
 สอบผ่าน HX306  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 
 ค าศัพท์พื้นฐานเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ในวงค าศัพท์ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมไม่ต่ ากว่า 200 ค า 
โครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานที่ซับซ้อนมากขึ้น การฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน เขียนและแปล 
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HX308 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3                              3(2-2-5) 
 (Chinese for Communication 3) 
 สอบผ่าน HX307  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 
 ค าศัพท์เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันในวงค าศัพท์ที่ เพิ่มขึ้นจากเดิมไม่ต่ ากว่า 200 ค า 
โครงสร้างไวยากรณ์ที่มีความซับซ้อน การฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน เขียนและแปล 
 
HX309 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจขั้นพื้นฐาน                                       3(2-2-5) 
  (Fundamental Chinese for Business)  
 สอบผ่าน HX308  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 
 ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างที่ใช้ในแวดวงธุรกิจ การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านเขียนและแปลจาก
บทสนทนา บทความ ข่าวที่เกี่ยวข้อง      
 
HX310 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียว             3(2-2-5) 
 (Business Chinese for Tourism) 
 สอบผ่าน HX309  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจขั้นพื้นฐาน         
 ศัพท์  ส านวนที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว  ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญทั้ง
ของไทยและจีน  โดยเน้นการฝึกทักษะพูดทั้งในส่วนของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ 
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3.2  ชื่อ นามสกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

ล าดับ 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ.ศ. 

1 อาจารย์ นางสาว จินดาพร  พินพงทรัพย์ Ph.D. 
 
 
 

อ.ม. 
อ.บ. 

Modern and                                                                                               
Contemporary Chinese 
Literature 
ภาษาจีน 
ภาษาจีน 

Shanghai Unversity. P.R. China  
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2553 
 
 

2545 
2542 

2 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
(ภาษาจีน) 

นางสาวจุรี สุชนวนิช Ph.D. 
M.A. 

M.B.A. 
อ.บ. 

Chinese Philology  
Chinese Philology  
การตลาด 
ภาษาจีน 

Zhejiang Unversity. P.R. China  
Zhejiang Unversity. P.R. China  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2553 
2550 
2545 
2542 

    
3 อาจารย์ นางสาวเบ็ญจรัตน์  ลักขณาวงศ์ M.A. 

 
B.A. 

 
บช.บ. 

Chinese Language and 
Philology 
Chinese Language  
 
การบัญช ี

Beijing Language University, P.R. 
China 
Beijing Language University, P.R. 
China 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

2543 
 

2540 
 

2534 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ.ศ. 

4 อาจารย์ นายนิวัฒน์  นิมมานวรวงศ ์        M.A. 
 

       ศศ.บ. 

Chinese Language and 
Philology                                                                 
ภาษาจีน 

Nanjing Unversity. P.R. China  
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2549 
 

2542 
5    อาจารย์ นางวิภาวรรณ สุนทรจามร M.A. 

ศศ.บ. 
Modern Chinese  
การส่ือสารมวลชน 

Peking University, P.R. China 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2535 
2525 
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ล าดับ 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ.ศ. 

1 อาจารย์ เจษฏา  นิลสงวนเดชะ Ph.D. 
M.A 

 
 

ศศ.บ. 

Chinese Philosophy 
Linguistics and Applied Linguistics: 
The teaching of Chinese as a foreign 
language 
ภาษาจีน 

Beijing Normal University, P.R.China 
Guangxi Normal University, P.R.China  
 
 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

2558 
2553 

 
 

2548 
2 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
(ภาษาจีน) 

นายบุรินทร์ ศรีสมถวิล Ph.D. 
M.A. 
ศศ.บ. 

Chinese Philology  
Chinese Philology  
ภาษาจีน 

Zhejiang Unversity. P.R. China  
Zhejiang Unversity. P.R. China 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

2552 
2549 
2545 

3 อาจารย์ สุพัตรา ห.เพียรเจริญ M.A. 
 

อ.บ. 

Teaching Chinese to Speakers of Other 
Languages 
ภาษาจีน 

Zhejiang Unversity,P.R.China 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2554 
 

2551 
4 อาจารย์ Jia Zhongxia M.A. 

 
B.A. 

Teaching Chinese to Speakers of  Other 
Languages 
Teaching Chinese to Speakers of  Other 
Languages 

Nanjing Normal University, P.R.China 
 
Anqing Normal University, P.R.China 

2554 
 

2552 

5 อาจารย์ Mister  Zheng Qingyuan           M.A. 
 

B.A. 

Modern and Contemporary Chinese 
Literature 
Chinese Language and Literature  

Huaqiao University, P.R.China 
 
Beijing Normal University, P.R. China 

2555 
 

2546 

 
 

3.2.2  อาจารย์ประจ า  
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3.2.3  อาจารย์พิเศษ   
 
 

ล าดับ ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ.ศ. 

1 อาจารย์ นางสาวกนิษฐา ลีลามณี M.A. 
นศ.บ. 

Contemporary Chinese Literature  
การหนังสือพิมพ์ 

Zhejiang University,P.R.China 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2551 
2530 

2 อาจารย์ อมรลักษณ์   พงศ์จิรวุฒ ิ
 

M.A. 
ศศ.บ. 

China studies 
ภาษาจีน 

Zhejiang Unversity,P.R.China 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2557 
2552 

3 อาจารย์ นาย เดชบดินทร์ วงศ์ญา
พรหม 

M.B.A. 
ศศ.บ. 

Business Administration 
ภาษาจีน 

Zhejiang Unversity,P.R.China 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2556 
2552 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (วิชาสหกิจศึกษา)   

เพื่อให้บัณฑิตมีประสบการณ์ก่อนเข้าสู่อาชีพ ดังนั้นในหลักสูตรจึงแบ่งแผนการเรียน
ออกเป็น 3 แผน คือแผน ก แผนปกต ิ แผน ข ก าหนดให้เรียนรายวิชาสหกิจศึกษา  

        4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนาม มีดังนี้ 

4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่ใช้ภาษาจีนในการท างาน หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.1.2 สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อน าไปแก้ปัญหาในการท างานได้อย่า
เหมาะสม 

4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
4.1.4  มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถ

ปรับตัวให้เข้ากับหน่วยงานที่ใช้ภาษาจีนในการท างาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 
4.2 ช่วงเวลาการฝึกงานภาคสนาม  

                           - รายวิชาสหกิจศึกษา  ภาคปลาย ชั้นปีที่ 4 
          4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
                       - รายวิชาสหกิจศึกษา  จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษาปกต ิ    
         
5.   ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
                   มีการท าโครงงานหรืองานวิจัยในรายวิชาการศึกษาอิสระ(Independent Study)  
          5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
       การเลือกศึกษาหัวข้อที่ผู้ เรียนแต่ละคนสนใจเกี่ยวกับภาษาจีนโดยให้เขียนรายงาน
การศึกษาที่สมบูรณ์ 1 ฉบับ  หัวข้อที่ศึกษาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจ าวิชาหรือ
อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษางานวิจัย 
         5.2  ผลการเรียนรู้  

  มีองค์ความรูใ้หม่เกี่ยวกับภาษาจีน 
          5.3  ช่วงเวลา  

ชั้นปีที่ 4 
         5.4  จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง 

3 หน่วยกิต 
         5.5  การเตรียมการ 
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 มีกระบวนการเตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักศึกษา เช่น  การ
เลือกหัวข้อเร่ือง การแนะน าแหล่งข้อมูล การจัดตารางเวลาเข้าพบ/ให้ค าปรึกษา  
        5.6 กระบวนการประเมินผล  

มีกระบวนการประเมินผลงานการท าโครงงานหรือการวิจัยของนักศึกษา เช่น การ
ประเมนิ 

โครงการ การประเมินความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ 
 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.  มีความรอบรู้ทางวิชาการ มีทักษะ
ทางวิชาชีพที่ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ธุรกิจ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

-ส่งเสริมทักษะด้านความรู้ในวิชาด้านการศึกษาทั่วไป 
และวิชาเฉพาะด้านทั้งด้านความรู้วิชาการและทักษะ
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 
-พัฒนากิจกรรมนอกห้องเรียนด้านภาษาให้มากขึ้น
และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทาง
ธุรกิจ 
-เชื่อมโยงภาษากับงานวิชาการให้เป็นหนึ่งเดียวกัน 
-จัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนาศูนย์ภาษา 
-มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อให้
เกิดการยอมรับจากหน่วยงานภาคธุรกิจภายนอก 
-จัดให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบ Hybrid Learning  
ก าหนดให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และน าเสนอผลงานโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม 
- จัดเสวนาการจัดท าโครงการนักศึกษาเพื่อเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณะวิชาและ
ระหว่างสถาบัน 

 2.   มีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ 
 

-ส่งเสริมให้นักศึกษารู้หลักในการบริหารจัดการ 
เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
 -สร้างชมรมให้เป็นเวทีในการส่งเสริมทักษะความรู้

พื้นฐานด้านธุรกิจและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
เป็นสมาชิกและร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางธุรกิจที่จัดขึ้น 
-จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษารู้จักหลักคิด หลัก
ทฤษฎี และหลักปฏิบัติทางธรุกิจ เชิญวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิชาต่างๆที่เปิด
สอนมาถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ทางธุรกิจ 
-สนับสนุนให้นักศึกษามีกระบวนการคิดและถ่ายทอด
ความรู้ มีความเป็นเลิศ และมีวินัยทางธุรกิจ 
-สร้างกิจกรรม (Simulation)  เพื่อเสริมสร้างภาวะ
ความเป็นผู้น าทางธุรกิจ 

3.    มีความสามารถในการวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล และสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อ
การตัดสินใจและแก้ปัญหา  
 

-จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล  เช่นในลักษณะกรณีศึกษา เพื่อนักศึกษา
สามารถน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา  
-ก าหนดให้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ 

4.    มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต
สาธารณะ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

-พัฒนาช่องทางการสื่อสารด้านคุณธรรมที่เหมาะสม
และทันสมัย 
-ส่งเสริมให้มีการน าคุณธรรมสู่การปฏิบัติ 
-จัดให้มีกิจกรรม/การประกวดที่เกี่ยวข้องกับการน า
คุณธรรมมาปฏิบัติได้จริง 
-การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในชั้นเรียนและ
ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมวิชาการในด้านดังกล่าว 
-ส่งเสริมให้นักศึกษาได้น าความรู้ไปฝึกทักษะและมี
ประสบการณ์กับชุมชนเพื่อปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะ
และเห็นคุณค่าของวิชาชีพของตน 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
5.   มีบุคลิกภาพและมนุษยสมัพันธ์ที่ดี 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบททาง
สังคมได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์
ต่าง ๆ 
 

-ก าหนดให้มีการสอดแทรกเร่ืองการแต่งกาย มารยาท
ในการเข้าสังคม การสื่อสารโดยใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิจ  สามารถใช้วจนภาษาและอวัจน
ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและ
สถานการณ์   
-ส่งเสริมให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มเพื่อเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้รู้จักสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และ
ฝึกการเป็นผู้น า ผู้ตาม ผู้ฟังและผู้ปฏิบัติที่ดี  พร้อมทั้ง
ฝึกปรับตัวให้เข้ากับบริบททางสังคมธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสม 

 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

 2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้รายวิชาแกน 
                 2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                 2.1.1.1 ผลการเรียนรูด้้านคุณธรรม จริยธรรม 
                           2.1.1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต 

                          2.1.1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพและ                       
                                          ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร 
                          2.1.1.1.3 มีจรรยาบรรณ และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

           2.1.1.1.4   มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกพฤติกรรมที่ค านึงถึงผลประโยชน์ 
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
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                    2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                2.1.1.2.1 สาขาวิชาร่วมก าหนดวัฒนธรรมองค์กร ปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรมในด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย ความตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ตลอดจนความเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
องค์กร 

                 2.1.1.2.2 อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกการสอนที่ท าให้นักศึกษาตระหนักถึงความมีคุณธรรม
จริยธรรม เช่น ไม่ลอกงานของผู้อื่น เข้าเรียนและส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตรง
เวลา เป็นต้น 

                  2.1.1.2.3 อาจารย์ และสาขาวิชายกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างประโยชน์
แก่ส่วนรวม และเสียสละ 

                 2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                  2.1.1.3.1 ประเมินจากการการเข้าเรียน การส่งงาน การท างานที่ได้รับมอบหมายตรงตาม

ก าหนดเวลา และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในวิชาเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
                  2.1.1.3.2 ประเมินจากการไม่กระท าการทุจริตในการท างานที่ได้รับมอบหมาย และการ

สอบ 
                  2 .1.1.3.3 ประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่สะท้อนให้ เห็นถึงการมีส านึกใน

จรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ละเมิดจรรยาบรรณ และจริยธรรมที่ก าหนดใช้ใน
องค์กรอาชีพต่าง ๆ 

                          2.1.1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบและความเสียสละของนักศึกษาในการท างานกลุ่ม 
และการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมถึงจิตส านึกในการสร้างประโยชน์เพื่อ
สังคมโดยรวม 

 
             2.1.2 ด้านความรู้ 
                      2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

                 2 .1.2.1.1 มีความรู้ในภาษาและวัฒนธรรมไทยอย่างกว้างขวาง 
                 2 .1.2.1.2 มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
                 2 .1.2.1.3 มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนอย่างต่อเน่ือง 
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                     2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                  2.1.2.2.1 จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้น

ความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัย อีกทั้งน าไปสู่การปรับ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ 

                  2.1.2.2.2 จัดการเรียนรู้โดยการจ าลองสถานการณ์ และการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนสร้างระบบที่
ช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกงานในองค์กรอาชีพ  

                      2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                    2.1.2.3.1 ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียน และการสอบปลายภาค

เรียน 
                    2.1.2.3.2 ประเมินจากผลงาน รายงาน หรือโครงงานท่ีมอบหมายให้นักศึกษาท า 
                    2.1.2.3.3 ประเมินจากการน าเสนอรายงาน หรือโครงงานในชั้นเรียน 
                    2.1.2.3.4 ประเมินจากผลการปฏิบัติงานในองค์กรที่นักศึกษาไปฝึกงาน 

       2.1.3 ทักษะทางปัญญา 
                2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

                             2.1.3.1.1 สามารถคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ 
                             2.1.3.1.2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อการปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิผล 
                 2.1.3.1.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

                 2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                    2.1.3.2.1จัดการเรยีนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้น

การวิเคราะห์ ตีความ การแสดงความคิดเห็น และการอภิปรายกลุ่ม 
                    2.1.3.2.2 จัดการเรยีนการสอนที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จ าลอง 

สถานการณ์จริง และการท ากรณีศึกษา 
                 2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

                    2.1.3.3.1 ประเมินจากการวิเคราะห์ ตีความ และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
                    2.1.3.3.2 ประเมินจากผลการปฏิบัติงานทั้งในสถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง 
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             2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
              2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

                           2.1.4.1.1 เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ และมีบุคลิกภาพดี 
                2.1.4.1.2 สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ รู้บทบาททั้งการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
                2.1.4.1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
                2.1.4.1.4 เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายและต่อส่วนรวม 

                2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
                       และความรับผิดชอบ 

                   2.1.4.2.1 จัดการเรยีนการสอนที่มุ่งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับบุคคลต่าง 
ๆ ที่เก่ียวข้อง 

                   2.1.4.2.2 จัดกิจกรรมการสอนที่ก าหนดให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดการ
ประสานงานกับผู้อื่น การแก้ปัญหาร่วมกัน และได้แสดงบทบาทเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดี 

                   2.1.4.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาให้นักศึกษามีประสบการณ์ใน
สถานการณ์จริง เพื่อให้เกิดการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรขีองความเป็น
มนุษย์ 

                2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
                       และความรับผิดชอบ 

                      2.1.4.3.1 ประเมินจากปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษากับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
                      2.1.4.3.2 ประเมินจากความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี   

ประสิทธิภาพและสร้างสรรค ์
                      2.1.4.3.3 ประเมินจากการแสดงบทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตามในสถานการณ์การ    

เรียนรู้ 
 

       2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
                                 2.1.5.1.1 สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และ

บริบททางวัฒนธรรม 
                 2.1.5.1.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
                 2.1.5.1.3 มีทักษะในการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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                    2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                         2.1.5.2.1 จัดการเรียนการสอนที่เน้นฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลและการ
สื่อสารในกลุ่มในบริบททางวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

                         2.1.5.2.2 จัดประสบการณ์การเรียนรู้หลากหลายที่มุ่งเน้นการฝึกฝนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า และการน าเสนอใน
รูปแบบต่าง ๆ  

                     2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                         2.1.5.3.1 ประเมินจากความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบททางวัฒนธรรมที่ก าหนดให้ 

                         2.1.5.3.2 ประเมินจากการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อท า
แบบฝึก รายงาน หรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย 

                         2.1.5.3.3 ประเมินจากการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) วิชาแกน 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

 
ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

หมวดวิชาแกน                  
HO101 ทักษะการรู้สารสนเทศ                                                        
HO103 สุนทรียวิจักษ์                                                                        
HO117 อารยธรรมวิวัฒน์                                                            
HO118 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ                                                    
HO201 ภาษาและวัฒนธรรม                                                      
HO203 วาทศิลป์                                                                              
HO301 จริยศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน                                        
HO302 กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา                       
HO308 ความเข้าใจทางมนุษยศาสตร์                                        
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2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้รายวิชาแกน 
2.2 .1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 2.2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

(2) เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร 

(3) มีจรรยาบรรณ และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

(4) มีจิตสาธารณะ 

(5) มีความซื่อสัตย์สุจริต     

 2.2.1.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
(1) สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในระหว่างการจัดการเรียนการสอน   

(2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การส่งงาน

ภายในเวลาที่ก าหนด การแต่งกายและปฏิบัติตนให้เหมาะสมถูกต้องตามตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย 

(3) สอดแทรกเร่ืองจรรยาบรรณและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพผ่านการเรียนการสอน 

(4) ปลูกฝังให้นักศึกษาแต่งกายและปฏิบัติตนให้เหมาะสม ปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความ

ซื่อสัตย์สุจริตผ่านการเรียนการสอนและงานที่ได้รับมอบหมาย   

(5) เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดและ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  

2.2.1.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
(1) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา  จากการให้คะแนนการเข้า

ห้องเรียน การส่งงานตรงเวลา  และพฤติกรรมการสอบที่เป็นไปอย่างสุจริต 

(2) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและจริยธรรม 

   2.2.2  ด้านความรู้ 
 2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ในศาสตร์หลักทั้งภาคทฤษฏีและ/หรือภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง 
(2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
(3) มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
(4) มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
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(5) มีความรู้ทางภาษาจีนเพื่อใช้ในการท างานในระดับที่เหมาะสม 
2.2.2.2    กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้รอบ ทั้ง

ด้านทฤษฎีและปฏิบัติ   

(2) จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น

และซักถามข้อสงสัย 

(3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองและรู้จักค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ 

2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินผลจากการทดสอบ แบบฝึกหัด กิจกรรมในชั้นเรียน และงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

(2) สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบข้อซักถามของผู้เรียน 

  2.2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถคิด วิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา ได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ 
(2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฏีและ/หรือภาคปฏิบัติเพื่อการปฏิบัติงานและการ

แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
(4) สามารถน าศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับจีนมาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงาน 

 
2.2.3.2     กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายที่ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์และวิพากษ์  พร้อม

ทั้งฝึกการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ 

(2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ความรู้ที่ได้รับเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและน าไปบูรณาการ

กับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(3) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) 

(4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   

2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินผลจากการทดสอบ 
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(2) ประเมินผลความคิดริเ ร่ิมสร้างสรรค์ จากกิจกรรมในชั้นเรียนและงานที่ได้ รับ

มอบหมาย  

  2.2.4  ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
2.2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   

(1) มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี 

(2) สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ รู้บทบาททั้งการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 

(4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและต่อส่วนรวม 

2.2.4.2     กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความ 
             รับผิดชอบ   

(1) จัดกิจกรรรมการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักปรับตัวในการท างานร่วมกับ

ผู้อ่ืน และเรียนรู้บทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตามในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  

(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาตนเองในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของมนุษย์ทั้ง

ด้านวิชาการและวิชาชีพ 

(3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อ

งานที่ได้รับมอบหมายทั้งส่วนตนและส่วนรวม 

 
2.2.4.3     กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความ 
            รับผิดชอบ   

(1) สังเกตจากพฤติกรรมการท างานทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่มในฐานะผู้น าหรือผู้ตาม 

(2) ประเมินผลผู้เรียนจากบทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตามในการท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม 

  5.2.2 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1.2.2    ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ 

(1) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ได้ 

(3) มีทักษะในการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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(4) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการ

ท างานได้อย่างเหมาะสม 

2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 
                การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งการพูด การ

ฟังและ การเขียน  

(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสสืบค้นและน าเสนอข้อมูลโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 
     เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลผู้เรียนจากความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารจากการสอบวัดผล   
(2) ประเมินผลงานของผู้เรียนจากการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนและรายงานที่เป็น

รูปเล่ม 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา     (Curriculum  
Mapping)  
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

คุณธรรม จริยธรรม 
   (1)  มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
   (2)  เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร 
   (3)  มีจรรยาบรรณและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
   (4)  มีจิตสาธารณะ 
   (5)  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 
  ความรู ้

(1) มีความรู้ในศาสตร์หลักทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง 
(2) มีความรู้ที่เกิดจากบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(3) มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(4) มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
(5) มีความรู้ทางภาษาจีนเพื่อใช้ในการท างานในระดับที่เหมาะสม 
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ทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมและเป็นระบบ 
(2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฏีและ/หรือภาคปฏิบัติเพื่อการปฏิบัติงานและการ

แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
(4) สามารถน าศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับจีนมาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงาน 

 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี 
(2) สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ รู้บทบาททั้งการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 
(4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและต่อส่วนรวม 

 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ได้ 
(3) มีทักษะในการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(4) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการ

ท างานได้อย่างเหมาะสม  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

 
คุณธรรม จริยธรรม 

 

 
ความรู ้

 
ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

กลุ่มวิชาแกน                       
วิชาแกนบังคับ                       
HO141  วัฒนธรรมจีนเบื้องตน้ ● ●   ○ ●      ●      ● ●    
HO241  ชุมชนจีนในสังคมไทย ● ●   ○ ●      ●      ● ●    
HO242  เทคโนโลยีและสารสนเทศจีน ● ●   ○ ●      ●      ● ●    
HO341  จีนกับประชาคมอาเซียน ● ●   ○ ●      ●      ● ●    
 วิชาเอกบังคับ 
HZ101 ภาษาจีน 1 ● ●   ○ ●      ●      ● ●    
HZ102 ภาษาจีน 2 ● ●   ○ ●      ●      ●     



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรบัปรุงปี พ.ศ. 2560)                                                                                                                                                                                                             105                                                                                                                                                                                                                                                                              

รายวิชา 

 
คุณธรรม จริยธรรม 

 

 
ความรู ้

 
ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
HZ104  อักษรจีน ● ●   ○ ●  ○    ●  ○    ● ●    
HZ105  การฟังภาษาจีนเบื้องต้น ● ●    ●      ●      ● ●    
HZ201 ภาษาจีน 3 ● ●   ○ ●  ○    ●      ● ●    
HZ202 ภาษาจีน 4    ● ●   ○ ●  ○    ●      ● ●    
HZ203  ทักษะการฟัง-การพูดภาษาจีน 1     ● ●   ○ ●      ● ○     ● ●    
HZ204  ทักษะการฟัง-การพูดภาษาจีน 2 ● ●   ○ ●      ● ○     ● ●    
HZ205  การอ่านภาษาจีน 1 ● ●   ○ ●  ○    ●      ● ●    
HZ206  การอ่านภาษาจีน 2 ● ●   ○ ●  ○    ●      ● ●    
HZ207  หลักภาษาจีน ● ●   ○ ●      ●      ● ●    
HZ301  การอ่านและการเขียนภาษาจีน 1 ● ●   ○ ●  ○    ● ○     ● ●    
HZ302  การอ่านการและเขียนภาษาจีน 2 ● ●   ○ ●  ○    ● ○     ● ●    
HZ303  การแปลจีน–ไทย ● ● ○  ○ ● ○ ○  ○  ●  ○    ● ●    
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รายวิชา 

 
คุณธรรม จริยธรรม 

 

 
ความรู ้

 
ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
HZ304 การแปลไทย–จีน ● ● ○  ○ ● ○ ○  ○  ●  ○    ● ●    
HZ308 การอ่านและการเขียนภาษาจีนธุรกิจ ● ● ○  ○ ●  ○  ●  ●  ○    ● ●    
HZ309 ประวัติวรรณคดีจีน ● ●   ○ ●  ○ ○   ●  ○    ● ●    
HZ401 บูรณาการความรู้เพื่องานอาชีพ ● ● ○  ○ ● ○ ○ ● ●  ●  ● ○ ○ ○ ● ●    

 วิชาเอกเลือก                       
HZ331 ปริทัศนป์ระวัติศาสตร์จีน ● ●   ○ ●  ○ ○   ●      ● ●    
HZ335 ภาษาจีนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ● ● ○  ○ ● ○ ○  ●  ● ○ ●    ● ●    
HZ336 ภาษาจีนเพื่อสื่อบันเทิง ● ●    ●      ●  ●    ● ●    
HZ338 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบมาตรฐาน ● ● ○  ○ ●    ●  ● ○     ● ●    
HZ340 ประสบการณ์วิชาชีพ ● ●   ○ ●      ●  ●    ● ●    
HZ341 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

● ●   ○ ●      ●  ●    ● ●    
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รายวิชา 

 
คุณธรรม จริยธรรม 

 

 
ความรู ้

 
ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
HZ342 ภาษาจีนเพื่อการแพทย์และ
สาธารณสุข 

● ●   ○ ●      ●  ●    ● ●    

HZ343 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ ● ●   ○ ●  ○ ○   ● ○     ● ●    
HZ344 ระบบเสียงและระบบค าในภาษาจีน
สมัยใหม่  

● ●   ○ ●  ○    ●      ● ●    

HZ432 ความรู้เกี่ยวกับสังคมจีนปัจจุบัน ● ●   ○ ●   ○ ○  ●  ○    ● ●    
HZ434 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจจีน ● ●   ○ ●   ○ ○  ●  ○    ● ●    
HZ435 การแปลภาษาจีนธุรกิจ ● ● ○  ○ ●  ○  ●  ●  ●    ● ●    
HZ436 ภาษาจีนเพื่องานมัคคุเทศก์ ● ● ○  ○ ●   ○ ●  ●  ● ○ ○  ● ●    
HZ438 ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ ● ● ○  ○ ●   ○ ●  ●  ●    ● ●    
HZ439 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน ● ●   ○ ●  ○  ○  ●  ○    ● ●    
HZ440 สหกิจศึกษา ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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รายวิชา 

 
คุณธรรม จริยธรรม 

 

 
ความรู ้

 
ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
HZ441 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ○ ○ ○  ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○  ○ ● ○ ● ○ ● 
HZ442 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน ● ● ○  ○ ●   ○ ●  ●  ●    ● ●    
 
กลุ่มวิชาโทสาขาวิชาภาษาจีน 
HX306  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 ● ●   ○ ●      ●      ● ●    
HX307  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 ● ●   ○ ●      ●      ●     
HX308  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 ● ●   ○ ●      ●      ● ●    
HX309  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจขั้นพื้นฐาน ● ● ○  ○ ●    ○  ●  ○    ● ●    
HX310  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว ● ● ○  ○ ●    ○  ●   ○ ○  ● ●    
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้น
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545  (ภาคผนวก ก.) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
   (1)  การประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของสาขาวิชาหรือ

คณะกรรมการที่สาขาวิชาแต่งต้ัง 
(2)  การประเมินผลการสอบของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของสาขาวิชาหรือ

คณะกรรมการที่สาขาวิชาแต่งต้ังก่อนประกาศผลการสอบ 
(3)  พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึกงานในรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพ  และ

รายวิชาสหกิจศึกษาซึ่งทางสถานประกอบการเป็นผู้รายงาน 
  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

(1)  ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในเร่ือง 
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผู้ใช้บัณฑิต  โดยการสัมภาษณ์  หรือ การส่งแบบสอบถาม  เพื่อ
ประเมิน 

ความพึงพอใจบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการน้ัน ๆ  
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1 นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ได้รับอนุปริญญา ปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 

3.1.1 การให้อนุปริญญา 
นักศึกษาศึกษาได้หน่วยกิตครบถ้วนตามหลักสูตรขั้นปริญญา ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 

2.00 แต่ไม่ต่ ากว่า 1.75 หรือสอบได้หน่วยกิตตามที่ก าหนดไว้ในแต่ละสาขาวิชาของหลักสูตร แต่ยังไม่ถึงขั้น
ปริญญา มีสิทธิขอรับอนุปริญญาได้ 

3.1.2 การอนุมัติปริญญา 
3.1.2.1 นักศึกษาที่จะได้รับอนุมัติปริญญาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) สอบไล่ได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาการศึกษาที่
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ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 
2545 (ภาคผนวก ก.) และ(ภาคผนวก จ.) 

(2) ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
(3) มีความประพฤติดี 
(4) ไม่มีพันธะติดค้างหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
(5) เข้าร่วมกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทยรวม 60 ชั่วโมงตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(ภาคผนวก ง.) 
(6) สอบผ่านข้อสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ  ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและด้านบริหารธุรกิจตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ภาคผนวก จ.) 
3.1.2.2 นักศึกษาที่สอบไล่ได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร แต่แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 

2.00  จะได้รับอนุมัติปริญญาก็ต่อเมื่อ 
(1) ลงทะเบียนศึกษาวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรต่อไปอีกจนกว่าจะท าแต้มเฉลี่ย

สะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ภายในระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วย
การศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 (ภาคผนวก ก.) ว่าด้วยเร่ืองระยะเวลาการศึกษา 

(2) ลงทะเบียนศึกษาซ้ าเฉพาะวิชาซึ่งนักศึกษาเคยสอบได้ล าดับขั้น D+ D หรือ F 
จนกว่าจะท าแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทยว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545  (ภาคผนวก ก.) ว่าด้วยเร่ืองระยะเวลา
การศึกษา 

3.1.2.3 ในกรณีที่ได้รับร้องเรียนหรือปรากฏแก่มหาวิทยาลัยว่า นักศึกษาผู้ใดมีพฤติกรรม
ที่เสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง สภามหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะชะลอการอนุมัติปริญญา
เอาไว้ก่อน เพื่อสอบสวนพฤติกรรมและหาความจริง ในกรณีที่ผลของการสอบสวนเป็นที่ ปรากฏชัดว่า
นักศึกษาผู้นั้นมีพฤติกรรมที่เสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรงจริง สภามหาวิทยาลัยมีสิทธิ
ที่จะไม่อนุมัติปริญญา 

 
หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1  จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ซึ่งด าเนินการโดยฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อให้
อาจารย์ใหม่ได้ทราบกฎระเบียบและทิศทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ฝ่ายวิชาการร่วมกับศูนย์
ความเป็นเลิศทางการสอนจัดให้มีการสาธิตการสอนจากคณาจารย์ที่มีความสามารถทางการสอนในสาขา
ต่างๆ แก่อาจารย์ใหม่เป็นประจ าทุกปี 
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1.2  คณะมนุษยศาสตร์ จัดประชุมคณะ เพี่อให้คณาจารย์ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 
เป้าหมายของหลักสูตร และผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวัง   ตลอดจนจัดการอบรมวิธีการสอน เพื่อให้คณาจารย์ได้
พัฒนาศักยภาพในด้านวิธีการสอน และเพิ่มพูนความรู้ในด้านการเรียนการสอนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
ในยุคโลกาภิวัตน์ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
            2.1.1  มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  โดยส่งเสริมให้คณาจารย์เข้ารับการอบรม
ทางการสอนทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย  และในต่างประเทศ  
           2.1.2  มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล   โดยคณะมนุษยศาสตร์ จัดให้มีการอบรมใน
เร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล ได้แก่ การแนะน าเร่ืองการตัดเกรดออนไลน์ ให้คณาจารย์เป็น
ประจ า                ทุกปี 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
       2.2.1  มีการพัฒนาด้านวิชาการ  โดยคณะมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้คณาจารย์
ท างานวิจัย ทั้งในและนอกสถาบัน  ให้ทุนและหาแหล่งทุนเพื่อการวิจัย พร้อมทั้งจัดอบรมเกี่ยวกับการท า
วิจัย และจัดหาผู้ให้ค าปรึกษา (Mentor)  
            2.2.2  มีการพัฒนาดา้นวิชาชีพ โดยคณะมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัยให้ทุนคณาจารย์ไปศึกษา
ต่อเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ตลอดจนจัดให้มีโครงการสหกิจอาจารย์เพื่ อให้
คณาจารย์ได้เพิ่มพูนประสบการณ์โดยปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่
สอน และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 

การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ที่รองรับ
การบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
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วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวนอย่างน้อย 5 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 

2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์
การเรียนรู้ จากการประเมินบัณฑิต ก าหนดเป้าหมายไม่ต่ ากว่า 4.0 จากคะแนนเต็ม 5.0 

2.2 การท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ ก าหนดเป้าหมายร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

3. นักศึกษา 

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา มีขั้นตอนการรับนักศึกษาเป็นไปตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัย 
โดยมีการก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษา และก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาโดยคุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา กรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการวางแผนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาให้กับนักศึกษาที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรทุกคน เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติขั้นต้นและ
ศักยภาพในการเรียน ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร 

3.3 การควบคุมการดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา คณะฯ มีการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน มีการควบคุมก ากับให้จ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด อาจารย์แต่ละท่านจะมีคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาที่ชัดเจน นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน
หรือเร่ืองส่วนตัว และกิจกรรม ได้แก่ การลงทะเบียน การเพิ่มเติม-เพิกถอนรายวิชา ทุนการศึกษา การเลือก
วิชาเอกหรือการเลือกอาชีพ สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้โดยค านึงถึงความต้องการ ความสนใจ 
และศักยภาพของนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hour) เพื่อให้
นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ 
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3.4 การด าเนินงานด้านการคงอยู่ของนักศึกษา ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีมีหน้าที่ในการดูแล 
วางแผนและติดตามผลการเรียนของนักศึกษาในความรับผิดชอบ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะแก้ไขปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้น การขอเปิดรายวิชาต่างๆ ส าหรับนักศึกษาเทียบโอน และนักศึกษาวิทยาทัณฑ์ที่ต้องลงทะเบียน
เรียนข้ามชั้นปี หรือที่จะส าเร็จการศึกษา และดูแลนักศึกษาจนส าเร็จการศึกษา 

3.5 การส าเร็จการศึกษา ก าหนดให้เป็นไปตามแผนการศึกษา 4 ปี ของหลักสูตร ทั้งแผน ก. และ
แผน ข. (สหกิจศึกษา) หรือแผนการเทียบโอนส าหรับนักศึกษาที่มีวุฒิปวส.หรือเทียบเท่า เพื่อให้นักศึกษา
สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร หรือภายในระยะเวลาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.6 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดยเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆ หลายช่องทาง ได้แก่ การร้องเรียนต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยตรง การจัดกิจกรรม Focus group การตอบแบบประเมินการสอนออนไลน์ 
รวมถึงการร้องเรียนผ่านการถาม-ตอบคณบดี หรืออธิการบดีทางหน้าเว็บไซต์ของคณะ และมหาวิทยาลัย 

4. อาจารย ์

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย หลักสูตรมีการวางแผนเกี่ยวกับการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร โดยค านึงถึงสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมี
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ส าหรับอาจารย์ประจ าที่รับเข้าใหม่ ต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ การอุดมศึกษา เร่ือง 
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

4.2 มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ ก าหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ทั้งอาจารย์ประจ า
และอาจารย์พิเศษ ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

4.3 อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา 
และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ มีการวางแผนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรด้านการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน การท างานวิจัยและ
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น าเสนอผลงานหรือตีพิมพ์ผลงาน และแผนพัฒนาบุคลากร โดยก าหนดให้เข้าร่วมการอบรม สัมมนา เพื่อ
พัฒนาศักยภาพหรือทักษะวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 การออกแบบหลักสูตร จากความต้องการของตลาดแรงงานของสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารนั้น คาดว่ามีความต้องการสูงมาก ทั้งนี้มีการส ารวจความพึงพอใจของ ศิษย์เก่า ศิษย์
ปัจจุบัน และผู้ใช้บัณฑิต ด้านเนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตร การออกแบบหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตร 
และเน้ือหาสาระของรายวิชาในหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.1) ของ
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมระหว่างประเทศ มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านการบริการ 
และงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการโรงแรม การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงาน
ผลการด าเนินการของ 

หลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 

5.2 การควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย มีการพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย ทั้งในด้านเน้ือหา และกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการประเมินหลักสูตรและรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรโดยนักศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

5.3 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา มีการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร การวางระบบผู้สอนโดยร่วมกันพิจารณาก าหนดอาจารย์ผู้สอน ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน หรือมีประสบการณ์
การท างานเกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ ทั้งบรรยายและปฏิบัติการ 

ส าหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน หัวหน้าหลักสูตรรับผิดชอบน า มคอ.3/มคอ.4 และข้อสอบเพื่อเข้า
รับการพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินผลการศึกษา และก าหนดให้มีการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเกรด และ มคอ.5/มคอ.6 โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

5.4 การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกรายวิชา โดยก าหนดกลยุทธ์การสอนและ
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อแจกและชี้แจงต่อ
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นักศึกษาในคาบแรกของการเรียน และก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6 ทุก
รายวิชาภายหลังจบภาคการศึกษา โดยประเมินประสิทธิผลของวิธีการสอนส าหรับการเรียนรู้ตามที่ก าหนด
ไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 นอกจากนี้ยังมีการประเมินนักศึกษา โดยการสอบ Exit exam ก่อนจบการศึกษา ทั้ง
จากทางมหาวิทยาลัยจัดสอบ และทางหลักสูตรจัดสอบในหมวดวิชาเฉพาะ 

5.5 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการเรียนการสอนผ่านระบบ iHybrid หรือการใช้ iPad ใน
การเรียนการสอน ผ่าน iTuneU และ Application อ่ืนๆ ก าหนดให้มีการเชิญวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็น
ผู้ที่ท างานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมและเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถโดยตรงในหัวข้อนั้นๆ มาบรรยาย
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา ก าหนดให้มีการน านักศึกษาไปศึกษาดูงานยังสถาน
ประกอบการที่ 

เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน รวมทั้งมีการจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างเหมาะสมให้กับนักศึกษา
แต่ละชั้นปี 

5.6 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ก าหนดให้
กรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันจัดท า มคอ.7 และท าการติดตาม ดูแล และทบทวนการด าเนินงานของ
หลักสูตร ภายในเวลาที่ก าหนด รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการ
สอนและน ามาปรับปรุงกลยุทธ์การสอน 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

            ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้ง
ความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม
วางแผนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ ต ารา สื่อการเรียนการสอน และโสตทัศนูปกรณ์ ให้เพียงพอ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา 

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ในด้านต่างๆ ได้แก่ 

6.1 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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หลักสูตร มีระบบการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยมีการ
ก าหนดให้หลักสูตรจัดท าบันทึกระบุความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อที่คณะฯ จะได้ด าเนินการ
จัดซื้อต่อไป 

6.2 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

6.2.1. หลักสูตรมีการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนดังน้ี 

1.1. ห้องเรียน 1 ห้อง (ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและสัมมนา) 

1.2. ห้องพักนักศึกษา 1 ห้อง (ใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง) 

6.2.2. อุปกรณ์การศึกษาและจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระบบไร้สายส าหรับนักศึกษาในห้องเรียนและ
ห้องพักนักศึกษา และมีห้องสมุดที่เป็นห้องสมุดกลางที่มีหนังสือ ต ารา รวมถึงฐานข้อมูลให้นักศึกษาสืบค้น
ได้ 

6.2.3 คณะวิชามีส่วนร่วมในการคัดเลือกหนังสือ ต าราและฐานข้อมูลที่ทันสมัยส าหรับใช้งานใน
ห้องสมุดกลาง 

6.2.4 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่จัดเตรียมไว้ใช้ในกระบวนการ
เรียนรู้ 

6.2.5 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และมี
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน 

6.3 สิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

มีความพร้อมของทรัพยากรห้องสมุดด้านหนังสือ ต ารา วารสารวิชาการ สื่อโสตทัศนวัสดุ และการ
สืบค้นผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยส านักหอสมุดกลาง ซึ่งมีจ านวนเพียงพอ 
และทันสมัย เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาค้นคว้าข้อมูลส าหรับใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ และ
วิชาโครงการวิจัย หรือการท าวิจัย 
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มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความเพียงพอของ
ทรัพยากร ได้แก่ ต ารา สื่อการเรียนการสอน และโสตทัศนูปกรณ์ และการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อการจัดการเรียนการสอน และการอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆของหลักสูตร 

เพื่อให้มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และ
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน หลักสูตรจึงมีการวางแผนในการจัดซื้อทรัพยากรการเรียน
การสอนเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการใช้งาน รวมทั้งทางมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงด้านระบบ WIFI ภายใน 
มหาวิทยาลัย และปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
(ปรับตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิให้เหมาะสมโดยเป็นไปตามหนังสือที่ ศธ.
0506(1)/ว1639  ลงวันที่ 24 ธันวาคม  2558 และได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยใน 
การประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม  2559) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีอย่าง

น้อย 4 คน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท/เอก อย่างน้อย 3 คน ที่มีส่วนร่วมในการ
ประชุมแต่ละคร้ัง  เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

x x x x x 

(3) มี รายละ เ อียดของรายวิชาและรายละ เ อียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 
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(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดการสอบวันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7 ก่อนการตรวจประเมินหลักสูตรแต่ไม่เกิน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

(6) มีการทวนสอบผลการ เ รียน รู้ ของนักศึกษาตาม
มาตรฐาน        ผลการเรียนรู้ที่ก าหนด อย่างน้อยร้อยละ 
40 ของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกน
และกลุ่มวิชาเอกที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษาของทุก
หลักสูตร 

x x x x x 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์าร
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

   x x 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

    x 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร    
 

1. การประเมินประสิทธิผลการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  

  พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะประเมินผู้เรียนว่ามีความเข้าใจหรือไม่  โดย
ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การตอบค าถาม  การแสดงความคิดเห็นของ
นักศึกษาในชั้นเรียน เป็นต้น  หากประเมินเบื้องต้นแล้วพบว่าวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็
จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนใหม่   รวมทั้งจัดประชุมคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อน ามาปรับปรุงคุณภาพการสอนต่อไป  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
       นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในด้านต่างๆ เช่น วิธีการสอน  การตรงต่อเวลา การชี้แจง
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของรายวิชา  เกณฑ์การวัดและประเมินผล  การใช้สื่อการสอน เป็นต้น  โดยนักศึกษา
จะประเมินการสอนออนไลน์เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา   ทั้งนี้ผลการประเมินจะ
จัดส่งให้ผู้สอนและหัวหน้าหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป   

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะท าโดย 
      2.1  ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
      2.2  ประเมินโดยนักศึกษาเป็นกลุ่มตามชั้นปีการศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4  
 2.3  ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต และสถานประกอบการต่างๆ  
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

มีการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนของสาขาวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรภายใน
ระดับสาขาวิชา  และจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรภายนอก 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีและแจ้งในที่ประชุมคณาจารย์ประจ า
สาขาวิชาเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินงาน และด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ก  ตารางเปรียบเทียบ หลักสูตรเดิมปี พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560 
ภาคผนวก ข  ค าสั่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ 10/2560  เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
และการแปล  สาขาวิชาศิลการแสดง และสาขาวิชาภาษาจีน   

ภาคผนวก ค  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 
2560 

ภาคผนวก ง ข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
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ภาคผนวก ก. 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2560 

1.  ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรเดิมปี พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560 เหตุผล 
ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต   
                สาขาวิชาภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in  
                     Chinese 

ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  
                สาขาวิชาภาษาจีน   
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in  
                     Chinese 

 

คงเดิม  

 
2.  ชื่อปริญญา 

หลักสูตรเดิม ปี พ .ศ . 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560 เหตุผล 
ชื่อปริญญาภาษาไทย 
ช่ือเต็ม:  ศิลปศาสตรบัณฑิต                    
             (วิชาภาษาจีน) 
ช่ือย่อ:   ศศ.บ. (วิชาภาษาจีน) 
ชื่อปริญญาภาษาองักฤษ 
ช่ือเต็ม:  Bachelor of Arts  
             (Chinese) 
ช่ือย่อ:   B.A. (Chinese) 

ชื่อปริญญาภาษาไทย 
ช่ือเต็ม: ศิลปศาสตรบัณฑิต                    
             (วิชาภาษาจีน) 
ช่ือย่อ:   ศศ.บ. (วิชาภาษาจีน) 
ชื่อปริญญาภาษาองักฤษ 
ช่ือเต็ม:   Bachelor of Arts  
             (Chinese) 
ช่ือย่อ:   B.A. (Chinese) 

คงเดิม 
 

3. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงคข์องหลกัสูตร 
3.1  ปรัชญา 

หลักสูตรเดิม ปี พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
การสร้ างหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์
ค านึงถึงโอกาสในการประกอบอาชีพของ
ผู้ส า เร็จการศึกษาเป็นส าคัญ  สามารถ
ออกไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
รู้ จักคิดและวิเคราะห์อย่างมีระบบ   มี
จริยธรรมในวิชาชีพ  มีจิตส านึกที่ดีงามต่อ
สังคม 

การสร้างหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์
ค านึงถึงโอกาสในการประกอบอาชีพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นส าคัญ   สามารถ
ออกไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
รู้จักคิดและวิเคราะห์อย่างมีระบบ  มี
จริยธรรมในวิชาชีพ  มีจิตส านึกที่ดีงามต่อ
สังคม 

คงเดิม 
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4.  โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม ปี พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
                                                       141  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
                                         141 หน่วยกิต 

- คงเดิม 

โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร  
(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต 
     ก.  กลุ่มวิชาภาษา                         15 หน่วยกิต  
     ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์              6  หน่วยกิต 
            และคณิตศาสตร์   
     ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์          3  หน่วยกิต 
     ง.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์            3  หน่วยกิต 
     จ.  กลุ่มวิชาพัฒนา                      3  หน่วยกิต 
            คุณภาพชีวิต                   

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บงัคบั 21 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการส่ือสาร 15 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ  3 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต 
 

ข.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้   
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการส่ือสาร  
     กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ   
     กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม 
     กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน 

- ปรับช่ือกลุ่มวิชา 
- ก าหนดหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปบังคับ 
-ก าหนดหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปเลือก   

(2) หมวดวิชาเฉพาะ                         105  หน่วยกิต (2) หมวดวิชาเฉพาะ                             105  หน่วยกิต - คงเดิม 
    ก.  กลุ่มวิชาแกน                           24   หน่วยกิต ก.  กลุ่มวิชาแกน                               24   หน่วยกิต - ปรับใหม่ 

     - กลุ่มวิชาแกนบังคับ                   12    หน่วยกิต 
     - กลุ่มวิชาแกนเลือก                    12    หน่วยกิต 

 

    ข.  กลุ่มวิชาเอก                           66   หน่วยกิต     ข.  กลุ่มวิชาเอก                                 66   หน่วยกิต - คงเดิม 
         - กลุ่มวิชาเอกบังคับ               54   หน่วยกิต 
         - กลุ่มวิชาเอกเลือก                 12  หน่วยกิต 

         - กลุ่มวิชาเอกบังคับ               54   หน่วยกิต 
         - กลุ่มวิชาเอกเลือก                 12  หน่วยกิต 

 

แบ่งเป็น 2 แผน คือ 
แผน ก หลักสูตรปกต ิ

1)  กลุ่มวิชาเอกบังคับ          54     หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาเอกเลือก          12     หน่วยกิต 

แบ่งเป็น 2 แผน คือ  
แผน ก หลักสูตรปกต ิ

1)  กลุ่มวิชาเอกบังคับ              54     หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาเอกเลือก              12     หน่วยกิต 

 
 
- คงเดิม 

แผน ข  หลักสูตรมีวิชาสหกิจศึกษา แผน ข หลักสูตรมีวิชาสหกิจศึกษา - คงเดิม 
1)  กลุ่มวิชาเอก 54  หน่วยกิต 1)  กลุ่มวิชาเอก 54  หน่วยกิต  
2)  วิชาสหกิจศึกษา          6     หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาเอกเลือก          6     หน่วยกิต 

2)  วิชาสหกิจศึกษา                      6    หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาเอกเลือก           6    หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม ปี พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
ค.  กลุ่มวิชาโท หรือวิชาเอกเลือก     15  หน่วยกิต                             ค.  กลุ่มวิชาโท หรือวิชาเอกเลือก           15  หน่วยกิต                       - คงเดิม 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี                      6  หน่วยกิต (3) หมวดวิชาเลือกเสรี                             6  หน่วยกิต - คงเดิม 

 
 

ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผล 

3. ค าอธิบายรายวิชา 3. ค าอธิบายรายวิชา  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ  
3.1 กลุ่มวิชาภาษา  3.1.1 กลุม่วิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร   
HG008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

(Thai for Communication) 

3(3-0-6) GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 
(Thai for Careers) 

3(3-0-6) ปรับช่ือ 
ปรับรหัส
วิชา 

            พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน หลักการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน    การใช้ภาษาไทยเพื่อถ่ายทอด
ความคิดอย่าง เป็นระบบ และสามารถส่ือสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
             

         พัฒนาทักษะภาษาไทยมาตรฐานในด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน  การเขียน การใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความคิดและ
อาชีพการงาน ฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ภาษาไทยโดยใช้บทเรียน 
บทอ่าน และแบบฝึกหัดที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอาชีพตามสาขา
ของผู้เรียน 
            

และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

HG009 ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสาร 1   
(English for Communication 1) 

3 (3-0-6) GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสาร 1 
(English for Communication 1) 

3(3-0-6) ปรับรหัส
วิชาและ 

               พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวัน โดยเน้นทักษะการฟังเพื่อจับใจความส าคัญ
และรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาส้ัน ๆ  การพูด
ทักทาย เริ่มต้นสนทนา แนะน าตนเอง  ต้อนรบั  ถามและตอบ
ข้อมูลอย่างง่าย  การอ่านข้อความระดับย่อหน้าอย่างง่ายๆ เพื่อ
จับใจความส าคัญและแสดงความคิดเห็น การเขียนข้อความ
ส้ัน ๆ ในรูปแบบทั่วไปและผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
                        

          พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวัน โดยเน้นทักษะการฟังเพื่อจับใจความส าคัญ 
และรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาส้ัน ๆ   การพูด
ทักทาย เริ่มต้นบทสนทนา แนะน าตนเอง ต้อนรับ ถามและ
ตอบข้อมูลอย่างง่าย การอ่านข้อความระดับย่อหน้าอย่างง่าย 
ๆ เพื่อจับใจความส าคัญและแสดงความคิดเห็น การเขียน
ข้อความส้ัน ๆ ในรูปแบบทั่วไปและผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
            

ค าอธิบาย
รายวิชา 
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HG010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
(English for Communication 2) 

3 (3-0-6) GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
(English for Communications 2) 

3(3-0-6) ปรับรหัส
วิชาและ 

 
ศึกษาก่อน HG009 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร 1 หรือ  คะแนน 
TOEIC 250 หรือเทียบเท่า 

 
 ศึกษาก่อน GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อ

การส่ือสาร 1 หรือคะแนน TOEIC  
หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 ค าอธิบาย
รายวิชา 
ปรับเงื่อนไข 

               พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวัน โดยเน้นทักษะการฟังเพื่อจับใจความส าคัญและ
รายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาที่ซับซ้อนขึ้น การมี
ส่วนร่วมในการสนทนาโดยการถามตอบ และแสดงความคิดเห็น  
การพูดในสถานการณ์ต่างๆ ที่พบในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการ
น าเสนอและเปรียบเทียบข้อมูลทางธุรกิจอย่างง่าย  การอ่าน
ข้อความในหัวข้อที่หลากหลาย และสามารถสรุปเรื่องได้ การ
เขียนข้อความในหัวข้อที่หลากหลายทั้งในรูปแบบทั่วไปและ
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

              พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวัน  โดยเน้นทักษะการฟังเพื่อจับใจความส าคัญ
และรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาที่ซับซ้อนขึ้น  
การมีส่วนร่วมในการสนทนาโดยการถามตอบ และแสดง
ความคิดเห็น  การพูดในสถานการณ์ต่าง  ๆ ที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการน าเสนอและเปรียบเทียบข้อมูล
ทางธุรกิจอย่างง่าย  การอ่านข้อความในหัวข้อที่หลากหลาย
ทั้งในรูปแบบทั่วไปและผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 

ศึกษาก่อน 

HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 
(English for Communication 3) 

3 (3-0-6) GE004  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน
อาชีพ 1 
(English for Communication in 
Careers 1) 

3(3-0-6) ปรับช่ือวิชา 
ปรับรหัส
วิชา 
ปรับ 

 
ศึกษาก่อน HG010 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร 2 หรือคะแนน 
TOEIC 350 หรือเทียบเท่า 

 

 ศึกษาก่อน GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร 2 หรือคะแนน TOEIC  
หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 ค าอธิบาย
รายวิชา 
และปรับ
เงื่อนไข 

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ทางธุรกิจในชีวิตประจ าวัน  ซ่ึงเป็นการบูรณาการทักษะการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นการสนทนาทางโทรศัพท์ การน าเสนอ 
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท สินค้า และบริการ  การเปรียบเทียบและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ  การเขียนบันทึกภายในและจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  การอ่านข่าวที่เกี่ยวกับธุรกิจและสรุปใจความส าคญั 
ในเรื่องที่อ่าน 

 

       พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทาง
ธุรกิจที่สอดคล้องกับสาขาวิชา บูรณาการทักษะการฟัง พูด 
อ่าน และเขียน  ฝึกสนทนาทางโทรศัพท์น าเสนอข้อมูล  
เปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ  เขียนบันทึก
ภายในและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อ่านข่าวหรือบทความ
เพื่อศึกษารายละเอียดและสรุปใจความส าคัญ  ก าหนดให้มี
การอ่านนอกเวลาและการศึกษาด้วยตนเอง 

ศึกษาก่อน 
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HG012 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4  
(English for Communication 4) 
 

3 (3-0-6) GE005  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน
อาชีพ 2 
(English for Communication in 
Careers 2) 

3(3-0-6) ปรับช่ือ 
ปรับรหัส
วิชา 
ปรับ 

 
ศึกษาก่อน HG011 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร 3 หรือ คะแนน 
TOEIC 450 หรือเทียบเท่า 

 

 ศึกษาก่อน GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารในงานอาชีพ 1หรือ
คะแนน TOEIC  หรือเทียบเท่าตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

 ค าอธิบาย 
รายวิชาและ 
ปรับเงื่อนไข
ศึกษาก่อน 

         พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทาง
ธุรกิจในชีวิตประจ าวัน  ซ่ึงเป็นการบูรณาการทักษะการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน  โดยเน้นการประชุม การเจรจาต่อรองทาง
ธุรกิจเบื้องต้น และ การสัมภาษณ์งานในสถานการณ์จ าลอง  
การเขียนจดหมายสมัครงาน และประวัติส่วนตัวในรูปแบบ
ทั่วไปและผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  การอ่านบทความและสรุป
ความเกี่ยวกับสถานการณ์ธุรกิจในปัจจุบัน  รวมทั้งการ
ส่ือสารทางธุรกิจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง                                     

                 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ทางธุรกิจที่สอดคล้องกับสาขาวิชา บูรณาการทักษะการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน  ฝึกเสนอและอภิปรายข้อคิด เห็น 
สัมภาษณ์งาน เขียนประวัติส่วนตัวและจดหมายสมัครงาน  
อ่านข่าวหรือบทความเพื่อศึกษารายละเอียดและสรุปใจความ
ส าคัญ  ก าหนดให้มีการอ่านนอกเวลาและการศึกษาด้วย
ตนเอง 
 

 

   3.1.2 กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ  
   GE101 การประกอบการที่ขับเคลือ่นด้วย

นวัตกรรม 
(Innovation-Driven 
Entrepreneurship) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

         กระบวนการประกอบการ เพื่ อ เสริ มสร้ า งและ

ผสมผสาน ทฤษฎี แนวคิด ทักษะ ทัศนคติ และความสามารถ

ในการเป็นผู้ประกอบการ โดยการตระหนักถึงปัญหาและ

โอกาส  เพื่อค้นหาแนวคิดและหนทางเชิงสร้างสรรค์ในการ

แก้ไขปัญหาและสร้างคุณค่า รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดให้

เกิดการปฏิบัติในเชิงธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม 
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   3.1.3 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

SG006 การรู้ทางดิจิทัล           
(Digital  Literacy)                             

3 (3-0-6) GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและ
การโค้ด 
(Digital Innovative Thinking and 
Coding) 

3(3-0-6) ปรับรหัส
วิชา 
ปรับช่ือวิชา
และปรับ
ค าอธิบาย 

               การใช้ส่ือดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศใน           การ
ส่ือสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท างานร่วมกัน การใช้เครื่องมือ
และแหล่งทรัพยากรดิจิทัลในการค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และ
ประเมินข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหา การศึกษาองค์
ความรู้ใหม่  ๆ การสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานดิจิทัล  
จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
และการส่ือสาร ตลอดจนผลกระทบของส่ือดิจิทัลที่มีต่อบุคคล  
ธุรกิจ  และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

         แนวคิด มุมมอง และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  ฝึกทักษะพื้นฐานการใช้แอป -               
พลิเคชัน และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่ผ่าน
กระบวนการค้นคว้า วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล           
จนเกิดนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนใน
สังคม 
 
 

รายวิชา 

 3.2  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก  
 3.2.1 กลุม่วิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร  
   ภาษาต่างประเทศ  

   
GE006 ภาษามาเลย์เพื่อการสือ่สาร 

(Malay for Communication) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

       ทักษะการใช้ภาษามาเลย์ในชีวิตประจ าวันโดยเน้นการ
ฟังและการสนทนา  บทพูดพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการใช้ส่ือสาร 
รวมทั้งการจับใจความส าคัญและการเขียนแสดงความ
คิดเห็นขั้นพื้นฐานในระดับย่อหน้า 
 

 

   
GE007 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 

(Vietnamese for Communication) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

       ทักษะการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ าวันโดยเน้น
การฟังและการสนทนา  บทพูดพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการใช้
ส่ือสาร รวมทั้งการจับใจความส าคัญและการเขียนแสดง
ความคิดเห็นขั้นพื้นฐานในระดับย่อหน้า  
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GE054 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต 

(Reading for Life Development) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        ความหมาย ความส าคัญและคุณค่าของการอ่าน   
ความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านกับการพัฒนาชีวิต  พัฒนา
ทักษะการอ่าน  อ่านจับใจความส าคัญ  อ่านวิเคราะห์และ
ตีความ  ฝึกปฏิบัติโดยเลือกบทความที่ เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาชีวิตและการปรับตัวในโลกสมัยใหม่อย่างมีคุณค่า 
          

 

   
GE055 ทักษะการพูดและการน าเสนองาน 

(Speaking and Presentation 
Skills) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        แนวคิด หลักการพูดและการน าเสนองานเชิงธุรกิจ   
การวางแผนการพูดและการใช้ส่ือเพื่อประกอบการพูดและ
น าเสนองาน  เทคนิคการใช้วจนภาษา อวจนภาษา และ
เทคโนโลยีส่ือในการพูดและน าเสนองาน  ฝึกพูดและ
น าเสนองานเชิงธุรกิจในลักษณะต่าง ๆ  ครอบคลุมการ
บรรยายสรุปเพื่อรายงาน  การเสนองานเพื่อการแข่งขันทาง
ธุรกิจ การแถลงข่าว และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 

   
GE056 การสื่อสารระหว่างวฒันธรรม 

(Intercultural Communication) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

 

ปรัชญา และแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม  โลกาภิวัฒน์  มิติ
ทางวัฒนธรรม และความแตกต่างระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมใน
สังคมโลก  องค์ประกอบที่ เกี่ ยวข้องกับค่ านิยมทาง
วัฒนธรรม ภาษา และอัตลักษณ์  บทบาทและความส าคัญ
ของการส่ือสารข้ามวัฒนธรรมที่มีต่อปัจเจกบุคคลและ
องค์กร  การปรับตัวเพื่อกลมกลืนกับวัฒนธรรม  แนว
ทางการส่ือสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อลดความขัดแย้งและสร้าง
การยอมรับทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร 
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GE106 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(E-commerce Law) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

          กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาซ้ือขาย
สินค้ าและกฎหมายการโอนเงินและการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายแลกเปลี่ยน ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลและ
กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 

 

   
GE107 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 

(Trading and Investment) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

          รู้จักเศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซ้ือ
ขายหลักทรัพย์ ข้อมูลส าคัญที่ควรพิจารณาในการซ้ือขายหลักทรัพย์  
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจและราคาหลักทรัพย์  กลยุทธ์
การซ้ือขายหุ้นแบบต่าง  ๆ การใช้แอพพลิเคชันต่าง  ๆในการวิเคราะห์ 
การจัดพอร์ตการลงทุน และการจ าลองการซ้ือขายหลักทรัพย์  

 

   
GE108 การบริหารความมั่งคั่ง 

(Wealth Management) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   
          ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับธุรกิจการธนาคาร การ
ประกันภัย พันธบัตร และการออมประเภทอื่น ๆ  การวางแผน
แนวทางการเงินส าหรับคนยุคใหม่ การเงินส่วนบุคคล 

 

   

GE109 ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและ
ความงาม 
(Food Business for Wellness and 
Beauty) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

          ความหมาย ลักษณะความส าคัญและบทบาทของ
อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม  ประเภทและตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม  ที่ผลิตในเชิง
การค้า กระบวนการผลิตและการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อสุขภาพและความงาม แนวโน้มทิศทางของผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 
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3.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์  3.2.3 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

        (Science and Technology) 

 

SG004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่    
(Modern Science and 
Technology)                                      

3 (3-0-6) GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
(Modern Innovation 
Technology) 

3 (3-0-6) ปรับรหัส
วิชา 

               วิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
นวัตกรรม และการสร้าง  องคค์วามรู้ ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  และ
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตใินการรองรบัความต้องการของ
มนุษย์   เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์  พลังงานทดแทน นาโน
เทคโนโลยี        
 
 

        ความก้ าวหน้ าทาง เทคโนโลยีที่ มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม ผลิตภัณฑ์การเกษตร การแพทย์ การส่ือสาร 
เทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณ์หรือระบบกักเก็บพลังงาน 
เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ  เทคโนโลยี วัสดุฉลาด 
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน รวมทั้งวิทยาการเทคโนโลยีที่
เกิดขึ้นใหม่ที่มีต่อการเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินชีวิต การ
ประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลก 
 

ปรับช่ือวิชา 
และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

SG005 คณิตศาสตรแ์ละสถติิส าหรบั
ชีวิตประจ าวนั         (Mathematics 
and Statistics for Daily Life)                            

3 (3-0-6) GE203 การคิดเชิงวิเคราะห์ส าหรับธุรกิจ 
(Analytical Thinking for 
Business) 

3(3-0-6) ปรับรหัส
วิชา 

                     ความส าคัญของคณิตศาสตร์และสถิติ  บทบาทของ
คณิตศาสตร์และสถิติทีใ่ช้ในชีวิตประจ าวันและในทางธุรกจิ    การ
วิเคราะหข์้อมูลเบื้องต้นและการแปลผลโดยใช้โปรแกรม
ประยุกต์ทีท่ันสมัย 
 

        พื้นฐานการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่มี
ต่อธุรกิจ เทคนิคและเครื่องมือที่ช่วยในการคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ 
 
         

ปรับช่ือวิชา
และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 GE204 เกษตรอัจฉริยะ 
(Smart Farming) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

         เกษตรกับชีวิตประจ าวัน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้ านก าร เ กษตร  ก า ร ใ ช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ
การเกษตร  ทฤษฎี เกษตรพอเพียง การใช้
ประโยชน์จากผลผลิตและของเหลือทาง
การ เกษตร   ทิ ศทางการ เกษตรของไทย 
กรณีศึกษาการท าธุรกิจเกษตร 
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GE205 ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเพื่อสุขภาพ
และความงาม 
( Cosmetic Products for Health 
and Beauty) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

 

        ความส าคัญของเครื่องส าอางส าหรับสุขภาพและความ
งาม  ประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง   ผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวหนัง  ผลิตภัณฑ์ดูแลและตกแต่งเส้นผม  ผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
สีสันบนใบหน้า  ผลิตภัณฑ์ส าหรับช่องปาก  ผลิตภัณฑ์
ส าหรับเด็กและผู้ใหญ่  ผลิตภัณฑ์แนวสปา  แนวทางเลือก
การเลือกซ้ือเครื่องส าอาง  หลักการใช้เครื่องส าอางแต่ละ
ประเภทในการเสริมความงาม นวัตกรรมเครื่องส าอางที่เป็น
ประโยชน์ในทางเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม          

 

   
GE206 ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย 

(Thai Herbs Wisdom) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

 

          ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสมุนไพรไทย  ภูมิปัญญาคน
ไทยในอดีตและปัจจุบันในการใช้สมุนไพรไทย  สรรพคุณ
ของสมุนไพรไทยด้ านการ เกษตร   ก ารแพทย์ และ
อุตสาหกรรม   

 

   
GE207 เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

 

           ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล  ความ
หลากหลายของเทคโนโลยี  ผลกระทบที่มีต่อรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตในยุคดิจิทัล การประกอบธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สภาพแวดล้อม รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม และสิทธิ
มนุ ษ ยชน  ตลอดจนการปรับตั ว เ พื่ อ รั บมื อกั บการ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบในยุคดิจิทัล      

 

   
GE208 เกมดิจิทัล 

(Digital Game) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

 
        เทคนิคการตัดสินใจ  เทคนิคการแข่งขัน ความรู้ที่จ าเปน็
ในการเล่นเกมดิจิทัล  กรณีศึกษาเกมดิจิทัล 
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4.กลุ่มวิชามนษุยศาสตร ์ 4. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม  

HG022 
การบริหารตนเอง 
(Self- Management) 

3 (3-0-6) 
   ยกเลิก 

              หลักการและการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความ
แตกต่างระหว่างบคุคลทางจติวิทยา    พฤติกรรมทางสังคม
ของบคุคลและกลุ่มเกี่ยวกับการรับรู้  การเรียนรู้  แรงจูงใจ  
ความฉลาดทางอารมณ์  การมีวุฒิภาวะ และสุขภาวะ มีความ
อดทน ใจกว้าง ยอมรับฟังความคดิเหน็ที่แตกต่าง การน าและ
การท างานเป็นทีม การจัดการความขัดแย้ง  อย่างสร้างสรรค์ 
หลักการคิดและการใช้เหตุผล  การวิเคราะห์และเข้าใจ
พฤติกรรมของมนษุย์และน าไปสู่การรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น
และปรับตัวได้  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
               

    

 กลุ่มสุนทรียศาสตร ์  

 
GE301 ปรัชญาความรัก 

(Philosophy of Love) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

 

        แนววิธีศึกษาปรากฏการณ์ของความรักอันเป็นอารมณ์
พื้นฐานของมนุษย์  โดยพินิจพิเคราะห์และอภิปรายประเด็น
ปัญหาของความรักผ่านมุมมองทางปรัชญา ทั้งในด้านที่เป็น
ปัจเจก และในด้านที่มีมิติสัมพันธ์กับสังคมรอบตัว 

 

 
GE302 ปรัชญาศิลปะ 

(Philosophy of Art) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

 
         แนววิ ธีศึกษากระบวนทัศน์และการก่อขึ้นของ
ความหมายในทางศิลปะ ตลอดจนความสัมพันธ์ของความ
จริง ความรู้ และคุณค่าในงานศิลปะ 
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GE303 รูปรสกลิน่สีเสียง 

(Shape, Taste, Smell, Color, 
Sound) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        ค าบอกรูปรสกลิ่นสีเสียงในภาษา สัญญาของรูปรส
กลิ่นสี เ สียงในมิติของธรรมชาติ  ศาสนา สังคม และ
วัฒนธรรม  อิทธิพลของรูปรสกลิ่นสีเสียงต่อความรู้สึกของ
มนุษย์และการสร้างสรรค์ศิลปะของทุกด้านของมนุษย์ เช่น 
สถาปัตยกรรม วรรณศิลป์ จิตรกรรม มัณฑนศิลป์ การน า
ความรู้เรื่องรูปรสกลิ่นสีเสียงไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น  
แฟช่ัน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การโฆษณา การปรุงและ
ออกแบบอาหาร 
 

 

   
GE304 เรื่องเล่าในโลกสมัยใหม ่

(Narratives in the Modern 
World) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        ค ว า มหม า ย แ ล ะบทบ าทหน้ า ที่ ข อ ง เ รื่ อ ง เ ล่ า 
ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องเล่ากับชีวิต สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง วัฒนธรรม และจิตวิทยา  วิเคราะห์เนื้อหา รูปแบบ
และวิธีการเล่าเรื่องในส่ือต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการเล่าเรื่องเพื่อ
จุดประสงค์ต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

   
GE305 การตีความละครและภาพยนตร ์

(Interpretation of Drama and 
Film) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการตีความละครและ
ภาพยนตร์ วัฒนธรรมการสร้างและเสพละครและภาพยนตร์
ในสังคมไทย  แนวทางการวิเคราะห์และตีความละครและ
ภาพยนตร์ กรณีศึกษาการวิเคราะห์ละครและภาพยนตร์และ
ฝึกปฏิบัติ 
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GE306 นิทานโลก 

(Tales of the World) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        ความหมายของนิทาน  ความส าคัญและบทบาทของ
นิทานที่มีต่อมนุษยชาติ  ลักษณะเด่นของนิทานทั้งของ
ตะวันออกและตะวันตก  อ่านตีความนิทานส าคัญบางเรื่อง
ทั้งของตะวันออกและตะวันตก 
         

 

   

GE307 พระราชนพินธ์ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรนิ
ธร  รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกมุาร ี
(HRH Princess Maha Chakri 
Sirindhorn’s Writing) 

 3(3-0-6) วิชาใหม่ 

 

          พระราชประวัติและพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ความส าคัญ ลักษณะเด่น 
คุณค่า และความงามของพระราชนิพนธ์ ตลอดจนบทบาท
ของพระราชนิพนธ์ที่มีต่อวงการหนังสือและสังคมไทย 

 

 

GE308 วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม
แห่งอาเซียน 
(Southeast Asian Writers 
Award) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

 

       ประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม
แห่งอาเซียน (ซีไรต์) ความส าคัญ คุณค่าของวรรณกรรม
สร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแหง่อาเซียนของไทย ตลอดจนบทบาท
ของรางวัลซีไรต์ที่มีต่อวงวรรณกรรมไทย 

 

 
GE309 การอ่านรอ้ยกรองไทย 

(Thai Poetry Recitation) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

 

        หลักการและการฝึกทักษะการอ่านร้อยกรองไทย
ประเภท โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย และท านองการอ่าน
แบบต่าง ๆ ได้แก่ ท านองเสนาะ ขับ สวด เห่ พากย์ รวมทั้ง
กลวิธีการใช้เสียงให้เหมาะกับบทอ่าน 
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GE310 นาฏศลิป์ไทย 

(Thai Classical Dance) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   
        หลักเบื้องต้นและแบบแผนของนาฏศิลป์ไทย  การฝึก
ปฏิบัติการร าพื้นฐาน  เพลงช้า  เพลงเร็ว  ร าแม่บท 
 

 

   
GE311 แดนซ ์

(Dance) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        รูปแบบและประเภทของการเต้น เช่น Junior Dance, 
Street Jazz, Hip Hop, K-Pop, B Boy, Jazz Move, Junior 
Ballet, ฝึกการเต้นประเภทต่าง ๆ  
 

 

   
GE312 การขบัรอ้ง 

(Singing) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        วิธีการใช้เสียง  ประเภทของเพลง  ควบคุมการใช้เสียง 
การฟังและการจับจังหวะ ดนตรี ฝึกปฏิบัติการขับร้องในงาน
สังคมและการแสดงโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนฝึกท่าทางการ
แสดงออกให้เหมาะสมกับรูปแบบของงาน 
        

 

   
GE313 ดนตรีวิจักษณ ์

(Music Appreciation) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        การฟังดนตรีเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความซาบซ้ึงใน
คุณค่าของการฟังดนตรี  รวมถึงพัฒนาการของการฟังดนตรี
ประเภทต่าง ๆ  ลักษณะของเพลงและเครื่องดนตรี 
 

 

   
GE314 การจัดดอกไม ้

(Flower Decoration) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        ศ าสตร์ และศิลป์ แห่ งการจัดแต่ ง  และถ่ ายทอด
ความหมายของดอกไม้   เพื่อขัด เกลาจิตใจให้ เข้ าถึง
ประสบการณ์สุนทรียะ ตลอดจนสามารถเข้าใจถึงการใช้
ดอกไม้เป็นภาพตัวแทนแห่งการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกได้
อย่างละเอียดลออ 
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GE315 พัสตราภรณ ์

(Costume and Garment) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        ประวัติของเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ศิลปะและ
วัฒนธรรมการตกแต่งร่างกายให้เหมาะแก่ระดับบุคคล ยุค
สมัยและจุดประสงค์ ทั้งในบริบทวัฒนธรรมของราชส านัก
และชาวบ้าน  วิเคราะห์กรณีศึกษาการออกแบบพัสตราภรณ์ 
สืบคืนประวัติ ภูมิหลังของพัสตราภรณ์ไทย 
         

 

   
GE316 การออกแบบเครือ่งแตง่กายและการ

แตง่หนา้ 
(Costume and Make-Up Design) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        ความหมาย และความส าคัญของเครื่องแต่งกายและ
เครื่ องประดับ  การฝึกออกแบบเครื่ องแต่ งกายและ
เครื่องประดับให้เข้ากับการแสดงประเภทต่าง ๆ   เพื่อให้เกิด
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัยและสภาพของ
นักแสดง  ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งหน้า
เบื้องต้น และเทคนิคการแต่งหน้าส าหรับการแสดง 
        

 

   
GE317 ศิลปะวิจักษณ ์

(Arts Appreciation) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

      ความหมาย ความส าคัญ คุณค่าของศิลปกรรม หลักการ
วิจักษณ์ศิลปกรรมประเภทต่าง ๆ   ได้แก่ จิตรกรรม วรรณกรรม 
คีตกรรม นาฏกรรม และส่ือบันเทิงร่วมสมัยต่าง ๆ ทั้งในด้าน 
รูปแบบ เนื้อหา แนวคิดสุนทรียรส 

 

   
GE318 การละเลน่และเพลงพื้นบ้านไทย 

(Thai Folk Games and Songs) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

           ประวัติความเป็นมา  ลักษณะ ประเภท และคุณค่าของ
การละเล่นพื้นบ้านในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย  และเพลง
พื้นบ้านไทยแต่ละประเภท อิทธิพลของสภาพสังคม ภูมิ
ประเทศ ค่านิยมและคติชีวิตที่ต่อการการละเล่นต่าง ๆ และ
การประยุกต์ใช้เพลงพ้ืนบ้านในโอกาสต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
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   กลุม่วัฒนธรรม  

   
GE351 วัฒนธรรมประชานยิม 

(Popular Culture) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        ความหมาย ลักษณะเฉพาะ ความเป็นมาของวัฒนธรรม
ประชานิยม และอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย  ความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมประชานิยมกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยม  
อุตสาหกรรมการผลิตวัฒนธรรมและส่ือมวลชน  บริบททาง
สังคมและการเมือง  การบริโภควัฒนธรรม และวิเคราะห์
วัฒนธรรมประชานิยมที่มีอิทธิพลในชีวิตประจ าวันของคน
ในสังคมไทย เช่น แฟช่ัน ดนตรี ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ 
สินค้าของที่ระลึก ภาพถ่าย รายการโทรทัศน์ 
 

 

   
GE352 สื่อบันเทิงอาเซียน 

(ASEAN Entertainment Media) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

           ลักษณะเฉพาะและลักษณะร่วมของส่ือบันเทิง
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน  ความสัมพันธ์ระหว่างส่ือ
บันเทิงกับสังคมในประเทศต่าง ๆ   วัฒนธรรมการสร้างและ
เสพส่ือบันเทิงในประเทศต่าง ๆ    ตลอดจนอิทธิพลที่มีต่อ
กันในภูมิภาคอาเซียน  วิเคราะห์ประเด็นน่าสนใจที่ปรากฏ
ในส่ือบันเทิงอาเซียน 
 

 

   
GE353 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 

(ASEAN Cultures) 
 3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของประเทศ
ต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน  ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์
และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ  ภาวะวิกฤต
ทางวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน  การปรับตัวและการดัดแปลงศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
เศรษฐกิจการท่องเที่ยว  แนวคิดชาตินิยม  และการแก้ไข
วิกฤตของชาติ 
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GE354 อิทธิพลวัฒนธรรมต่ างชาติ ใน
ศิลปะไทย 
( Foreign Culture Influence on 
Thai Arts) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

                                                                              
        การรับและบูรณาการวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย  
อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดีย ลังกา เขมร จีน  โลกมุสลิม 
และโลกตะวันตก  การสร้างสรรค์ศิลปะไทย 

 

   

GE355 ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง 
( History of Thailand’s Society 
after Revolution) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง ว่าด้วยการพัฒนาประเทศตามแบบตะวันตก และ
ผลกระทบที่มีต่อสังคม  การศึกษา การเมือง การปกครอง 
ส่ือสารมวลชน ศิลปกรรม รสนิยม แนวคิดเรื่องความเป็น
ไทย ท้องถิ่น ตลอดจนอุดมการณ์ชาติ   วิ เคราะห์การ
เปลี่ยนแปลง การคลี่คลาย และการด ารงอยู่ของสังคมไทย
จากยุคพัฒนาถึงโลกาภิวัฒน์ 

 

   
GE356 อุดมการณ์สร้างชาติของจีน 

(China’s National Ideology) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   
        พัฒนาการด้านประวัติศาสตร์  ปรัชญา ภูมิปัญญา 
การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ ฯลฯ ที่สะท้อนมุมมอง
อุดมการณ์สร้างชาติของจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 

   
GE357 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 

(Current World Events) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        เหตุการณ์ส าคัญที่ เกิดขึ้นในโลก ทั้ งมิติทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความร่วมมือและความ
ขัดแย้งที่ เกิดขึ้นในสังคมโลกปัจจุบัน รวมทั้งเหตุการณ์
ส าคัญในประเทศไทยที่สัมพันธ์กับเหตกุารณ์ในโลก  เพื่อให้
สามารถคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และเปรียบเทียบเหตุการณ์
ส าคัญของโลกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ ซ่ึงส่งผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงได้      
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GE358 ภาวะหลายภาษา 

(Multilingualism) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

       ลักษณะเฉพาะของภาวะหลายภาษาและภาวะหลาย
วัฒนธรรม  เกณฑ์การจ าแนกภาษาต่าง ๆ ในสังคม การ
แทรกแซงและผสมผสานทางภาษา และอิทธิพลของภาวะ
หลายภาษาที่มีต่อพลเมืองในสังคม  
      

 

   
GE359 การจัดการพิพิธภัณฑ์ 

(Museum Management) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        ความหมาย  หน้ าที่  ความส าคัญและคุณค่ าของ
พิพิธภัณฑ์ที่มีต่อสังคม ประเภทและรูปแบบของพิพิธภัณฑ์  
การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์  การ
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์  การตลาดของพิพิธภัณฑ์ การ
อนุรักษ์และการจัดแสดง  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์
พื้นบ้าน  ตัวแบบพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย  การมีส่วนร่วม
ของชุมชนและสังคมพิพิธภัณฑ์ในอุดมคติ  พิพิธภัณฑ์
เสมือนจริง 
 

 

   
GE360 ปรัชญาตะวันตก 

(Western Philosophy) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวันตก  
โดยมุ่งศึกษาประเด็นปัญหาส าคัญในสมัยต่าง ๆ ได้แก่ สมัย
โบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ และหลังสมัยใหม่  เพื่อเรียนรู้
พื้นฐานและพัฒนาการทางความคิดที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตก 
           

 

   
GE361 ปรัชญาตะวันออก 

(Eastern Philosophy) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวันออก  
โดยมุ่งศึกษาเฉพาะแนวคิดกระแสหลัก ได้แก่ อินเดีย จีน 
และญี่ปุ่น เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาส าคัญด้านการ
แสวงหาความหมายของชีวิต ตามวิถีแห่งตะวันออก 
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GE362 วัฒนธรรมชา 

(Tea Culture) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        ก าเนิด และพัฒนาการของวัฒนธรรมชา ประวัติศาสตร์
ของสังคมที่เกี่ยวข้องกับชาในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะของ
จีน ญ่ีปุ่น และภูมิภาคอาเซียน  ประเด็นศึกษาวัฒนธรรมชา
ในสังคมไทย เช่น ความเชื่อและคติต่าง ๆ  เกี่ยวกับใบชาและ
การบริโภคชา  การสร้างสรรค์ธุรกิจชา  วัฒนธรรมร้านน้ าชา
ในภาคใต้  ชากับพิธีกรรม ชาในฐานะวัฒนธรรมร่วมสมัยยุค
โลกาภิวัฒน์ 
 

 

   
GE363 วัฒนธรรมข้าว 

(Rice Culture) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        ค ว ามหม า ย และขอบ เ ขตขอ ง วัฒนธร รมข้ า ว 
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมข้าวกับคนไทยทั้งใน
วัฒนธรรมหลวงและวัฒนธรรมชาวบ้าน  วัฒนธรรมข้าวใน
กระแสการเปลี่ ยนแปลงของ สังคมโลก กรณีศึกษา
วัฒนธรรมข้าวในสถานที่จริง  วิเคราะห์และสร้างสรรค์
วัฒนธรรมข้าวในบริบทสังคมร่วมสมัย 
 

 

   
GE364 วัฒนธรรมน้ า 

(Water Culture) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

     วัฒนธรรมน้ าในคติไทยที่ปรากฏในวรรคดี ต านาน เรื่อง
เล่า ศิลปกรรม บทบาทและความหมายของน้ าในพระราชพิธี 
ประเพณีและคติชนเกี่ยวกับน้ าในภูมิภาคต่าง ๆ   ภูมิปัญญา
ของการจัดการน้ าของคนไทยในยุคอดีต  มโนทัศน์เรื่อง
วัฒนธรรมน้ าในยุคชลประทาน  การจัดการน้ ากับปัญหาของ
สังคมไทยในปัจจุบัน 
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GE365 ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีน
ในประเทศไทย 
(Chinese Shrine and Oblation in 
Thailand) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        คติความเช่ือเกี่ยวกับศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีน
ในประเทศไทย  การไหว้เจ้ากับการสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ของชาวจีน  ศาลเจ้ากับการตั้งชุมชนชาวจีนและการขยายตัว
ของชุมชน  บทบาทของศาลเจ้าและการไหว้เจ้าในบริบท
ร่วมสมัย  อาทิในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คติ
ชนสร้างสรรค์ และพัฒนาการของการสร้างสังคมจีนาภิวัฒน์ 
กรณีศึกษาศาลเจ้าและพิธีกรรมไหว้เทพเจ้าจีนที่เด่น ๆ ใน
สังคมไทย  
           

 

   

GE366 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์
ในสังคมไทย 
(Ethnic Diversity in Thai 
Society) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ส าคัญในสังคมไทย  การ
ธ ารงไว้ซ่ึงชาติพันธุ์ ความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มชาติ
พันธ์ุต่าง ๆ เช่น ข้อดี ข้อเสียของกลุ่มชาติพันธ์ุในสังคม  สังคม
พหุลักษณ์กับความท้าทายในประชาคมอาเซียน ส ารวจพื้นที่
ย่านที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพนัธ์ุในกรุงเทพมหานครที่ส าคัญ ๆ  

 

   

GE367 คว ามหลากหล ายท า ง เพ ศ ใน

สังคมไทย 

(Gender Diversity in Thai Society) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

           ความหมายของความหลากหลายทางเพศ  แนวคิดและ
กระบวนทัศน์ในการศึกษาความหลากหลายทางเพศในมิติต่างๆ  
ทั้งทางวิทยาศาสตร์  ทางมานุษยวิทยา  ทางจิตวิทยา  และอื่น ๆ 
ความเข้าใจความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 
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GE368 คติชนสร้างสรรค์ 

(Creative Folklore) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        ประวัติความเป็นมาของคติชนวิทยา  แนวคิดทางคติชน
แนวใหม่  และคติชนแนวใหม่เพื่อการสร้างสรรค์กิจกรรมทาง
สังคม  รวมทั้งอิทธิพลของคติชนแนวใหม่ที่มีต่อสังคมไทย
ปัจจุบัน 
         

 

   

GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศ
ใกล้เคียง 
( Archaeology of Thailand and 
Neighboring Countries) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        ความหมายของวิชาโบราณคดี  ความเกี่ยวพันระหว่าง
โบราณคดีและศิลปกรรม  ประวัติของศิลปะไทยและศิลปะของ
ประเทศใกล้เคียง และการศึกษานอกสถานที่ 
          

 

   

GE370 ท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์สินค้า
ทางวัฒนธรรม 
( Local and Creative Cultural 
Products) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

         กระแสท้องถิ่นนิยมในสังคมไทย  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ท้องถิ่นกับเศรษฐกิจชุมชน และระบบเศรษฐกิจของประเทศ  
แนวคิดเรื่องส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนที่
น าไปสู่การสร้างสินค้าทางวัฒนธรรม  กระบวนการสร้างและ
ผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม  กรณีศึกษาโดยเก็บข้อมูลในท้องถิ่น
บ้านเกิดเพื่อแสวงหาสินค้าจากส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์มา                 
ต่อยอดสร้างสรรค์ให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมอย่างเป็น
รูปธรรม 
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GE371 ราชประเพณแีละพระราชพิธีใน
สังคมไทย 
(Royal Tradition and Ceremony 
in Thailand) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        ความหมายและหน้าที่ของราชประเพณีและพระราชพิธีใน
ประเทศไทย  พัฒนาการของราชประเพณีและพระราชพิธีใน
ประวัติศาสตร์ไทย  ราชประเพณีและพระราชพิธีส าคัญในราช
ส านักไทย 

 

   
GE372 ประเพณีประดิษฐ์ 

(Invented Tradition) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        ความหมาย ความส าคัญของประเพณีประดิษฐ์  ก าเนิดและ
พัฒนาการของประเพณีประดิษฐ์ ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์ประเพณีประดิษฐ์  วิกฤตสังคมกับบทบาทหน้าที่ของ
ประเพณีประดิษฐ์ อิทธิพลของประเพณีประดิษฐ์ที่มีต่อการ
สร้ างวาทกรรมตามความคิดของคนในสังคมปัจจุบัน  
กรณีศึกษาประเพณีประดิษฐ์ในสังคมไทย และวิเคราะห์
ประเพณีประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน 

 

   
 GE373 ประเพณแีละเทศกาลในสังคมไทย 

(Tradition and Festival in 
Thailand) 

 3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   
        ความส าคัญของประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย  หน้าที่
ของประเพณีและเทศกาลต่อวิถีชีวิต  คติความเช่ือ  ค่านิยมและภูมิ
ปัญญาไทย ประเพณีและเทศกาลประจ าปีในสังคมไทย 

 

   
GE374 ประวัติศาสตร์ของภาพถ่าย 

(History of Photography) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

 

         ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของภาพถ่าย  ความส าคัญและ
คุณค่าของภาพถ่ายในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ภาพถ่าย  ความหมายของภาพถ่ายที่มีคุณค่าทั้งทางจิตใจและ
ทางประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์ศิลปะการถ่ายภาพ การ
ผสมผสานทั้งทางด้านแนวความคิด ทฤษฎี เทคนิคปฏิบัติ และ
ความคิดสร้างสรรค์   ความสามารถและทักษะที่น าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่าย
เพื่อจรรโลงใจต่อสังคม 
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GE375 ประวัติศาสตร์แอนิเมชั่น 

(Animation  History) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของแอนิเมช่ัน มุมมองที่
หลากหลายของแอนิเมช่ันตั้งแต่ล าดับเวลา วิธีการ และส่ือกลาง 
วัฒนธรรม ประเภท จนถึงคนวาดภาพ ทัศนคติและอิทธิพลของ
เช้ือชาติ เพศ เทคโนโลยี อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรม และความ
ขัดแย้งระหว่างศิลปะกับอุตสาหกรรม 
          

 

   
GE376 ความเชื่อในสังคมไทย 

(Faiths in Thai Society) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        ความหมายของความเช่ือ  ประเภทของความเช่ือ  แนวคิด
และทฤษฎีที่ใช้ศึกษาความเช่ือ  ความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือ
กับสังคมไทยในท้องถิ่นต่าง ๆ   การเก็บข้อมูลความเช่ือ
ภาคสนาม  วิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อ  ปรากฎการณ์ของความ
เช่ือและการประยุกต์ใช้ความเช่ือเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ใน
สังคมไทยร่วมสมัย 
      

 

   
GE377 โหราศาสตร์และการพยากรณ ์

(Astrology and Forecasting) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        แนวคิดเรื่องโหราศาสตร์และการพยากรณ์ของสังคม
ตะวันออกและตะวันตกเชิงเปรียบเทียบ  คติความหมายและ
ระบบภูมิปัญญาในโหราศาสตร์ไทย  ประเภทของโหราศาสตร์
และการพยากรณ์  การใช้ตรรกะทางภาษาและการตีความทาง
โหราศาสตร์  การประดิษฐ์ประเพณีและการสร้างอัตลักษณ์ของ
นักพยากรณ์  กรณีศึกษาโหราศาสตร์และการพยากรณ์ใน
สังคมไทยปัจจุบัน 
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GE378 ศาสนาของโลก 

(World Religion) 
3(3-0-6) 

   

       ความรู้เกี่ยวกับศาสนาส าคัญของโลก ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ  
ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู ปรัชญาและวัตรปฏิบัติของศาสนาส าคัญ  
ปรากฏการณ์สังคมยุคผสมผสานทางศาสนาในปัจจุบัน   ศาสนาในท่ามกลาง
วิกฤตของสังคมโลก  การวิเคราะห์การน าศาสนามาใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ใน
สังคมไทย 
        

   
GE379 หมากลอ้ม 

(Go) 
3(3-0-6) 

   

         การพัฒนาแนวคิดและเทคนิคขั้นพื้นฐานส าหรับเล่นในช่วงเปิดเกม  
กลางเกม และปิดเกม  ความหมายของพื้นที่ ลักษณะหมากและทิศทาง
หมากเป็นตาย  การจบ-                เม็ด 9 เกม วิธีการเล่นหมากต่อ สูตรมุม
และหมากเด็ด ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
        

   
GE380 หมากรกุไทยและสากล 

(Thai and International Chess) 
3(3-0-6) 

   

          ประวัติและความเป็นมาของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  ศึกษา
ตัวหมากรุกไทยและตัวหมากรุกสากล ทักษะและเทคนิคการเล่นหมากรุก
สากล  การนับศักดิ์และกลการเล่นของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  
ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการเล่นหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถเล่นและเข้าใจกลต่าง ๆ ของกีฬาหมากรุกไทยและหมากรุก
สากลได้ 
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2.5 กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.5 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน  
(Quality of Life and Sustainable Society) 

HG020 ทักษะการด ารงชีวิตในสังคมโลก 
(Global Life Skills) 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

                ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตทั้งของ 
ตนเองและทางสังคม  ระบบทางสังคม  โครงสร้างและ 
สถาบันทางสังคม  ความเป็นพลเมืองในสังคมภายใต้ระบอบ 
ประชาธิปไตย  การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและกลุ่ม 
ประเทศอาเซียนที่มีต่อสังคมไทย  ตลอดจนศิลปะ และ 
วัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคมโลก  รวมทั้งการพัฒนา 
บุคลิกภาพ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
และการพัฒนาสังคมให้อยู่ดีมีสุข  รวมทั้งสร้างความเข้าใจ 
อันดีระหว่างประเทศ            

  

   กลุ่มคุณภาพชีวิต (Quality of Life)  

   

GE401 ทักษะการรู้สารสนเทศในสังคม
ดิจิทัล 
( Information Literacy Skills in 
Digital Society) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

     ความหมายและความส าคัญของการรู้สารสนเทศ 
กระบวนการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้รู้สารสนเทศโดยเริ่มจาก
การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ  การเลือกทรัพยากร
สารสนเทศ  การเข้าถึงสารสนเทศตามความต้องการ  การ
ประเมินค่าสารสนเทศ  การจัดการเนื้อหาและการใช้
สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย 

 

   
GE402 เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

(Discover of Learning Society) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

         ความหมาย ความส าคัญขององค์ความรู้ที่มีต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนาและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน  พลังแห่งการเรียนรู้  แนวคิดขององค์กรแห่ง
การเรียนรู้   สังคมและเครือข่ายการเรียนรู้    พลวัตของ
กระบวนการเรียนรู้   สังคมการเรียนรู้ในเครือข่ายโลก
ออนไลน์  แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมแห่งการเรียนรู้  การสร้างพลังอ านาจและความต่อเนื่อง 
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GE403 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 

(Media Literacy Skill) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

         ความหมายของการรู้เท่าทันส่ือ  อิทธิพลของสื่อที่มีต่อ
ผู้บริโภค  หลักการและแนวคิดส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่า
ทันส่ือ จ าแนกตามประเภทของส่ือ ได้แก่ ภาพข่าว โฆษณา 
รายการ วิทยุ  ร ายการโทรทัศน์  ภาพยนตร์  และ ส่ือ
อินเทอร์เน็ต  โดยเน้นท าความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของส่ือ 
ครอบคลุมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมส่ือ เทคโนโลยีส่ือ จิตวิทยา
การสร้างสาร  และรูปแบบและภาษาในส่ือ  ฝึกวิเคราะห์
ข่าวสารในส่ือประเภทต่าง ๆ และกฎหมายเพื่อการรู้เท่าทัน
ส่ือ 
            

 

   
GE404 เจนเนอเรชั่น ซี กับคุณภาพชีวิต 

(Generational Z and Quality of 
Life) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

           แนวคิดและการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เจนเนอเรช่ันซี   ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและ
บุคลิกภาพของเจนเนอเรช่ันซี การปรับตัวและการพัฒนา
ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีเป้าหมายของเจนเนอเรช่ันซียุค
ปัจจุบัน 
           

 

   
GE405 จิตวิทยาพัฒนาการ 

(Development Psychology) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        ความหมายและความส าคัญของพัฒนาการ  ปัจจัยต่าง ๆ 
ที่มีอิทธพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล  
ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางร่างกาย  อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาในแต่ละช่วงวัย 
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เพื่อให้เกดิการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเป็นระบบ  และเกิด
สังคมแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ได้ต่อไป 

 

   
GE406 จิตวิทยากับการบริหารตนเอง 

(Psychology and Self-
Management) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

      หลักการและการประยุกต์แนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อท า
ความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฤติกรรมทาง
สังคมของบุคคลเกี่ยวกับการรับรู้  การเรียนรู้ แรงจูงใจ ความ
ฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ   กรอบความคิดแบบเติบโต 
(Growth Mindset) และการปรับตัวเพื่อการรู้จักตนเอง เข้าใจ
ผู้อื่นและปรับตัวได้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนิน
ชีวิต 

 

   
GE407 จิตวิทยาการท างานเป็นทีม 

(Psychology for Teamwork) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

           ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในการ
ท างานเป็นทีม  ทั้งในบทบาทของผู้น าในการสร้างทีมงาน  
มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน  ความร่วมมือจัดการกับปัญหา  
การส่ือสารเพื่อเข้าใจผู้อื่น  ตลอดจนการบริหารความขัดแย้ง
อย่างสร้างสรรค์เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

 

   
GE408 การพัฒนาบุคลิกภาพผู้น า 

( Personality Development for 
Leader) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

      ทฤษฎี หลักปฏิบัติ และทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพ
ความเป็นผู้น า การเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาความเป็นผู้น า
ของตนทั้งด้านสติปัญญา บุคลิกภาพ อารมณ์ และพฤติกรรม
สังคม 

 

   
GE409 แฟชั่น 

(Fashion) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        ความรู้ เบื้องต้นของการออกแบบแฟช่ัน  ทั้ งของ
ตะวันออกและตะวันตก  การสร้างสรรค์แนวคิด  รูปแบบ
ของแฟช่ันออกเป็นงานแสดงแฟช่ัน  ประโยชน์ของแฟช่ัน
ต่อสังคม 
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GE410 การท าอาหาร 

(Cooking) 
3(2-2-5) วิชาใหม่ 

   
     ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารทั้งของไทย 
ตะวันออกและตะวันตก  ฝึกปรุงอาหารและท าขนมอย่างง่าย 
       

 

   
GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม 

(Health and Beauty Care) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

       หลักการดูแลร่างกาย การนวด โภชนาการ และการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพและความงาม  รวมถึงสมาธิและจิตแจ่มใส 
ตลอดจนผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 
         

 

   กลุ่มสังคมย่ังยืน  

   
GE451 ศาสตร์ของพระราชา 

(Knowledge of the King) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

      การพัฒนาสังคมไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  เน้นสังคม
สมัยใหม่  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม แนวคิด ความหมาย 
และการประยุกต์ภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติใน
ระดับครอบครัว  ชุมชน และสังคมเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
ด ารงอยู่ในกระแสโลกาภิวัฒน์และในฐานะเป็นทางออกใน
การเผชิญกับวิกฤติโลกในยุคปัจจุบัน และการด าเนินชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

   

GE452 หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยของ

เรา 

(TCC and Our UTCC) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

         ประวัติความเป็นมาของหอการค้าไทย  เครือข่ายของ
หอการค้าไทย บทบาทของหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยต่อสังคมและประเทศในระดับภูมิภาคและ
สากล  บุคคลส าคัญที่มีคุณูปการต่อหอการค้าไทยและ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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GE453 สังคมศึกษาเพื่อสังคมท่ียั่งยืน 

( Social Studies for Sustainable 
Society) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

      หลักการ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ เหตุการณ์ 
ปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยและสังคมโลก  ระบบ
ครอบครัว ระบบเศรษฐกิจ  ระบบการเมืองการปกครอง 
ระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและ
ผลกระทบ รวมถึงการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกัน
ปัญหา หรือแนวทางการปรับปรุงเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์
ต่อตนเอง  ผู้อื่น และสังคมที่ยั่งยืน 
        

 

   
GE454 กฎหมายส าหรับชีวิตประจ าวัน 

(Law for Everyday Life) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        ความหมายและลักษณะของกฎหมาย  บ่อเกิดและ
วิวัฒนาการของกฎหมาย  ระบบของกฎหมายที่ส าคัญ  ที่มา
ของกฎหมาย  ชนิดและประเภทของกฎหมาย การจัดท า
กฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ  การบังคับใช้กฎหมาย
การตีความ   การ  อุดช่องว่าง  การยกเลิกกฎหมายและ
กฎหมายที่ส าคัญในชีวิตประจ าวัน  บุคคล นิติบุคคล นิติ
กรรม บุคคลสิทธิทรัพยสิทธิ และกฎหมายอาญา 
          

 

   
GE455 ทรัพย์สินทางปัญญา 

(Intellectual Property) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

          กฎหมายคุ้มครองเกี่ ยวกับทรัพย์ สินทางปัญญา   
ลิขสิทธ์ิ  สิทธิบัตร  เครื่องหมายทางการค้า  การคุ้มครอง
ผลงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา  การอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การเอาผิดกับผู้ละเมิด 
รวมถึงคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
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GE456 การท่องเที่ยวในเชิงภูมิศาสตร์และ

วัฒนธรรม 
(Law for Everyday Life) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        ลักษณะ และความส าคัญของภูมิศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อ
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  เอกลักษณ์และ
ลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม  การวางแผน
กิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิศาสตร์
และวัฒนธรรม  การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว 
           

 

   

GE457 ภูมิ-ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยว
ไทย 
(Geography and History for Thai 
Tourism) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        ลักษณะทางกายภาพและประวัติศาสตร์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย  รวมถึงสังคม  วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปกรรม ปัญหาและ
ผลกระทบที่มีต่อการท่องเที่ยวไทย 

 

   
GE458 มโนทัศน์เรื่องความตาย 

(Concept of Death) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

         ปรัชญาเกี่ยวกับความตายในศาสนา แนวความคิด
เกี่ยวกับความตายของ    นักปรัชญาส าคัญของโลก  
วิเคราะห์โลกทัศนเ์กี่ยวกับความตายจากวาทะ ภาษิต                   
เรื่องเล่าวรรณคดี   เพื่อให้เข้าใจถงึระบบความคดิเกี่ยวกับ
ความตายของคนไทย  ภาวะคนใกล้ตาย  การเตรียมตัวตาย
อย่างมีสติ  แนวคิดเรื่องชีวิตหลังความตาย 
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GE459 พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาชีวิต 

( Buddhist Principles and Life 
Solutions) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        หลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อน ามาใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน  ทั้งในชีวิตส่วนตัว การท างาน และการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคม  โดยใช้กรณีศึกษาเหตุการณ์ในชีวิต
จริงที่เผยแพร่ในส่ือต่าง ๆ  
      

 

   
GE460 นิเวศส านึก 

(Ecological Consciousness) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

            มโนทัศน์เรื่องนิเวศส านึกของคนไทย  ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติจากบทอ่านต่าง ๆ   ก าเนิดและ
พัฒนาการของแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมในสังคม  แนวทางการสร้างนิเวศส านึก การ
สร้างสรรค์ส่ือเพื่อรณรงค์เรื่องนิเวศส านึก อาทิ การสร้าง
ภาพยนตร์ ส้ัน การผลิตโปสเตอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์                  
การด าเนินโครงการเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  การแสดงละคร
เวที 
          

 

   
GE461 สิ่งแวดล้อมในอาเซียน 

(ASEAN Environment) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

         ปรากฏการณ์   ประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม  อัน
เนื่องมาจากระบบวัฒนธรรม  ระบบการเมือง  ระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม โครงสร้างทางภูมิศาสตร์และการ
เคลื่อนย้ายของกลุ่มชาติพันธ์ุ  นโยบายและข้อตกลงความ
ร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมของประชาคมอาเซียน  
โครงสร้างองค์กรและกลไกความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อม
ของอาเซียน และแนวทางการจัดการส่ิงแวดล้อมในอาเซียน
อย่างยั่งยืน 
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2.  หมวดวิชาเฉพาะ 

ก.  กลุ่มวิชาแกน      จ านวน 24 หน่วยกิต   
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วิชาแกนบงัคับ 
- HO141  วัฒนธรรมจีนเบือ้งต้น             3 (3-0-6)                                                                                                                                               

             (Basic Chinese culture) 
             วัฒนธรรมจีนเบื้องต้น  ทัง้ทางด้าน
ภูมิศาสตร์ ชาติพันธุ์ ความเชื่อ ปรัชญา ศาสนา 
การเมืองการปกครอง  สถาปัตยกรรม  ตลอดจน
ภูมิปัญญาแขนงต่าง ๆ  ที่เป็นมรดกตกทอดสืบต่อ
กันมาของชนชาติจีน 
 

-  ปรับจากเอกบังคับมา
เป็นแกนบังคับ 
-ปรับช่ือวิชา 
-ปรับรหัสวิชา 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา 

- HO241    ชุมชนจีนในสังคมไทย            3 (3-0-6)                                                                                                                                                                                            
               (Chinese Community in Thai Society) 
           ชุนชนชาวจีนในสังคมไทย ความสัมพันธ์
ไทย-จนี ตลอดจนวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ชาวจีนยดึถือปฎบิัติอยูใ่นประเทศไทย 

 

-  รายวิชาใหม่ 

- HO242  เทคโนโลยีและสารสนเทศจีน    3 (1-4-4)                                                                                                                                                              
             (Chinese for Information and 
Technology) 
          โปรแกรมคอมพิวเตอร์  การสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศจีนจากฐานข้อมูลต่างๆ  การบันทึก
ข้อมูล และการส่ังซื้อออนไลน์ 
 

-  ปรับจากเอกเลือกมา
เป็นแกนบังคับ 
-ปรับรหัสวิชา 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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- HO341  จีนกับประชาคมอาเซียน           3 (3-0-6)                                                                                                                      
             (China and Asean Community ) 
             ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการของ
ประชาคมอาเซียน  ความร่วมมือด้านการเมือง 
ความมัน่คง  เศรษฐกิจ    สังคม วัฒนธรรม   
นโยบายความสัมพันธ์ของจีนกับประชาคม
อาเซียน   และการพัฒนาความร่วมมือด้านต่างๆ  
 

-  รายวิชาใหม่ 
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วิชาแกนเลือก 
HO101  ทักษะการรู้สารสนเทศ          3(2-2-5) 
             (Information Literacy Skills)                         
             ทักษะการเรียนรู้ ความส าคัญกระบวน 
การพัฒนาความรู้และทักษะสารสนเทศ
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความต้องการ
สารสนเทศ การเลือกแหล่งและทรัพยากร
สารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ การ
วิเคราะห์  สังเคราะห์และประเมนิสารสนเทศ 
การเรียบเรียงและน าเสนอสารสนเทศใน
รูปแบบต่างๆ 

HO101  ทักษะการรู้สารสนเทศ          3(2-2-5) 
             (Information Literacy Skills)                         
             ทักษะการเรียนรู้ ความส าคัญกระบวน 

การพัฒนาความรู้และทักษะสารสนเทศ
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความต้องการ
สารสนเทศ การเลือกแหล่งและทรัพยากร
สารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ การวิเคราะห์  
สังเคราะหแ์ละประเมินสารสนเทศ การเรียบเรียง

และน าเสนอสารสนเทศในรปูแบบต่างๆ 

-  ปรับจากแกนบังคับ
เป็นแกนเลือก 
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HO102  มนุษย์กับอารยธรรม             3(3-0-6) 
             (Man and Civilization) 
             วิ วัฒนาการของมนุษยชาติทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และศิลป
วิทยาการตั้งแต่ยุคเริ่มแรกถึงปัจจุบันในโลก
ตะวันออกและตะวันตก คุณค่าของผลงาน
สร้างสรรค์ของมนุษยชาติ การสืบทอด การเกิด
ซ้ าและการเปลี่ยนแปลงของอารยธรรม 

 - ปรับออก 

HO103  สุนทรียวิจักษ์                       3(3-0-6) 
             (Aesthetics Appreciation)                                 
             คุณค่าและความงามของศิลปะแขนง
ต่างๆ การเข้ าถึงความงามในศิลปะ การมี
ประสบการณ์ในการดูงานศิลปะ  และการพัฒนา
รสนิยมในการเสพงานศิลปะ 

HO103  สุนทรียวิจักษ์                       3(3-0-6) 
             (Aesthetics Appreciation)                                 
             คุณค่าและความงามของศิลปะแขนง
ต่ างๆ  การ เข้ าถึ งความงามในศิลปะ การมี
ประสบการณ์ในการดูงานศิลปะ  และการพัฒนา
รสนิยมในการเสพงานศิลปะ 

- ปรับจากแกนบังคับ
เป็นแกนเลือก 

- HO117 อารยธรรมวิวัฒน์                 3 (3-0-6) 
(Evolution of Civilizations)   
  วิวัฒนาการด้านต่างๆ ของมนษุยชาติตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบนั และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นต่อไปใน
อนาคต 
 

- รายวิชาใหม่ 
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- HO118  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ      3(3-0-6) 
(Critical Thinking) 

วิชานี้จะวิเคราะห์ลักษณะของการอ้าง
เหตุผลเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นยอมรับ และแนะน า
วิธีการค้นหาความจริงที่อยู่เบื้องหลังชุดของการ
อ้างเหตุผลหลากหลายแบบ นักศึกษาจะได้รับการ
ฝึกฝนผ่านกิจกรรมกลุ่มให้ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการอ่าน การพูด 
และการ เขี ยน  รวมทั้ ง ได้ แนวทางในการ
สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นต้นฉบับของตนเอง 
 

- รายวิชาใหม่ 

HO201  ภาษาและวัฒนธรรม             3(3-0-6) 
             (Language and Culture)                                
             ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา วัฒนธรรม 
กับการส่ือสารในบริบทสังคมไทยและสังคม
โลก  ภาษาที่สะท้อนความเป็นอยู่ ค่านิยม ความ
เช่ือของคนในสังคม การใช้วัจนภาษาและอวัจน
ภาษาที่เหมาะสมโดยค านึงถึงความแตกต่างและ
ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ด้าน
ความคิด 

HO201  ภาษาและวัฒนธรรม             3(3-0-6) 
             (Language and Culture)                                
             ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา วัฒนธรรม 
กับการส่ือสารในบริบทสังคมไทยและสังคม
โลก  ภาษาที่สะท้อนความเป็นอยู่ ค่านิยม ความ
เช่ือของคนในสังคม การใช้วัจนภาษาและอวัจน
ภาษาที่เหมาะสมโดยค านึงถึงความแตกต่างและ
ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ด้านความคดิ 

-  ปรับจากแกนบังคับ
เป็นแกนเลือก 
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-HO202  การคิดเพื่อการพัฒนา           3(3-0-6) 
             (Thinking for Development)                        
             ทฤษฎีความรู้เพื่อการพัฒนา มิติของ
ความจริง กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล  
ตรรกวิทยาแบบนรินัยและอปุนัยเพื่อวิเคราะห์
การอ้างเหตุผล วิธีการทางวิทยาศาสตร์ แนวคิด
เพื่อการพัฒนาตนและสังคมอย่างยั่งยืน ศาสนา
และจริยธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันของมนษุย ์

 - ปรับออก 

HO203  วาทศิลป์                                3(2-2-5)   
             (Speech Communication)                             
             ทฤษฎีการส่ือสารเบื้องต้นและการ
ถ่ายทอดความคิดเป็นภาษา องค์ประกอบของ
การพูดที่ดี ความส าคัญของการพูดในสังคม การ
เลือกหัวข้อเรื่องที่พูด การพิจารณาผู้ฟัง การ
ปรับปรุงและสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการพูด และ
ฝึกปฏิบัติ 

HO203  วาทศิลป์                                3(2-2-5)   
             (Speech Communication)                             
             ทฤษฎีการ ส่ือสาร เบื้ องต้นและการ
ถ่ายทอดความคิดเป็นภาษา องค์ประกอบของการ
พูดที่ดี ความส าคัญของการพูดในสังคม การเลือก
หัวข้อเรื่องที่พูด การพิจารณาผู้ฟัง การปรับปรุง
และสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการพูด และฝึกปฏิบัติ 

- ปรับจากแกนบังคับ
เป็นแกนเลือก 

HO301 จริยศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน 
                                                             3(3-0-6) 
             (Ethics for Daily Life)                            
             แนวคิดในการด าเนินชีวิตและแนวทาง
ในการท างานร่วมกับผู้อื่น ทฤษฎีจริยศาสตร์ 
หลักเกณฑ์การตัดสินคุณค่าของการกระท า 
ปัญหาทางศีลธรรมที่ท้าทายต่อการตัดสินใจ 
การแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้เหตุผล ความอดทน 
และยอมรับความแตกต่าง สร้างส านึกพลเมือง 
และมีจิตอาสา 

 

HO301 จริยศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน 
                                                             3(3-0-6) 
             (Ethics for Daily Life)                            
   แนววิธีศึกษาทฤษฎีทางจริยศาสตร์เพื่อประยุกต ์

สู่การคิดพิจารณาประเด็นปัญหาส าคัญที ่

เกี่ยวข้องกับคุณค่าของชีวิตประจ าวัน โดยอาศัย 

กระบวนทศันท์างปรัชญาเป็นพื้นฐานการ 

ไตร่ตรองรอบด้านอย่างมีวิจารณญาณ 

- ปรับจากแกนบังคับ
เป็นแกนเลือก   
- ปรับค าอธิบายรายวิชา
ใหม ่  

 



ภาคผนวกหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรบัปรุงปี พ.ศ. 2560)  

                                                   158 
 

 
 
 
 
 

หลักสูตรเดิมปี พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560 เหตุผล 

HO302  กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา        
                                                             3(2-2-5) 
             (Group Dynamics)                         

             ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ที่ช่วยแก้ปัญหา
ในการท างานและการส่ือสารในหน่วยงาน การ
ฝึ กจัดการด า เนินการและ เข้ าร่ วมในการ
แก้ปัญหา  การฝึกสร้างนโยบายและจัดกลุ่มการ
เรียนรู้ในรูปของคณะกรรมการ การประชุม และ
การสัมภาษณ์ การศึกษาภาวะผู้น าในรูปแบบ
ต่างๆ 

HO302  กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา        
                                                             3(2-2-5) 
             (Group Dynamics)                         
             ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ที่ช่วยแก้ปัญหา
ในการท างานและการส่ือสารในหน่วยงาน การ
ฝึกจัดการด าเนินการและเข้าร่วมในการแก้ปัญหา  
การฝึกสร้างนโยบายและจัดกลุ่มการเรียนรู้ในรูป
ของคณะกรรมการ การประชุม และการสัมภาษณ์ 
การศึกษาภาวะผู้น าในรูปแบบต่างๆ 

-  ปรับจากแกนบังคับ
เป็นแกนเลือก 

 
   ข. กลุ่มวิชาเอก   66 หน่วยกิต        

หลักสูตรเดิมปี พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560 เหตุผล 

วิชาเอกบังคับ 
HZ100 ทักษะการออกเสียงภาษาจีน    0 (2-1-1)             

            (Chinese  Pronunciation)               

            ระบบการถอดเสียงภาษาจีนกลางด้วย
อักษรโรมัน(Pinyin Romanization) และการฝึก 
ออกเสียงภาษาจีนให้ถูกต้อง 

  

 

- ปรับออก 
 
 

HZ101 ภาษาจีน 1                            3 (1-4-4) 
               (Chinese 1)   
              หมายเหตุ   หากมีผลการเรียนต่ ากว่า  
              C  ต้องลงเรียนซ้ า 
             โครงสร้างตัวอักษร  หลักการเขียน
ตัวอักษร และหมวดน าอักษรจีนที่มีความถี่ใน
การใช้สูง การฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน 

HZ101 ภาษาจีน 1                             3 (1-4-4) 
               (Chinese 1)   
              หมายเหตุ   หากมีผลการเรียนต่ ากว่า  
              C  ต้องลงเรียนซ้ า 
             โครงสร้ างตัวอั กษร  หลักการ เขี ยน
ตัวอักษร และหมวดน าอักษรจีนที่มีความถี่ในการ
ใช้สูง การฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน ในวง

- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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ในวงค าศัพท์ไม่ต่ ากว่า 400 ค าศัพท์ และฝึก
ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการภาษา 

ค าศัพท์ไม่ต่ ากว่า 400 ค าศัพท์ และฝึกปฏิบัติโดย
ใช้สถานการณ์จ าลอง 

HZ102 ภาษาจีน 2                            3 (1-4-4) 
               (Chinese 2)   

              สอบผ่าน HZ101 ภาษาจีน 1 
              หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ101                 
              ภาษาจีน 1 
              หมายเหตุ   หากมีผลการเรียนต่ ากว่า  
              C  ต้องลงเรียนซ้ า 
             ประโยคพื้นฐานแบบต่างๆ  การฝึก
ทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน ในวงค าศัพท์
เพิ่มขึ้นจากภาษาจีน 1 อีกไม่ต่ ากว่า  400ค าศพัท์  
และฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการภาษา 

HZ102 ภาษาจีน 2                             3 (1-4-4) 
               (Chinese 2)   

              สอบผ่าน HZ101 ภาษาจีน 1 
              หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ101                 
              ภาษาจีน 1 
              หมายเหตุ   หากมีผลการเรียนต่ ากว่า  
              C  ต้องลงเรียนซ้ า 
             ประโยคพื้นฐานแบบต่างๆ  การฝึกทักษะ
การฟัง  พูด  อ่าน  เขียน ในวงค าศัพท์เพิ่มขึ้นจาก
ภาษาจีน 1  อีกไม่ต่ ากว่า  400 ค าศัพท์  และฝึก
ปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จ าลอง 

- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

HZ103   จีนปริทัศน์                      3(3-0-6)             
               (China Review)  

            พัฒนาการด้านปรัชญา วรรณคดี 
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การเมอืงการ
ปกครอง เศรษฐกิจและภูมิปัญญาของจนี 

- - ปรับไปเป็นวิชาแกน
บังคับ   
- ปรับรหัสวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
 
 

- HZ104      อักษรจีน  3(1-1-4) 
                  (Chinese Character) 
                 วิวัฒนาการของระบบตัวอักษรตั้งแต่
สมัยโบราณถึงสมัยปัจจบุันโดยสังเขป  ตัวอักษร
จีนรปูแบบต่างๆโครงสร้างตัวอักษร  หลักการเขียน
ตัวอักษร และหมวดน าอักษรจีนที่มีความถี่ในการ
ใช้สูง ตลอดจนการใช้ส่วนประกอบของอักษรจนี
ในการสืบค้นค าเพื่อหาความหมายในพจนานุกรม 

- รายวิชาใหม่ 
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- HZ105     การฟังภาษาจีนเบื้องตน้        3(1-1-4)                                                                                             
                    (Elementary Chinese Listening) 
             สอบผ่าน HZ101 ภาษาจีน 1  หรือ 
สอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ101  ภาษาจีน 1 
         ฝึกทักษะการฟังภาษาจนีให้เข้าใจ
ความหมาย และจับใจความได้ โดยฝึกฟังประโยค
บทความภาษาจีนส้ัน ๆ และนทิาน  

- รายวิชาใหม่ 

HZ201 ภาษาจีน 3                                3(1-4-4) 
               (Chinese 3) 
              สอบผ่าน HZ102 ภาษาจีน 2 
              หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ102                 
              ภาษาจีน 2 
       การฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน 
ในวงค าศัพท์เพิ่มขึ้นจากภาษาจีน 2 อีกไม่ต่ า
กว่า 400 ค า  โครงสร้างประโยครูปแบบต่างๆ  
และฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการภาษา 

HZ201 ภาษาจีน 3                                3(1-4-4) 
               (Chinese 3) 
              สอบผ่าน HZ102 ภาษาจีน 2 
              หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ102                 
              ภาษาจีน 2 
       การฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน ใน
วงค าศัพท์เพิ่มขึ้นจากภาษาจีน 2 อีกไม่ต่ ากว่า 400 
ค า  โครงสร้างประโยครูปแบบต่างๆ  และฝึก
ปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จ าลอง 

- ปรับค าอธิบายรายวิชา 

HZ202 ภาษาจีน 4                                3(1-4-4) 
               (Chinese 4) 
              สอบผ่าน HZ201 ภาษาจีน 3 
       การฝึกทักษะการฟัง   พูด  อ่าน  เขียน 
ในวงค าศัพท์เพิ่มขึ้นจากภาษาจีน 3  อีกไม่ต่ า
กว่า 400 ค า  โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน  การ
อ่ านบทคั ดสรร ส้ันๆ   และฝึ กปฏิบั ติ ใน
ห้องปฏิบัติการภาษา 

HZ202 ภาษาจีน 4                                3(1-4-4) 
               (Chinese 4) 
              สอบผ่าน HZ201 ภาษาจีน 3 
       การฝึกทักษะการฟัง   พูด  อ่าน  เขียน ใน
วงค าศัพท์เพิ่มขึ้นจากภาษาจีน 3  อีกไม่ต่ ากว่า 400 
ค า  โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน  การอ่านบทคัด
สรรส้ันๆ  และฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จ าลอง 

- ปรับค าอธิบายรายวิชา 



ภาคผนวกหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรบัปรุงปี พ.ศ. 2560)  

                                                   161 
 

หลักสูตรเดิมปี พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560 เหตุผล 

HZ203  ทักษะการฟัง-การพูดภาษาจีน 1                              
                                                             3(2-2-5) 
               (Chinese Listening and Speaking  
               Skills 1) 
              สอบผ่าน HZ102 ภาษาจีน 2 
              หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ102                 
              ภาษาจีน 2 
             ทักษะการฟังและการพูดในชีวิต 
ประจ าวัน  และการฝึกปฏิบัติโดยใช้
สถานการณ์จ าลองและในห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา 

HZ203  ทักษะการฟัง-การพูดภาษาจีน 1                              
                                                             3(2-2-5) 
               (Chinese Listening and Speaking  
               Skills 1) 
              สอบผ่าน HZ102 ภาษาจีน 2 
              หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ102                 
              ภาษาจีน 2 
              ทักษะการฟังและการพูดใน
ชีวิตประจ าวัน  และการฝึกปฏบิัตโิดยใช้
สถานการณ์จ าลอง 

-ปรับค าอธิบายรายวิชา 

HZ204  ทักษะการฟัง-การพูดภาษาจีน 2                              
                                                             3(2-2-5) 
               (Chinese Listening and Speaking  
              Skills 2) 
              สอบผ่าน HZ203 ทักษะการฟังการพูด 
              ภาษาจีน 1                              
             ทักษะการฟังและการพูดใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  และการฝึกปฏิบัติโดยใช้
สถานการณ์จ าลองและในห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา 

HZ204  ทักษะการฟัง-การพูดภาษาจีน 2                              
                                                             3(2-2-5) 
               (Chinese Listening and Speaking  
              Skills 2) 
              สอบผ่าน HZ203 ทักษะการฟังการพูด  
              ภาษาจีน 1                              
           ทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์

ต่าง ๆ และการฝึกปฏบิัติโดยใช้สถานการณ์จ าลอง  

-ปรับค าอธิบายรายวิชา 

 

HZ 205 การอ่านภาษาจีน 1                  3(2-2-5)       
               (Chinese Reading 1)                                                        

              สอบผ่าน HZ102 ภาษาจีน 2 
              หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ102                 
              ภาษาจีน 2 
             การอ่านบทคัดสรรที่ใช้ภาษาที่เข้าใจ
ง่าย  โดยเน้นการอ่านออกเสียง การจับใจความ
ส าคัญ 

HZ 205 การอ่านภาษาจีน 1                  3(2-2-5)       
               (Chinese Reading 1)                                                        

              สอบผ่าน HZ102 ภาษาจีน 2 
              หรือสอบได้ในระดับเทียบเท่า HZ102                 
              ภาษาจีน 2 
             การอ่านบทคัดสรรที่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย  
โดยเน้นการอ่านออกเสียง การจับใจความส าคัญ 

-คงเดิม  
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HZ 206 การอ่านภาษาจีน 2                 3(2-2-5)       
               (Chinese Reading 2)                                                        

              สอบผ่าน HZ205 การอ่านภาษาจีน 1 
              การอ่านบทคัดสรรที่ใช้ภาษาที่ซับซ้อนขึ้น  
โดยเน้นการอ่านออกเสียง การจับใจความส าคัญ 
 

HZ 206 การอ่านภาษาจีน 2                 3(2-2-5)       
               (Chinese Reading 2)                                                        

              สอบผ่าน HZ205 การอ่านภาษาจีน 1 
              การอ่านบทคัดสรรทีใ่ช้ภาษาที่ซับซ้อนขึ้น  
โดยเน้นการอ่านออกเสียง การจบัใจความส าคัญ
และการตีความ  
 

-ปรับค าอธิบายรายวิชา 
 

  

HZ 207 หลักภาษาจีน                          3(3-0-6)       
               (Chinese Structure)                                                        
              สอบผ่าน   HZ201 ภาษาจีน 3 
             ไวยากรณ์ภาษาจีน เน้นการศึกษาชนิดและ
หน้าที่ของค า  วลี  ประโยค   ตลอดจนการวิเคราะห์
โครงสร้างประโยคภาษาจีน        

HZ 207 หลักภาษาจีน                          3(3-0-6)       
               (Chinese Structure)                                                        
              สอบผ่าน   HZ201 ภาษาจีน 3 
             ไวยากรณ์ภาษาจีน เน้นการศึกษาชนิดและ
หน้าที่ของค า  วลี  ประโยค   ตลอดจนการวิเคราะห์
โครงสร้างประโยคภาษาจีน        

-คงเดิม 

HZ301  การอ่านและการเขียนภาษาจีน 1                              
                                                             3(1-1-4) 
               (Chinese Reading and Writing 1) 

              สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 

              การอ่านงานวรรณกรรมเพื่อน ามาใช้ในการ

เขียนประเภทต่างๆ เช่น บันทึก เรื่องเล่า เรียงความ 

เป็นต้น                              

HZ301  การอ่านและการเขียนภาษาจีน 1                              
                                                             3(1-1-4) 
               (Chinese Reading and Writing 1) 

              สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 

              การอ่านงานวรรณกรรมเพื่อน ามาใช้ใน

การเขียนประเภทต่างๆ เช่น บันทึก เรื่องเล่า 

เรียงความ เป็นต้น                              

- คงเดิม  

HZ302  การอ่านและการเขียนภาษาจีน 2                              
                                                             3(1-1-4) 
               (Chinese Reading and Writing 2) 

              สอบผ่าน HZ303 การอ่านและการ 

              เขียนภาษาจีน 1 

              การอ่านงานวรรณกรรมเพื่อน ามาใช้ในการ

เขียนบรรยายและพรรณนาเรื่องต่างๆ 

HZ302  การอ่านและการเขียนภาษาจีน 2                              
                                                             3(1-1-4) 
               (Chinese Reading and Writing 2) 

              สอบผ่าน HZ303 การอ่านและการ 

              เขียนภาษาจีน 1 

              การอ่านงานวรรณกรรมและบทความ

ต่ างๆ เพื่ อน ามาใ ช้ในการ เขี ยนบรรยายและ

พรรณนาเรื่องต่างๆ 

- ปรับค าอธิบายรายวิชา  
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HZ303 การแปลจีน – ไทย                  3(1-4-4) 
              (Chinese – Thai Translation) 
             สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 
              หลักการแปลขั้นพื้นฐาน  การแปลประโยค 
ข้อความและบทความส้ันๆ  โดยแปลจากภาษาจีน
เป็นภาษาไทย 

 

HZ303 การแปลจีน – ไทย                  3(1-4-4) 
              (Chinese – Thai Translation) 
             สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 
              หลักการแปลขั้ นพื้นฐาน   การแปล
ประโยค ข้อความและบทความส้ันๆ  โดยแปลจาก
ภาษาจีนเป็นภาษาไทย 

 

- คงเดิม 
 
 
 
 

HZ304 การแปลไทย – จีน                   3(1-4-4) 
               (Thai - Chinese Translation) 

              สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 

         หลักการแปลขั้นพื้นฐาน  การแปลประโยค  
ข้อความ และบทความส้ันๆ  โดยแปล 
จากภาษาไทยเป็นภาษาจีน 

HZ304 การแปลไทย – จีน                   3(1-4-4) 
               (Thai - Chinese Translation) 

              สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4              

หลักการแปลขั้นพื้นฐาน  การแปลประโยค 

ข้อความ และบทความส้ันๆ  โดยแปลจาก

ภาษาไทยเป็นภาษาจีน 

-ปรับเงื่อนไขรายวิชา 

 

 

HZ305  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ                  3(1-1-4) 
               (Chinese for Business) 

              สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 

              ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างที่ใช้ในแวดวง
ธุรกิจ การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนจากบท
สนทนา บทความ ข่าวที่เกี่ยวข้อง      

- -ปรับออก 

 

HZ306  ภาษาจีนวิจักษ ์                   3(2-2-5)                              
              (Classical Appreciation) 
              สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 

             ศัพท์ ส านวน และไวยากรณ์พื้นฐานของ
ภาษาจีนโบราณในบทความของนักปราชญ์จีน
โบราณ    ลักษณะภาษาจีนโบราณที่ยังคงใช้หรือมี
อิทธิพลต่อภาษาจีนปัจจุบัน 

- -ปรับออก 
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- HZ308  การอ่านและการเขียนภาษาจีนธุรกิจ  
              3(2-2-5) 
              (Business Chinese  Reading and 
Writing) 

              สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 

             ค าศัพท์ วลีและรูปประโยคภาษาเขียนที่ใช้
ในวงการธุรกิจ สามารถอ่านบทความที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจรวมทั้งความรู้เรื่องวัฒนธรรมและมารยาทใน
การท าธุรกิจ   

-  รายวิชาใหม่ 

 

 

 

 

 

 

HZ307 ประวัติวรรณคดีจีน                 3(3-0-6)  
              (History of Chinese  Literature) 
             สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 
             วิวัฒนาการของวรรณคดีจีนและงานเขียน
ของแต่ละยคุสมัยอย่างสังเขป ภาพรวมของวรรณคดี

จีน 

HZ309 ประวัติวรรณคดีจีน                 3(3-0-6)  
              (History of Chinese  Literature) 
             สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 
             วิวัฒนาการของวรรณคดีจีนและงานเขียน
ของแต่ละยคุสมัยอย่างสังเขป ภาพรวมของ
วรรณคดีจีน 

-ปรับรหัสวิชา 
 
  

 

HZ 401  บูรณาการความรู้เพื่องานอาชีพ 
                                                             3(0-6-3) 
             (Knowledge Integration for Career               
             Profession) 
             ศึกษา  วิเคราะห์ ประมวลและบูรณาการ
ความรู้ในหัวข้อต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประกอบ
วิชาชีพ 

HZ 401  บูรณาการความรู้เพื่องานอาชีพ 
                                                             3(0-6-3) 
             (Knowledge Integration for Career               
             Profession) 
             ศึกษา  วิเคราะห์ ประมวลและบูรณาการ
ความรู้ ในหัวข้อต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพ 

-คงเดิม 
 

 
                            
 
 
 
  



ภาคผนวกหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรบัปรุงปี พ.ศ. 2560)  

                                                   165 
 

 
  

หลักสูตรเดิมปี พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560 เหตุผล 

วิชาเอกเลือก 
HZ331 ปริทัศน์ประวัติศาสตร์จนี        3(2-2-5)                                            
              (Introduction to Chinese History) 
              สอบผ่าน  HZ202 ภาษาจีน 4 
            การอ่านเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์จีนโบราณ  
ยุคใกล้ และยุคใหม่ โดยเน้นเหตุการณ์ส าคัญในแต่
ละยุค 

HZ331 ปริทัศน์ประวัติศาสตร์จนี        3(2-2-5)                                            
              (Introduction to Chinese History) 
             สอบผ่าน  HZ202 ภาษาจีน 4 
              การอ่านเพื่อศึกษาประวตัิศาสตร์จีน
โบราณ  ยุคใกล้ และยุคใหม่ โดยเน้นเหตุการณ์
ส าคัญในแต่ละยคุ 

-คงเดิม 

 

HZ332 ปริทัศน์ภาษาจีนสมัยใหม ่      3(3-0-6)            
              (Introduction to Modern Chinese) 
              สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 

        ระบบเสียง  ตัวอักษร ค า  ไวยากรณ์  และ 
ภาษาวรรณศิลป์ในภาษาจนีสมัยใหม ่

- -ปรับรหัสวิชา 
-ปรับไปรวมเป็นวิชา 
HZ344  ระบบเสียงและ
ระบบค าในภาษาจีน
สมัยใหม่                                                                                                                                     
-ปรับค าอธิบายรายวิชา 

HZ333 ระบบค าภาษาจีน                   3(2-2-5)                             
              (Chinese Morphology) 
             สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 
             หลักการสร้างค า ความหมายของค า     ค า
เหมือน ค าตรงข้าม ค าพ้องเสียง ค ายืม ส านวน
สุภาษิต การใช้ค าและส านวนในรูปแบบต่างๆ 

- -ปรับรหัสวิชา 
-ปรับไปรวมเป็นวิชา 
HZ344  ระบบเสียงและ
ระบบค าในภาษาจีน
สมัยใหม่                                                                                                                                     
-ปรับค าอธิบายรายวิชา 
 

HZ334  เทคโนโลยีและสารสนเทศภาษาจีน  
                                                             3(1-4-4) 
              (Chinese for Information and  
             Technology) 
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปภาษาจีน การ
สืบค้นข้อมูล การบันทึกข้อมูล และฝึกใช้โปรแกรม
ต่างๆในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

- -   ปรับจากเอกเลือกมา
เป็นแกนบังคับ 
-ปรับรหัสวิชา 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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HZ335  ภาษาจีนเพื่อการประชาสัมพันธ ์
  3(1-4-4) 

              (Chinese for Public Relations) 
             สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 

             ศัพท์ ส านวนภาษาจีนที่ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ ข่าว
ประชาสัมพันธ์   ค าอธิบายภาพ ค าบรรยายสรุป 
ประกาศ แถลงการณ์ โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง 
พูด อ่านและเขียน 

HZ335  ภาษาจีนเพื่อการประชาสัมพันธ ์
  3(1-4-4) 

              (Chinese for Public Relations) 
             สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 
             ศั พท์  ส านวนภาษ าจีนที่ ใ ช้ ในการ
ประชาสัมพัน ธ์ประ เภทต่ า งๆ  ได้ แก่  ข่ าว
ประชาสัมพันธ์   ค าอธิบายภาพ ค าบรรยายสรุป 
ประกาศ แถลงการณ์ โดยเน้นการฝึกทักษะการฟงั 
พูด อ่านและเขียน 

-คงเดิม 

 

 

HZ336 ภาษาจีนเพื่อสื่อบันเทิง             3(1-4-4)               
              (Chinese for Entertainment Media) 
              สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 

       ศัพท์ ส านวนภาษาจีนที่ใช้งานบันเทิง
ประเภทต่างๆ ได้แก่ บทสารคดี บทภาพยนตร์            
บทโทรทศัน์  บทละคร บทสัมภาษณ์ การ์ตูน โดย
เน้นฝึกทักษะการแปล 

HZ336 ภาษาจีนเพื่อสื่อบันเทิง             3(1-4-4)               
              (Chinese for Entertainment Media) 
              สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 
       ศัพท์ ส านวนภาษาจีนที่ใช้งานบันเทิง
ประเภทต่างๆ ได้แก่ บทสารคดี บทภาพยนตร์            
บทโทรทัศน์  บทละคร บทสัมภาษณ์ การ์ตูน โดย
เน้นฝึกทักษะการแปล 

-คงเดิม 

 

 

HZ337  ภาษาจีนเพือ่ธุรกิจการบริการ 
                                                             3(1-4-4) 
              (Chinese for Service Business ) 
             สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 
            ศัพท์ ส านวนที่ใช้ในงานบริการต่างๆ ได้แก่ 
งานสายการบิน  โรงแรม  โรงพยาบาล ขนส่ง  
ตลอดจนฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จ าลอง 

- -ปรับออก 
 
 

HZ338 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบมาตรฐาน 
                       3(1-4-4) 
              (Chinese for Standardized Tests) 
             สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน4 และ       
                              HZ207 หลักภาษาจีน 
       ศัพท์และส านวน โครงสร้างไวยากรณ์ 
ทักษะในการฟัง อ่าน และเขียน เพื่อการทดสอบ
ข้อสอบมาตรฐานภาษาจีน    

HZ338 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบมาตรฐาน 
                       3(1-4-4) 
              (Chinese for Standardized Tests) 
             สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน4 และ       
                              HZ207 หลักภาษาจีน 
 ค าศัพท์และส านวน โครงสร้าง
ไวยากรณ์ ทักษะในการฟัง อ่าน และเขียน เพื่อ
การทดสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาจีน    
 

- คงเดิม 
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- HZ340  ประสบการณ์วิชาชีพ          3(0-20-10)                                                                           
              (Professional  Internship) 
              เงื่อนไข สอบผ่าน HZ302 ภาษาจีน 4 
             ศึกษาภาษาจีนและทัศนศกึษาด้าน
วัฒนธรรมช่วงภาคฤดูร้อนในประเทศที่ใช้ภาษาจีน
ในชีวิตประจ าวัน  เช่น  จีน  หรือ ไต้หวัน  โดย
ก าหนดระยะเวลาที่ศึกษาในชั้นเรยีนไม่น้อยกว่า 48 
ช่ัวโมง  หรือฝึกปฏิบตัิงานที่เกี่ยวกับการใช้
ภาษาจีนในบริษทัหรือหน่วยงานต่างๆ  ต้องมี
ช่ัวโมงการฝึกงานไม่น้อยกว่า 160 ช่ัวโมง  

- รายวิชาใหม่ 
 
 
 
 
 
 

- HZ341 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม                                                      
                                                           3(2-2-5)                                                                                                                         
              (Chinese for Tourism and Hostpitality) 
             สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน4              
              ศัพท์  ส านวนที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว
และการโรงแรมทั้งไทยและจีน  โดยเน้นการฝึก
ทักษะการฟัง  พูด  อ่านเขียนทั้งในส่วนของผู้
ให้บริการและผู้ใช้บริการ 

- รายวิชาใหม่ 

- HZ342 ภาษาจีนเพื่อการแพทย์และงานสาธารณสุข 
                                                              3(2-2-5)                                                          
              (Chinese for Medicine and Public 
Health) 
             สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน4               
              ค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ในทางการแพทย์และ
พยาบาล เช่น การเรียกช่ือโรคและอาการของโรค
ต่างๆ อวัยวะในร่างกายมนุษย์ แผนกรักษาโรค 
แผนกผิวหนงั  เสริมความงาม  เครื่องมือแพทย ์
เป็นตน้ 

 

- รายวิชาใหม่ 
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- HZ343  สนทนาภาษาจีนธุรกิจ                 3(2-2-5)                                  

             (Business Chinese Conversation) 

             สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 

             ค าศัพท์  วลี  และรูปประโยคธุรกิจขั้น

พื้นฐานเช่น  การติดต่อธนาคาร  การขายสินค้า     

เป็นต้น โดยเน้นการฝึกฝนทางด้านการฟังและการ

พูด 
 

-รายวิชาใหม่ 
 

- HZ344   ระบบเสียงและระบบค าในภาษาจีน
สมัยใหม่                                                                                                                                   
                                                            3(3-0-6) 
                  (Phonology and Morphology in 
Modern Chinese) 

 สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน4 
              ระบบเสียงในภาษาจีนสมัยใหม่พร้อม
การถอดเสียง ระบบการสร้างค า ที่มาและลักษณะ
พิเศษของค า และการใช้ค าในภาษาจีนปัจจุบนั  

 

-ปรับรหัสวิชา 
-ปรับช่ือวิชา 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา 
 

HZ431 วรรณกรรมจีนคัดสรร             3(3-0-6)  
              (Selected Readings in Chinese  
             Literature) 
             สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 
            เนื้อหา แก่นเรื่อง รูปแบบ และกลวิธี
การประพันธ์ของวรรณกรรมจีน 

- -ปรับออก 
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HZ432  ความรู้เกี่ยวกับสังคมจีนปัจจุบัน 
                  3(3-0-6)  
              (Introduction to Modern China) 
             ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองจีนตั้งแต่ 
ค.ศ.1949 ถึงปัจจุบัน 

HZ432  ความรู้เกี่ยวกับสังคมจีนปัจจุบัน 
                     3(3-0-6)  
              (Introduction to Modern China) 
             ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองจนีตั้งแต่ 
ค.ศ.1949 ถึงปัจจบุัน 

-คงเดิม 
 
 

HZ433   คติชนวิทยาจีน                     3(3-0-6)               
              (Chinese Folklore) 
              ความหมายของคติชนวิทยา วัฒนธรรม
จีนที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา ภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
วิถีชีวิตของชาวจีน 

- -ปรับออก 
 
 

HZ434   ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจจีน        3(3-0-6) 
              (Chinese Economic Geography) 
              สภาพภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศ
จีน เน้นศึกษาเขตเศรษฐกิจที่ส าคัญ 

 

HZ434   ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจจีน        3(3-0-6) 
              (Chinese Economic Geography) 
              สภาพภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศจีน 
เน้นศึกษาเขตเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
 

- คงเดิม 

 
 
 
 
 
 

HZ435 การแปลภาษาจีนธรุกิจ            3(1-4-4)                             
            (Business Chinese Translation) 
           สอบผ่าน HZ303 การแปลจีน–ไทย และ 
                            HZ304 การแปลไทย–จีน 

           การแปลเอกสาร ข่าว และบทความทาง
ธุรกิจ โดยแปลจากภาษาจนีเปน็ภาษาไทย            
และภาษาไทยเปน็ภาษาจีน 

HZ435 การแปลภาษาจีนธรุกิจ            3(1-4-4)                             
            (Business Chinese Translation) 
           สอบผ่าน HZ303 การแปลจีน–ไทย และ 
                            HZ304 การแปลไทย–จีน 
           การแปลเอกสาร ข่าว และบทความทาง
ธุรกิจ โดยแปลจากภาษาจนีเปน็ภาษาไทย            
และภาษาไทยเปน็ภาษาจีน 

-คงเดิม 
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HZ436 ภาษาจีนเพื่องานมัคคุเทศก์      3(1-4-4) 
              (Chinese for Tour Guides) 
             สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 
             ศัพท์ ส านวนที่ใช้ในงานมัคคุเทศก์ ข้อมูล
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของไทย ตลอดจน
ฝึกปฏิบัติเป็นมัคคุเทศก์ในสถานที่จริง 

HZ436 ภาษาจีนเพื่องานมัคคุเทศก์      3(1-4-4) 
              (Chinese for Tour Guides) 
             สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 
             ศัพท์ ส านวนที่ใช้ในงานมัคคเุทศก์ ข้อมูล
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของไทย ตลอดจน
ฝึกปฏบิัติเป็นมคัคเุทศก์ในสถานที่จริง 

-คงเดิม 
 
 

HZ437 ภาษาจีนเพื่องานกฏหมายธุรกิจ
                           3(1-4-4)  
              (Chinese for Business Law)  
              สอบผ่าน HZ305 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 

             ศัพท์ ส านวนภาษาจีนที่ใช้ในแวดวง
กฎหมายธุรกิจ การฝึกทักษะภาษาจีนเกี่ยวกับ
กฎหมายธุรกิจ เช่นการฟัง  พูด  อ่าน เขียนและ
แปล 

- -ปรับออก 
 
 

HZ438 ภาษาจีนเพื่อการค้าระหวา่งประเทศ  
3(1-4-4)                                        

              (Chinese for International Trade) 
             สอบผ่าน HZ305 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 

             ศัพท์ ส านวนภาษาจีนที่ใช้ในการติดต่อ
การค้าระหว่างประเทศ  การกรอกเอกสาร
ประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

HZ438 ภาษาจีนเพื่อการค้าระหวา่งประเทศ                                        
  3(1-4-4) 

              (Chinese for International Trade) 
             สอบผ่าน HZ202 ภาษาจนี 4 
             ศัพท์ ส านวนภาษาจีนที่ใช้ในการติดต่อ
การค้าระหว่างประเทศ  การกรอกเอกสารประเภท
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

-คงเดิม 
-ปรับเงื่อนไขรายวิชา 
 
 

HZ439 การอ่านหนงัสือพิมพ์จีน         3(1-4-4)                             
              (Reading of Chinese Newspaper) 
             สอบผ่าน HZ206 การอ่านภาษาจีน 2 

            ศั พ ท์ แ ล ะ ส า น ว น ภ า ษ า ที่ ใ ช้ ใ น
หนังสือพิมพ์จีนและข่าวจากส่ือออนไลน์ การจับ
ใจความส าคัญของข่าว บทความ  และการตีความ 

HZ439 การอ่านหนงัสือพิมพ์จีน         3(1-4-4)                             
              (Reading of Chinese Newspaper) 
             สอบผ่าน HZ206 การอ่านภาษาจีน 2 
            ศัพท์และส านวนภาษาที่ใช้ในหนังสือพิมพ์
จีนและข่าวจากส่ือออนไลน์ การจับใจความส าคัญ
ของข่าว บทความ  และการตีความ 

 - ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา 
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HZ440  สหกิจศึกษา               6(0-40-20)  
             (Cooperative Education)                         
            การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่าง
มีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา ในฐานะพนักงานช่ัวคราว นักศึกษาจะต้อง
เข้ารับการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ และ
การปฏิบัติตนในสังคมการท างาน รวมทั้งด าเนินการ
ตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
การปฏิบัติงานและการประเมินผลอยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชา และ
พนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย 

HZ440  สหกิจศึกษา               6(0-40-20)                                                 
            (Cooperative Education)                                                     
            การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
อย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นระยะเวลา 1 
ภาคการศึกษา ในฐานะพนักงานช่ัวคราว นักศึกษา
จะต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้าน
วิชาการ และการปฏิบัติตนในสังคมการท างาน 
รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  การปฏิบัติงานและการ
ประเมินผลอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษาของสาขาวิชา และพนักงานที่ปรึกษาที่
สถานประกอบการมอบหมาย 

-คงเดิม 

HZ441  การศึกษาค้นคว้าอิสระ                     3(0-6-3)  
              (Independent Study) 

              ผู้เรียนเลือกศึกษาหัวข้อเกี่ยวกับภาษาจีน  
พร้อมทั้งเขียนรายงายการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ 

HZ441  การศึกษาค้นคว้าอิสระ                  3(0-6-3)  
              (Independent Study) 
              ผู้ เรียนเลือกศึกษาหัวข้อเกี่ยวกับภาษา  
และวัฒนธรรมจีน  พร้อมทั้งเขียนรายงานการศึกษา
ฉบับสมบูรณ์  1 ฉบับ 
 

-ปรับค าอธิบายรายวิชา 
 
 

- HZ442  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบนิ    3(2-2-5)  
              (Chinese for Aviation Business) 
          ศัพท์ ส านวนและประโยคที่ใช้ในงานธุรกิจ
การบิน  ฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จ าลอง 
              

-รายวิชาใหม่ 
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ค. กลุ่มวิชาโทสาขาวิชาภาษาจีน 15 หน่วยกิต  
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HX306  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1    
                                                  3(2-2-5)                                                                                    
          (Chinese for Communication 1)    
              ระบบการถอดเสียงภาษาจีน
กลางด้วยอักษรโรมัน(Pinyin 
Romanization) และการฝึกออกเสียง
ภาษาจีนให้ถูกต้อง โครงสร้างตัวอักษร
จีน หลักการเขียนตัวอักษรจีนที่ถกูต้อง    
การเรียนรู้ค าศัพท์ไม่ต่ ากว่า 200 ค า การ
ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน เขียนและ
แปล 

HX306  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1    
                                                     3(2-2-5)                                                                                    
              (Chinese for Communication 1)    
              ระบบการถอดเสียงภาษาจีน
กลางด้วยอักษรโรมัน(Pinyin 
Romanization) และการฝึกออกเสียง
ภาษาจีนให้ถูกต้อง โครงสร้างตัวอักษรจีน 
หลักการเขียนตัวอักษรจีนที่ถูกตอ้ง    การ
เรียนรู้ค าศัพท์ไม่ต่ ากว่า 200 ค า การฝึก
ทักษะการฟัง  พูด  อ่าน เขียนและแปล 

-คงเดิม 

HX307  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2   
                                                  3(2-2-5)                                                                                    
         (Chinese for Communication 2)    
             สอบผ่าน HX306 ภาษาจีนเพื่อ
การส่ือสาร 1    
             ค าศัพท์พื้นฐานเพื่อการส่ือสาร
ในชีวิตประจ าวัน ในวงค าศัพท์ที่เพิม่ขึน้
จากเดิมไม่ต่ ากว่า 200 ค า โครงสร้าง
ไวยากรณ์พื้นฐานที่ซับซ้อนมากขึ้น การ
ฝึกทักษะการฟัง พูด  อ่าน เขียนและ
แปล 

HX307  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2    
                                                     3(2-2-5)                                                                                    
              (Chinese for Communication 2)    
             สอบผ่าน HX306 ภาษาจีนเพื่อ
การส่ือสาร 1    
             ค าศัพท์พื้นฐานเพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวัน ในวงค าศัพท์ที่เพิ่มขึ้นจาก
เดิมไม่ต่ ากว่า 200 ค า โครงสร้างไวยากรณ์
พื้นฐานที่ซับซ้อนมากขึ้น การฝึกทักษะ
การฟัง พูด  อ่าน เขียนและแปล 

-คงเดิม 
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HX308  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3   
                                                  3(2-2-5)                                                                  
         (Chinese for Communication 3) 
             สอบผ่าน HX307 ภาษาจีนเพื่อ
การส่ือสาร 2 
           ค าศัพท์เพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวันในวงค าศัพท์ทีเ่พิ่มขึ้น
จากเดิมไม่ต่ ากว่า 200 ค า โครงสร้าง
ไวยากรณ์ที่มีความซับซ้อน การฝึก
ทักษะการฟัง  พูด  อ่าน เขียนและแปล 

HX308  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3   
                                                     3(2-2-5)                                                                  
            (Chinese for Communication 3) 
             สอบผ่าน HX307ภาษาจีนเพื่อการ 
ส่ือสาร 2 
           ค าศัพท์เพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวันในวงค าศัพท์ทีเ่พิ่มขึ้นจาก
เดิมไม่ต่ ากว่า 200 ค า โครงสร้าง
ไวยากรณ์ที่มีความซับซ้อน การฝึกทักษะ
การฟัง  พูด  อ่าน เขียนและแปล 

-คงเดิม 

HX309  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจขั้นพืน้ฐาน       
3(2-2-5) 

              (Fundamental Chinese for                               
               Business) 
             สอบผ่าน HX308 ภาษ าจี น
เพื่อการส่ือสาร 3        
             ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างที่ใช้
ในแวดวงธุรกิจ การฝึกทักษะการฟัง 
พูด อ่านเขียนและแปลจากบทสนทนา 
บทความ ข่าวที่เกี่ยวข้อง      

HX309  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจขั้นพืน้ฐาน       
3(2-2-5) 

              (Fundamental Chinese for                               
               Business) 
             สอบผ่าน HX308 ภาษาจีนเพื่อ
การส่ือสาร 3        
             ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างที่ใช้
ในแวดวงธุรกิจ การฝึกทักษะการฟัง พูด 
อ่านเขียนและแปลจากบทสนทนา 
บทความ ข่าวที่เกี่ยวข้อง      

-ปรับเป็นวิชาโทบังคับ 
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HX310  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียว 

       3(2-2-5) 
              (Business Chinese for Tourism) 
             สอบผ่าน HX308 ภาษาจีนเพื่อการ 
             ส่ือสาร 3 
            ศัพท์  ส านวนที่ใช้ในธุรกิจการ
ท่องเที่ยว  ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมและสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญทัง้ของไทยและจีน  โดยเน้น
การฝึกทักษะพูดทั้งในส่วนของผูใ้ห้บริการ
และผู้ใช้บริการ 

HX310  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียว 
         3(2-2-5) 

              (Business Chinese for Tourism) 
             สอบผ่าน HX309 ภาษาจีนเพื่อ
ธุรกิจขั้นพื้นฐาน 
            ศัพท์  ส านวนที่ใช้ในธุรกิจการ
ท่องเที่ยว  ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมและสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญทัง้ของไทยและจีน  โดย
เน้นการฝึกทักษะพูดทั้งในส่วนของผู้
ให้บริการและผู้ใช้บริการ 

-ปรับเป็นวิชาโทบังคับ 
-ปรับเงื่อนไขรายวิชา 
 

 

HX311  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจบนัเทิง 
     3(2-2-5) 

              (Business Chinese for   
              Entertainment) 
             สอบผ่าน HX308  ภาษาจีนเพื่อกา 
ส่ือสาร 3                                                                                                                                                                                                                                 
           ศัพท์ ส านวนภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจ
บันเทิงประเภทต่างๆ ได้แก่ บทสารคดี บท
ภาพยนตร์   บทโทรทศัน์  บทละคร บท
สัมภาษณ์ การ์ตูน บทเพลง 

- -ปรับออก 
 

 
 
 
 
 
 
 

HX312  วัฒนธรรมทางธุรกิจของจีน 
       3(2-2-5) 

              (Chinese Business Culture) 
             สอบผ่าน HX308 ภาษาจีนเพื่อการ 
             ส่ือสาร 3     
           วัฒนธรรมและแนวคิดในการด าเนิน
ธุรกิจของชาวจีน ความเคยชินในพฤติกรรม
การท าธุรกิจของคนจนี อุปนิสัยการท าการค้า
ของคนจนีในท้องถิ่นต่างๆ 

- -ปรับออก 
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วิชาเอกเลือก 
HZ331 ปริทัศน์ประวัติศาสตร์จนี        3(2-2-5)                                            
              (Introduction to Chinese History) 
              สอบผ่าน  HZ202 ภาษาจีน 4 
            การอ่านเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์จีนโบราณ  
ยุคใกล้ และยุคใหม่ โดยเน้นเหตุการณ์ส าคัญในแต่
ละยุค 

HZ331 ปริทัศน์ประวัติศาสตร์จนี        3(2-2-5)                                            
              (Introduction to Chinese History) 
             สอบผ่าน  HZ202 ภาษาจีน 4 
              การอ่านเพื่อศึกษาประวตัิศาสตร์จีน
โบราณ  ยุคใกล้ และยุคใหม่ โดยเน้นเหตุการณ์
ส าคัญในแต่ละยคุ 

-คงเดิม 

 

HZ332 ปริทัศน์ภาษาจีนสมัยใหม ่      3(3-0-6)            
              (Introduction to Modern Chinese) 
              สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 

        ระบบเสียง  ตัวอักษร ค า  ไวยากรณ์  และ 
ภาษาวรรณศิลป์ในภาษาจนีสมัยใหม ่

- -ปรับรหัสวิชา 
-ปรับไปรวมเป็นวิชา 
HZ344  ระบบเสียงและ
ระบบค าในภาษาจีน
สมัยใหม่                                                                                                                                     
-ปรับค าอธิบายรายวิชา 

HZ333 ระบบค าภาษาจีน                   3(2-2-5)                             
              (Chinese Morphology) 
             สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 
             หลักการสร้างค า ความหมายของค า     ค า
เหมือน ค าตรงข้าม ค าพ้องเสียง ค ายืม ส านวน
สุภาษิต การใช้ค าและส านวนในรูปแบบต่างๆ 

- -ปรับรหัสวิชา 
-ปรับไปรวมเป็นวิชา 
HZ344  ระบบเสียงและ
ระบบค าในภาษาจีน
สมัยใหม่                                                                                                                                     
-ปรับค าอธิบายรายวิชา 
 

HZ334  เทคโนโลยีและสารสนเทศภาษาจีน  
                                                             3(1-4-4) 
              (Chinese for Information and  
             Technology) 
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปภาษาจีน การ
สืบค้นข้อมูล การบันทึกข้อมูล และฝึกใช้โปรแกรม
ต่างๆในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

- -   ปรับจากเอกเลือกมา
เป็นแกนบังคับ 
-ปรับรหัสวิชา 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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HZ335  ภาษาจีนเพื่อการประชาสัมพันธ ์
  3(1-4-4) 

              (Chinese for Public Relations) 
             สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 

             ศัพท์ ส านวนภาษาจีนที่ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ ข่าว
ประชาสัมพันธ์   ค าอธิบายภาพ ค าบรรยายสรุป 
ประกาศ แถลงการณ์ โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง 
พูด อ่านและเขียน 

HZ335  ภาษาจีนเพื่อการประชาสัมพันธ ์
  3(1-4-4) 

              (Chinese for Public Relations) 
             สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 
             ศัพท์ ส านวนภาษาจีนที่ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ ข่าว
ประชาสัมพันธ์   ค าอธิบายภาพ ค าบรรยายสรุป 
ประกาศ แถลงการณ์ โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง 
พูด อ่านและเขียน 

-คงเดิม 

 

 

HZ336 ภาษาจีนเพื่อสื่อบันเทิง             3(1-4-4)               
              (Chinese for Entertainment Media) 
              สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 

       ศัพท์ ส านวนภาษาจีนที่ใช้งานบันเทิง
ประเภทต่างๆ ได้แก่ บทสารคดี บทภาพยนตร์            
บทโทรทศัน์  บทละคร บทสัมภาษณ์ การ์ตูน โดย
เน้นฝึกทักษะการแปล 

HZ336 ภาษาจีนเพื่อสื่อบันเทิง             3(1-4-4)               
              (Chinese for Entertainment Media) 
              สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 
       ศัพท์  ส านวนภาษาจีนที่ใช้งานบันเทิง
ประเภทต่างๆ ได้แก่ บทสารคดี บทภาพยนตร์            
บทโทรทัศน์  บทละคร บทสัมภาษณ์ การ์ตูน โดย
เน้นฝึกทักษะการแปล 

-คงเดิม 

 

 

HZ337  ภาษาจีนเพือ่ธุรกิจการบริการ 
                                                             3(1-4-4) 
              (Chinese for Service Business ) 
             สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 
            ศัพท์ ส านวนที่ใช้ในงานบริการต่างๆ ได้แก่ 
งานสายการบิน  โรงแรม  โรงพยาบาล ขนส่ง  
ตลอดจนฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จ าลอง 

- -ปรับออก 
 
 

HZ338 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบมาตรฐาน 
                       3(1-4-4) 
              (Chinese for Standardized Tests) 
             สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน4 และ       
                              HZ207 หลักภาษาจีน 
       ศัพท์และส านวน โครงสร้างไวยากรณ์ 
ทักษะในการฟัง อ่าน และเขียน เพื่อการทดสอบ
ข้อสอบมาตรฐานภาษาจีน    

HZ338 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบมาตรฐาน 
                       3(1-4-4) 
              (Chinese for Standardized Tests) 
             สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน4 และ       
                              HZ207 หลักภาษาจีน 
 ค าศัพท์และส านวน โครงสร้างไวยากรณ์ 
ทักษะในการฟัง อ่าน และเขียน เพื่อการทดสอบ
ข้อสอบมาตรฐานภาษาจนี    
 

- คงเดิม 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวกหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรบัปรุงปี พ.ศ. 2560)  

                                                   177 
 

 
 

 

หลักสูตรเดิมปี พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560 เหตุผล 

- HZ340  ประสบการณ์วิชาชีพ          3(0-20-10)                                                                           
              (Professional  Internship) 
               สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน4 
             ศึกษาภาษาจีนและทัศนศกึษาด้าน
วัฒนธรรมช่วงภาคฤดูร้อนในประเทศที่ใช้ภาษาจีน
ในชีวิตประจ าวัน  เช่น  จีน  หรือ ไต้หวัน  โดย
ก าหนดระยะเวลาที่ศึกษาในชั้นเรยีนไม่น้อยกว่า 48 
ช่ัวโมง  หรือฝึกปฏิบตัิงานที่เกี่ยวกับการใช้
ภาษาจีนในบริษทัหรือหน่วยงานต่างๆ  ต้องมี
ช่ัวโมงการฝึกงานไม่น้อยกว่า 160 ช่ัวโมง  

- รายวิชาใหม่ 
 
 
 
 
 
 

- HZ341 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม                                                      
                                                           3(2-2-5)                                                                                                                         
              (Chinese for Tourism and Hostpitality) 
             สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน4              
              ศัพท์  ส านวนที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว
และการโรงแรมทั้งไทยและจีน  โดยเน้นการฝึก
ทักษะการฟัง  พูด  อ่านเขียนทั้งในส่วนของผู้
ให้บริการและผู้ใช้บริการ 

- รายวิชาใหม่ 

- HZ342 ภาษาจีนเพื่อการแพทย์และงานสาธารณสุข 
                                                              3(2-2-5)                                                          
              (Chinese for Medicine and Public 
Health) 
             สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน4               
              ค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ในทางการแพทย์และ
พยาบาล เช่น การเรียกช่ือโรคและอาการของโรค
ต่างๆ อวัยวะในร่างกายมนุษย์ แผนกรักษาโรค 
แผนกผิวหนงั  เสริมความงาม  เครื่องมือแพทย ์
เป็นตน้ 

 

- รายวิชาใหม่ 
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- HZ343  สนทนาภาษาจีนธุรกิจ                 3(2-2-5)                                  

             (Business Chinese Conversation) 

             สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 

             ค าศัพท์  วลี  และรูปประโยคธุรกิจขั้น

พื้นฐานเช่น  การติดต่อธนาคาร  การขายสินค้า     

เป็นต้น โดยเน้นการฝึกฝนทางด้านการฟังและการ

พูด 
 

-รายวิชาใหม่ 
 

- HZ344   ระบบเสียงและระบบค าในภาษาจีน
สมัยใหม่                                                                                                                                   
 3(3-0-6) 
                  (Phonology and Morphology in 
Modern Chinese) 

 สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน4 
              ระบบเสียงในภาษาจีนสมัยใหม่พร้อม
การถอดเสียง ระบบการสร้างค า ที่มาและลักษณะ
พิเศษของค า และการใช้ค าในภาษาจีนปัจจุบนั  

 

-ปรับรหัสวิชา 
-ปรับช่ือวิชา 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา 
 

HZ431 วรรณกรรมจีนคัดสรร             3(3-0-6)  
              (Selected Readings in Chinese  
             Literature) 
             สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 
            เนื้อหา แก่นเรื่อง รูปแบบ และกลวิธีการ
ประพันธ์ของวรรณกรรมจีน 

- -ปรับออก 
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HZ432  ความรู้เกี่ยวกับสังคมจีนปัจจุบัน 
                     3(3-0-6)  
              (Introduction to Modern China) 
             ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองจีนตั้งแต่ ค.ศ.1949 ถึง
ปัจจุบัน 

HZ432  ความรู้เกี่ยวกับสังคมจีนปัจจุบัน 
                     3(3-0-6)  
              (Introduction to Modern China) 
             ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองจนีตั้งแต่ 
ค.ศ.1949 ถึงปัจจบุัน 

-คงเดิม 
 
 

HZ433   คติชนวิทยาจีน                     3(3-0-6)               
              (Chinese Folklore) 
              ความหมายของคติชนวิทยา วัฒนธรรมจีนที่
ถ่ายทอดสืบต่อกันมา ภูมิปัญญาพื้นบ้าน วิถีชีวิตของ
ชาวจีน 

- -ปรับออก 
 
 

HZ434   ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจจีน        3(3-0-6) 
              (Chinese Economic Geography) 
              สภาพภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศจีน 
เน้นศึกษาเขตเศรษฐกิจที่ส าคัญ 

 

HZ434   ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจจีน        3(3-0-6) 
              (Chinese Economic Geography) 
              สภาพภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศจีน 
เน้นศึกษาเขตเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
 

- คงเดิม 

 
 
 
 
 
 

HZ435 การแปลภาษาจีนธรุกิจ            3(1-4-4)                             
            (Business Chinese Translation) 
           สอบผ่าน HZ303 การแปลจีน–ไทย และ 
                            HZ304 การแปลไทย–จีน 

           การแปลเอกสาร ข่าว และบทความทางธุรกิจ 
โดยแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย            และ
ภาษาไทยเป็นภาษาจีน 

HZ435 การแปลภาษาจีนธรุกิจ            3(1-4-4)                             
            (Business Chinese Translation) 
           สอบผ่าน HZ303 การแปลจีน–ไทย และ 
                            HZ304 การแปลไทย–จีน 
           การแปลเอกสาร ข่าว และบทความทาง
ธุรกิ จ  โดยแปลจากภาษาจีน เป็นภาษาไทย            
และภาษาไทยเป็นภาษาจีน 

-คงเดิม 
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HZ436 ภาษาจีนเพื่องานมัคคุเทศก์      3(1-4-4) 
              (Chinese for Tour Guides) 
             สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 
             ศัพท์ ส านวนที่ใช้ในงานมัคคุเทศก์ ข้อมูล
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของไทย ตลอดจนฝึก
ปฏิบัติเป็นมัคคุเทศก์ในสถานที่จริง 

HZ436 ภาษาจีนเพื่องานมัคคุเทศก์      3(1-4-4) 
              (Chinese for Tour Guides) 
             สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 
             ศัพท์ ส านวนที่ใช้ในงานมัคคเุทศก์ ข้อมูล
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของไทย ตลอดจน
ฝึกปฏบิัติเป็นมคัคเุทศก์ในสถานที่จริง 

-คงเดิม 
 
 

HZ437 ภาษาจีนเพื่องานกฏหมายธุรกิจ 
   3(1-4-4)  

              (Chinese for Business Law)  
              สอบผ่าน HZ305 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 

             ศัพท์ ส านวนภาษาจีนที่ใช้ในแวดวง
กฎหมายธุรกิจ การฝึกทักษะภาษาจีนเกี่ยวกับ
กฎหมายธุรกิจ เช่นการฟัง  พูด  อ่าน เขียนและแปล 

- -ปรับออก 
 
 

HZ438 ภาษาจีนเพื่อการค้าระหวา่งประเทศ                                        
  3(1-4-4) 

              (Chinese for International Trade) 
             สอบผ่าน HZ305 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 

             ศัพท์ ส านวนภาษาจีนที่ใช้ในการติดต่อ
การค้าระหว่างประเทศ  การกรอกเอกสารประเภท
ต่างๆทีเ่กี่ยวข้อง 

HZ438 ภาษาจีนเพื่อการค้าระหวา่งประเทศ                                        
  3(1-4-4) 

              (Chinese for International Trade) 
             สอบผ่าน HZ202 ภาษาจนี 4 
             ศัพท์ ส านวนภาษาจีนที่ใช้ในการติดต่อ
การค้าระหว่างประเทศ  การกรอกเอกสารประเภท
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

-คงเดิม 
-ปรับเงื่อนไขรายวิชา 
 
 

HZ439 การอ่านหนงัสือพิมพ์จีน         3(1-4-4)                             
              (Reading of Chinese Newspaper) 
             สอบผ่าน HZ206 การอ่านภาษาจีน 2 

            ศัพท์และส านวนภาษาที่ใช้ในหนังสือพิมพ์
จีนและข่าวจากส่ือออนไลน์ การจับใจความส าคัญ
ของข่าว บทความ  และการตีความ 

HZ439 การอ่านหนงัสือพิมพ์จีน         3(1-4-4)                             
              (Reading of Chinese Newspaper) 
             สอบผ่าน HZ206 การอ่านภาษาจีน 2 
            ศัพท์และส านวนภาษาที่ใช้ในหนังสือพิมพ์
จีนและข่าวจากส่ือออนไลน์ทั้งในประเทศและ
ต่ างประเทศ  การจับใจความส าคัญของข่ าว 
บทความ  และการตีความ 

 -ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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HZ440  สหกิจศึกษา               6(0-40-20)  
              (Cooperative Education) 
            การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่าง
มีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา ในฐานะพนักงานช่ัวคราว นักศึกษาจะต้อง
เข้ารับการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ และ
การปฏิบัติตนในสังคมการท างาน รวมทั้งด าเนินการ
ตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
การปฏิบัติงานและการประเมินผลอยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชา และ
พนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย 

HZ440  สหกิจศึกษา               6(0-40-20)  
              (Cooperative Education) 
            การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
อย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นระยะเวลา 1 
ภาคการศึกษา ในฐานะพนักงานช่ัวคราว นักศึกษา
จะต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้าน
วิชาการ และการปฏิบัติตนในสังคมการท างาน 
รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  การปฏิบัติงานและการ
ประเมินผลอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษาของสาขาวิชา และพนักงานที่ปรึกษาที่
สถานประกอบการมอบหมาย 

-คงเดิม 

HZ441  การศึกษาค้นคว้าอิสระ                     3(0-6-3)  
              (Independent Study) 

              ผู้เรียนเลือกศึกษาหัวข้อเกี่ยวกับภาษาจีน  
พร้อมทั้งเขียนรายงายการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ 

HZ441  การศึกษาค้นคว้าอิสระ                  3(0-6-3)  
              (Independent Study) 
              ผู้ เรียนเลือกศึกษาหัวข้อเกี่ยวกับภาษา  
และวัฒนธรรมจีน  พร้อมทั้งเขียนรายงานการศึกษา
ฉบับสมบูรณ์  1 ฉบับ 
 

-ปรับค าอธิบายรายวิชา 
 
 

- HZ442  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบนิ    3(2-2-5)  
              (Chinese for Aviation Business) 
          สอบผ่าน HZ202 ภาษาจีน 4 
          ศัพท์ ส านวนและประโยคที่ใช้ในงานธุรกิจ
การบิน  ฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จ าลอง 
              

-รายวิชาใหม่ 
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HX306  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1    
                                                  3(2-2-5)                                                                                    
          (Chinese for Communication 1)    
              ระบบการถอดเสียงภาษาจีน
กลางด้วยอักษรโรมัน(Pinyin 
Romanization) และการฝึกออกเสียง
ภาษาจีนให้ถูกต้อง โครงสร้างตัวอักษร
จีน หลักการเขียนตัวอักษรจีนที่ถกูต้อง    
การเรียนรู้ค าศัพท์ไม่ต่ ากว่า 200 ค า การ
ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน เขียนและ
แปล 

HX306  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1    
                                                     3(2-2-5)                                                                                    
              (Chinese for Communication 1)    
              ระบบการถอดเสียงภาษาจีน
กลางด้วยอักษรโรมัน(Pinyin 
Romanization) และการฝึกออกเสียง
ภาษาจีนให้ถูกต้อง โครงสร้างตัวอักษรจีน 
หลักการเขียนตัวอักษรจีนที่ถูกตอ้ง    การ
เรียนรู้ค าศัพท์ไม่ต่ ากว่า 200 ค า การฝึก
ทักษะการฟัง  พูด  อ่าน เขียนและแปล 

-คงเดิม 

HX307  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2   
                                                  3(2-2-5)                                                                                    
         (Chinese for Communication 2)    
             สอบผ่าน HX306 ภาษาจีนเพื่อ
การส่ือสาร 1    
             ค าศัพท์พื้นฐานเพื่อการส่ือสาร
ในชีวิตประจ าวัน ในวงค าศัพท์ที่เพิม่ขึน้
จากเดิมไม่ต่ ากว่า 200 ค า โครงสร้าง
ไวยากรณ์พื้นฐานที่ซับซ้อนมากขึ้น การ
ฝึกทักษะการฟัง พูด  อ่าน เขียนและ
แปล 

HX307  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2    
                                                     3(2-2-5)                                                                                    
              (Chinese for Communication 2)    
             สอบผ่าน HX306 ภาษาจีนเพื่อ
การส่ือสาร 1    
             ค าศัพท์พื้นฐานเพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวัน ในวงค าศัพท์ที่เพิ่มขึ้นจาก
เดิมไม่ต่ ากว่า 200 ค า โครงสร้างไวยากรณ์
พื้นฐานที่ซับซ้อนมากขึ้น การฝึกทักษะ
การฟัง พูด  อ่าน เขียนและแปล 

-คงเดิม 
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HX308  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3   
                                                  3(2-2-5)                                                                  
         (Chinese for Communication 3) 
             สอบผ่าน HX307 ภาษาจีนเพื่อ
การส่ือสาร 2 
           ค าศัพท์เพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวันในวงค าศัพท์ทีเ่พิ่มขึ้น
จากเดิมไม่ต่ ากว่า 200 ค า โครงสร้าง
ไวยากรณ์ที่มีความซับซ้อน การฝึก
ทักษะการฟัง  พูด  อ่าน เขียนและแปล 

HX308  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3   
                                                     3(2-2-5)                                                                  
            (Chinese for Communication 3) 
             สอบผ่าน HX307ภาษาจีนเพื่อการ 
ส่ือสาร 2 
           ค าศัพท์เพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวันในวงค าศัพท์ทีเ่พิ่มขึ้นจาก
เดิมไม่ต่ ากว่า 200 ค า โครงสร้าง
ไวยากรณ์ที่มีความซับซ้อน การฝึกทักษะ
การฟัง  พูด  อ่าน เขียนและแปล 

-คงเดิม 

HX309  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจขั้นพืน้ฐาน       
3(2-2-5) 

              (Fundamental Chinese for                               
               Business) 
             สอบผ่าน HX308 ภาษ าจี น
เพื่อการส่ือสาร 3        
             ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างที่ใช้
ในแวดวงธุรกิจ การฝึกทักษะการฟัง 
พูด อ่านเขียนและแปลจากบทสนทนา 
บทความ ข่าวที่เกี่ยวข้อง      

HX309  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจขั้นพืน้ฐาน       
3(2-2-5) 

              (Fundamental Chinese for                               
               Business) 
             สอบผ่าน HX308 ภาษาจีนเพื่อ
การส่ือสาร 3        
             ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างที่ใช้
ในแวดวงธุรกิจ การฝึกทักษะการฟัง พูด 
อ่านเขียนและแปลจากบทสนทนา 
บทความ ข่าวที่เกี่ยวข้อง      

-ปรับเป็นวิชาโทบังคับ 
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หลักสูตรเดิมปี พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560 เหตุผล 
HX310  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียว 

       3(2-2-5) 
              (Business Chinese for Tourism) 
             สอบผ่าน HX308 ภาษาจีนเพื่อการ 
             ส่ือสาร 3 
            ศั พท์   ส า น วนที่ ใ ช้ ใ น ธุ รกิ จ ก า ร
ท่องเที่ยว  ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมและสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญทั้งของไทยและจีน  โดยเน้น
การฝึกทักษะพูดทั้งในส่วนของผู้ให้บริการ
และผู้ใช้บริการ 

HX310  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียว 
         3(2-2-5) 

              (Business Chinese for Tourism) 
             สอบผ่าน HX309 ภาษาจีนเพื่อ
ธุรกิจขั้นพื้นฐาน 
            ศัพท์   ส านวนที่ ใ ช้ ใน ธุรกิ จการ
ท่องเที่ยว  ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมและสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญทั้งของไทยและจีน  โดย
เน้นการฝึ กทั กษะพู ดทั้ ง ในส่วนของผู้
ให้บริการและผู้ใช้บริการ 

-ปรับเป็นวิชาโทบังคับ 
-ปรับเงื่อนไขรายวิชา 
 

 

HX311  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจบนัเทิง 
     3(2-2-5) 

              (Business Chinese for   
              Entertainment) 
             สอบผ่าน HX308  ภาษาจีนเพื่อกา 
ส่ือสาร 3                                                                                                                                                                                                                                 
           ศัพท์  ส านวนภาษาจีนที่ ใ ช้ ในธุรกิจ
บันเทิงประเภทต่างๆ ได้แก่  บทสารคดี บท
ภาพยนตร์    บทโทรทัศน์   บทละคร บท
สัมภาษณ์ การ์ตูน บทเพลง 

- -ปรับออก 
 

 
 
 
 
 
 
 

HX312  วัฒนธรรมทางธุรกิจของจีน 
       3(2-2-5) 

              (Chinese Business Culture) 
             สอบผ่าน HX308 ภาษาจีนเพื่อการ 
             ส่ือสาร 3     
           วัฒนธรรมและแนวคิดในการด าเนิน
ธุรกิจของชาวจีน ความเคยชินในพฤติกรรม
การท าธุรกิจของคนจนี อุปนิสัยการท าการค้า
ของคนจนีในท้องถิ่นต่างๆ 

- -ปรับออก 
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ภาคผนวก ข. 
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ภาคผนวก ค. 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จาก

หลักสูตรสู่รายวิชา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560 
 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (Learning Outcome)  หมวดศึกษาทั่วไป มีดังนี้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2) มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ 
3) เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับของส่วนรวม 
4) มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม 
5) มีความเสียสละและมีความอดทน 

1.2 วิธีการสอน 
1) สอนโดยเป็นต้นแบบที่ดี เพื่อเป็นตัวอย่างทีดีให้แก่นักศึกษา 
2) มอบหมายงานให้นักศึกษาท างานทั้งที่เป็นงานเดี่ยวและงานกลุม่ โดยก าหนดเวลาส่งงานชัดเจน 
3) บรรยาย  /ฝึกปฏิบัติ /กรณีศึกษา /กิจกรรม ) activity base) 

 1.3 วิธีการประเมินผล 
1) การเช็คชื่อเข้าห้องเรียนระบบ student attendance 
2) การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่ก าหนด 
3) การส่งงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วน 

4) มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

2. ความรู ้

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
 1 (ความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ เศรษฐศาสตร์  และการบัญชี 

 2 (ความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษธุรกิจ และสามารถสื่อสารได้อย่างมี  
  ประสิทธิภาพ 

 3 (ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่  
 4 (ความรู้และตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม  
 5 (ความรู้ ความเข้าใจในตนเอง และผู้อ่ืน 
2.2 วิธีการสอน 
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 บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา บทบาทสมมุติ สถานการณ์จ าลอง การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและ
ศึกษาผ่านระบบ e-learning 

2.3 วิธีการประเมินผล 
 1 (การน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย  
 2 (ทดสอบย่อยในห้องเรียน  
 3 (สอบกลางภาคและปลายภาค  
 4 (ศึกษาและทดสอบย่อยผ่ านระบบ e-learning 

 3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
   1) มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
   2) มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
   3) มีความสามารถในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
   4) มีความสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  3.2 วิธีการสอน 
   กรณีศกึษา โครงงาน การแก้ปัญหา การจ าลองสถานการณ์ อภิปรายกลุ่ม ระดมสมอง 
  3.3 วิธีการประเมินผล 
   สอบย่อย สอบกลางภาพ และสอบไล่ปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่ใช้ในการวิเคราะห์ การ
น าไปใช้ การแสดงเหตุผล ประเมินผลงานของนักศึกษา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1) พัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน  

ตลอดจนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

2) มีการพัฒนาภาวะผู้น า 

3) เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

4) สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

5) มีบุคลิกภาพที่ดีทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งมีความสามารถในการเข้าสังคม 
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4.2 วิธีการสอน 

1) มอบหมายงานทั้งงานเด่ียว และงานกลุ่ม และการน าเสนอผลงาน 

2) การท ากิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3) สถานการณ์จ าลอง 

4.3 วิธีการประเมินผล 

1) ท าแบบทดสอบ on-line ในระบบ e-learning 

2) การส่งงานผ่านระบบ web board 

3) ประเมินการน าเสนอผลงาน 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

1) ทักษะการคิดค านวณเชิงตัวเลข 

2) ทักษะในการสื่อสาร ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน โดยการท างานกลุ่ม 

3) ทักษะการสืบค้นข้อมูลจาก internet 

4) ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อค านวณ น าเสนอ วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล 

5) ทักษะการเรียนรู้ด้วยระบบ e-learning 

6) ทักษะในการน าเสนอข้อมูล โดยใช้รูปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 

1) มอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกฝนด้วยตนเองจากโปรแกรมส าเร็จรูป 

2) มอบหมายคว้าข้อมูลจาก website และสื่อการสอน e-learning โดยเน้นข้อมูลเชิงตัวเลขและ

สถิติอ้างอิง 

3) ฝึกทักษะทางการสื่อสาร 

5.3 วิธีการประเมินผล 

1) ท ารายงาน และน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  

2) ท าแบบฝึกทักษะแบบ on-line 
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9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Learning 
Outcome) 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  2) มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ 
  3) เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับของส่วนรวม 
  4) มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม 
  5) มีความเสียสละและมีความอดทน 
 2. ความรู ้
  1) ความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี 
  2) ความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษธุรกิจ และสามารถสื่อสารได้อย่างมี 
      ประสิทธิภาพ 
  3) ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
  4) ความรู้และตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 
  5) ความรู้ความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น 
 3. ทักษะทางปัญญา 
  1) มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
  2) มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
  3) มีความสามารถในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
  4) มีความสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) พัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน 
       ตลอดจนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
  2) มีการพัฒนาภาวะผู้น า 
  3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
  4) สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
  5) มีบุคลิกภาพที่ดีทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งมีความสามารถในการเข้าสังคม 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) ทักษะการคิดค านวณเชิงตัวเลข 
  2) ทักษะในการสื่อสาร ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน โดยการท างานกลุ่ม 
  3) ทักษะการสืบค้นข้อมูลจาก internet 
  4) ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อค านวณ น าเสนอ วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล 
  5) ทักษะการเรียนรู้ด้วยระบบ e-learning 
       6) ทักษะในการน าเสนอข้อมูล โดยใช้รูปแบบ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

รหัส
วิชา 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ                          
GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ                          
GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

1 
                         

GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
2 

                         

GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในงานอาชีพ 1 

                         

GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในงานอาชีพ 2 
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รหัส
วิชา 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
GE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อน

ด้วยนวัตกรรม                          

GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทาง
ดิจิทัลและการโค้ด                          

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก                          
กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร                          
 ภาษาต่างประเทศ                          
GE006 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร                           
GE007 ภาษาเวียดนามเพื่อการ

สื่อสาร                          

GE008 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                           
 กลุ่มทักษะการสื่อสาร                          
GE051 มิติแห่งศัพท์                          
GE052 การเขียนโครงการทาง

วิชาการและวิจัย 
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รหัส
วิชา 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

GE053 การอ่านและการเขียนทาง
ธุรกิจ 

                         

GE054 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต                          

GE055 ศิลปะการพูดและทักษะการ
น าเสนองาน 

      
 

                       

GE056 การสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม 

      
 
                   

GE057 นักข่าวพลเมือง        
                  

กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ                          
GE102 จริยธรรมธุรกิจและความ

รับผิดชอบต่อสังคม                          

GE103 การคิดเชิงออกแบบ                          
GE104 ธุรกิจออนไลน์                          
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รหัส
วิชา 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
GE105 กฎหมายเบื้องต้นส าหรับ

ผู้ประกอบการ 
                         

GE106 กฎหมายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

                         

GE107 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์                          
GE108 การบริหารความมั่งคั่ง                          
GE109 ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและ

ความงาม 
                         

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                          
GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยี

สมัยใหม ่
                         

GE203 การคิดวิเคราะห์ส าหรับธุรกิจ                          
GE204 เกษตรอัจฉริยะ                          
GE205 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางเพื่อ

สุขภาพและความงาม 
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รหัส
วิชา 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
GE206 ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย                          
GE207 เทคโนโลยีดิจิทัล                          
GE208 เกมดิจิทัล                          
กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม                          
 กลุ่มสุนทรียศาสตร์                          
GE301 ปรัชญาความรัก                          
GE302 ปรัชญาศิลปะ                          
GE303 รูปรสกลิ่นสีเสียง                          
GE304 เร่ืองเล่าในโลกสมัยใหม่                          
GE305 การตีความละครและ

ภาพยนตร์ 
                         

GE306 นิทานของโลก                          
GE307 พระราชนิพนธ์ในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา       เจ้าฟ้า
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รหัส
วิชา 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

มหาจักรีสิรินธร รัฐสีมา คุณากร
ปิยชาติ         บรมราชกุมารี 

GE308 วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม
แห่งอาเซียน 

  
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE309 การอ่านร้อยกรองไทย                          
GE310 นาฎศิลป์ไทย                          
GE311 แดนซ์                          
GE312 การขับร้อง                          
GE313 ดนตรีวิจักษณ์                          
GE314 การจัดดอกไม้                          
GE315 พสัตราภรณ์                          
GE316 การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย

และการแต่งหน้า 
  

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE317 ศิลปะวิจักษณ์                          
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รหัส
วิชา 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
GE318 การละเล่นและเพลงพื้นบ้าน

ไทย 
  

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

 กลุ่มวัฒนธรรม                          
GE351 วัฒนธรรมประชานิยม                          
GE352 สื่อบันเทิงอาเซียน                          
GE353 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน                           
GE354 อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติใน

ศิลปะไทย 
  

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE355 ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

             

GE356 อุดมการณ์สร้างชาติของจีน                          
GE357 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก                          
GE358 ภาวะหลายภาษา                          
GE359 การจัดการพิพิธภัณฑ์                          
GE360 ปรัชญาตะวันตก                          
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รหัส
วิชา 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
GE361 ปรัชญาตะวันออก                          
GE362 วัฒนธรรมชา                          
GE363 วัฒนธรรมข้าว                          
GE364 วัฒนธรรมน้ า                          
GE365 ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของ

ชาวจีนในประเทศไทย 
  

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE366 ความหลากหลายของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในสังคมไทย 

  
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE367 ความหลากหลายทางเพศใน
สังคมไทย 

  
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE368 คติชนสร้างสรรค์                          
GE369 โบราณคดีของไทยและ

ประเทศใกล้เคียง 
  

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE370 ท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์
สินค้าทางวัฒนธรรม 
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รหัส
วิชา 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
GE377 ราชประเพณีและพระราชพิธี

ในสังคมไทย 
  

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE372 ประเพณีประดิษฐ์                          
GE373 ประเพณีและเทศกาลใน

สังคมไทย 
  

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE374 ประวัติศาสตร์ของภาพถ่าย                          
GE375 ประวัติศาสตร์แอนิเมชั่น                          
GE376 ความเชื่อในสังคมไทย                          
GE377 โหราศาสตร์และการ

พยากรณ์ 
  

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE378 ศาสนาของโลก                          
GE379 หมากล้อม                          
GE380 หมากรุกไทยและสากล                          
กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน                          
 กลุ่มคุณภาพชีวิต                          
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รหัส
วิชา 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
GE401                                                             ทักษะการรู้สารสนเทศใน

สังคมดิจิทัล 
  

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE402 เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

  
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE403 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ                          
GE404 เจนเนอเรชั่น ซี กับคุณภาพ

ชีวิต 
  

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE405 จิตวิทยาพัฒนาการ                          
GE406 จิตวิทยากับการบริหารตนเอง                          
GE407 จิตวิทยาการท างานเป็นทีม                          
GE408 การพัฒนาบุคลิกภาพผู้น า                          
GE409 แฟชั่น                          
GE410 การท าอาหาร                          
GE411 การดูแลสุขภาพและความ

งาม 
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รหัส
วิชา 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
 กลุ่มสังคมยั่งยืน                          
GE451 ศาสตร์ของพระราชา                          
GE452 หอการค้าไทยและ

มหาวิทยาลัยของเรา 
  

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE453 สงัคมศึกษาเพื่อสังคมที่ยั่งยืน                          
GE454 กฎหมายส าหรับ

ชีวิตประจ าวัน 
  

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE455 ทรัพย์สินทางปัญญา                          
GE456 การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์

และวัฒนธรรม 
  

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE457 ภูมิ-ประวัติศาสตร์การ
ท่องเที่ยวไทย 

  
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE458 มโนทัศน์เร่ืองความตาย                          
GE459 พุทธธรรมกับการแก้ปัญหา

ชีวิต 
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รหัส
วิชา 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
GE460 นิเวศน์ส านึก                          
GE461 สิ่งแวดล้อมในอาเซียน                          
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ผลงานทางวิชาการ และภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

1. อาจารย ์ดร.จินดาพร  พินพงทรัพย์ 
จินดาพร  พินพงทรัพย์ การศึกษาลักษณะนิสัยของคนไทยในช่วงก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง          

2475.หนังสือรวมบทความวิชาการการประชุมทางวิชาการจีนศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 “จีนภิวัฒน์
ในมิติภาษา วรรณกรรม การสอน และวัฒนธรรมศึกษา”. กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย. กันยายน  2556.  
 

2. อาจารย์วิภาวรรณ สุนทรจามร 
วิภาวรรณ สุนทรจามร.สังเคราะห์การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเรยีนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย(ภาพรวม) .  

กรุงเทพฯ : ศูนยจ์ีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2559. 
วิภาวรรณ สุนทรจามร.กรณศีึกษาแนวปฏบิัติที่ดี(Best Practice)ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้กับ 

ชาวตา่งชาติของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง. กรุงเทพฯ : ศูนยจ์ีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 2559. 

วิภาวรรณ สุนทรจามร.ปกิณกะความรู้เกี่ยวกับการเมอืงจีน.กรุงเทพฯ : ศูนยจ์ีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2560. 

วิภาวรรณ สุนทรจามร.การวิจัยเพื่อพฒันาระบบการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย(ภาพรวม) .  
กรุงเทพฯ : สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2560. 

วิภาวรรณ สุนทรจามร. กรณศีึกษาแนวปฏบิัติที่ดี (Best Practice)ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้กับ 
ชาวตา่งชาติของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง. กรุงเทพฯ :สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ.2560. 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จุรี สุชนวนิช 
จุรี สุชนวนิช. ศัพท์จีนระดับกลาง (พิมพ์ครั้งที่ 1) : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน่. 2017. 
“The Correspondence Regularity of Minnan Dialect and Thai Phonetics : Taking "The Three Kingdoms" as an  

Example”,  The 17th National Symposium on Modern Chinese Studies and the International 
Symposium on the Evolution of Min Dialect”, P.R. China, November. 2016.  

“The Spread and Influence of Chinese Literature in Thailand”, The Contemporary Hermeneutics of Chinese  
Philosophy and Literature, P.R. China, October. 2016.  

ภาคผนวก ง 
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“The Concerns for Home Country of Chinese Monk in Thailand”, The Roundtable Forum on Autobiography  
and Caring our Countries in the aspect of Humanistic Buddhism”, Hong Kong, April. 2016. 

“Teaching of Chinese Syntax for Students in Thailand”, The Sixth Annual International Symposium of Foreign  
language Learning (The 6th AISOFOLL) ‘Classroom Action Research: Designing Innovative Foreign 
Language Teaching’, Jakarta, November. 2015. 

  “The Dissemination and Influences of Chinese Literatures in Thailand”, The Seventh International Symposium  
on Chinese Literature and Philosophy, Taiwan, October.2015.  

Juree Suchonvanich, Dream Back to Hangzhou, Journal of Confucius Institute (Chinese-Thai Edition), P.R.  
CHINA, February-March.2015.  

จุรี สุชนวนิช. ศัพท์จีนระดับต้น (พิมพ์ครั้งที่ 1) : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่น. 2015. 
จุรี สุชนวนิช. ต าราภาษาจีนเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว (พิมพ์ครัง้ที่ 1) : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2015. 
Juree Suchonvanich, การส ารวจและวิเคราะหค์ าศัพท์ภาษาจีนที่ปรากฏในแบบทดสอบความถนัดทางวิชาการและ 

วิชาชีพภาษาจีน (PAT 7.4) โดยเปรียบเทียบกบัค าศัพท์ทีป่รากฏในการสอบวัดระดับความรู ้ภาษาจีน
แบบใหม ่New HSK (A Survey and Analysis of Chinese Vocabulary in the Chinese Professional and 
Academic Aptitude Test (PAT 7.4) by Comparing with the New Chinese Proficiency Test  New 
HSK), 2014-2015 ได้รับทุนวจิัยจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

จุรี สุชนวนิช. ศัพท์หมวดไทย จนี อังกฤษ (พิมพ์ครั้งที่ 1) : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-    ญี่ปุ่น. 2014. 
Juree Suchonvanich, Teaching of Chinese Syntax for Students in Thailand, 2014 ได้รับทุนวิจัยจาก SEAMEO  

QITEP IN LANGUAGE RESEARCH GRANTS  
จุรี สุชนวนิช. ต าราภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์ (พิมพ์ครั้งที่ 1) : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2014. 
Juree Suchonvanich, Historical Review and Present Situation, Problems and Countermeasures of Chinese  

Schools in Thailand, New Horizons in Education, Hong Kong, May. 2013. 
จุรี สุชนวนิช. Hello AEC Chinese (พิมพ์ครั้งที่ 1) : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน่.2013. 

                Juree Suchonvanich, การศึกษาทฤษฎีการแปลภาษาไทยเป็นจีนและภาษาจีนเป็นไทย (A Study of Thai-Chinese  
and Chinese-Thai Translation Theories), 2011-2012 ได้รับทนุวิจัยจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

Juree Suchonvanich, A Comparative Study on Chinese and Thai Vehicles and Their       Translation Strategies,  
Ph.D. Dissertation, Zhejiang University, P.R. CHINA. 2010. 

Juree Suchonvanich, The Contrastive Research on Chinese and Thai Emotional Metaphors,  Journal of Jiangnan  
University : Edition of Humanities & Social Sciences, P.R. CHINA, October. 2008. 

4. อาจารยเ์บ็ญจรัตน์  ลักขณาวงศ ์
เบ็ญจรัตน์  ลักขณาวงศ์.ค าในภาษาจีนที่ผู้เรียนมักใช้ผิด.หนังสือรวมบทความวิชาการ การประชุมทางวิชาการ                 
  "ความคิดเดินทาง กับวัฒนธรรมศึกษายุค 4.0" .กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.2560. 
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5. อาจารย ์ นิวัฒน์  นิมมานวรวงศ ์
นิวัฒน์  นิมมานวรวงศ์. มองเนื้อหาของค าศัพท์และการเชื่อมต่อของค าในนิยาย The Scholar จากมุมของการ 

สอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติหนังสือรวมบทความวิชาการ.การประชุมทางวิชาการจีนศกึษาระดบั

นานาชาติ ครั้งที่ 1 “จีนภิวัฒน์ในมิติภาษา วรรณกรรม การสอน และวัฒนธรรมศึกษา”. 
กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.กันยายน  2556. 

 

 

 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


