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อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. เจ้าหน้าที่ด้านอุตสาหกรรมบริการ เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานภาคพื้นดิน ในท่าอากาศยาน
พนักงานต้อนรับบนรถไฟความเร็วสูง พนักงานในร้านค้าปลอดภาษี พนักงานโรงแรม
2. นักธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ เจ้าของธุรกิจค้าขายทางออนไลน์
3. เลขานุการ ผู้ประสานงานด้านการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง
4. นักธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
5. ผู้สอน วิทยากรด้านจีนศึกษา
6. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ในสถานพยาบาล โรงแรม หรือบริษัทเอกชน
7. ล่ามหรือนักแปล
8. มัคคุเทศก์
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตจะมีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
1.ใช้ภ าษาจีนเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิท ธิภ าพ ตามบริบทของสาขาอาชีพ สามารถทำงานได้ ตั้งแต่ระดั บ
ท้องถิ่นจนถึงระดับสากล
2. มีทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ และประยุกต์ใช้ความรู้ สามารถใช้
เทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม มีความทันสมัยสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อให้ทัน
เหตุการณ์ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
3. มีความอดทนสู้งาน มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
4. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพที่ทำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข
หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ใช้ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
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โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร แบ่ ง เป็ น หมวดวิ ช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
94
หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
6
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
45
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
36
หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพหรือ
7
หน่วยกิต
สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
130
หน่วยกิต
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
15021005
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Usage for Communication
15022001
การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
Daily English Conversation
15022002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
15022003
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
English for Occupational Purposes
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
20021003
มนุษย์กับการพัฒนาตน
Human and Self Development
20022001
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
25021003
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
Environment and Natural Resources
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ไม่น้อยกว่า

30
12

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

6

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6

หน่วยกิต
2(2-0-4)

25022001

กาญจนบุรีศึกษา
Kanchanaburi Studies
25023001
ความเป็นพลเมืองกับศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Citizenship and the King’s Wisdom for Local Development
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
40021003
คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต
Mathematics for Life
40022001
การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
Health Promotion and Care
40023001

ความคิดสร้างสรรค์ในยุคประเทศไทย 4.0
Creativities for Thailand 4.0

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
15721101
ภาษาจีนพื้นฐาน
Basic Chinese
15722100
การฟังและการพูดภาษาจีน
Chinese Listening and Speaking
2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้านบังคับ
15721102
ภาษาจีนระดับต้น
Foundamental Chinese
15721103
ภาษาจีนระดับกลาง
Intermediate Chinese
15721104
ภาษาจีนระดับสูง
Advanced Chinese
15721105
ศัพทศาสตร์ภาษาจีน
Chinese Morphology
15721106
ไวยากรณ์จีน
Chinese Grammar
15721107
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศจีน
Introduction to China
15721108
วิวัฒนาการอักษรจีน
Evolution of Chinese Calligraphy
15722101
การสนทนาภาษาจีน 1
Chinese Conversation 1
15722102
การสนทนาภาษาจีน 2
Chinese Conversation 2
15723101
การอ่านภาษาจีน 1
Chinese Reading 1
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2(2-0-4)
2(2-0-4)
หน่วยกิต
2(2-0-4 )
2(1-2-3)
2(1-2-3)

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

94
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

45

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

15723102
15724101
15724102
15726101
15726102

การอ่านภาษาจีน 2
Chinese Reading 2
การเขียนภาษาจีน
Chinese Writing
การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ
Chinese Writing In Business
การแปลจีน-ไทย
Chinese-Thai Translation
การแปลไทย-จีน
Thai-Chinese Translation

2.3 หมวดวิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
15721109
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และมัลติมีเดียภาษาจีน
Chinese for Computer and Multimedia Skills
15721110
เตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
Skills for Taking Chinese Level Test
15722103
การพูดภาษาจีนในที่ประชุมชน
Chinese Public Speech
15722104
การฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนจากสื่อมัลติมีเดีย
Chinese News Listening and Reading
15725101
การเขียนพู่กันจีน
Chinese Brush Calligraphy
15725102
การตัดกระดาษจีน
Chinese Paper-Cutting Arts
15725103
วรรณกรรมร้อยแก้วจีนคัดสรร
Chinese Prose Literature
15727101
ทักษะการสอนภาษาจีนเบื้องต้น
Basic Chinese Teaching Skills
15727102
ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Chinese for Tourism
15727103
ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมการบิน
Chinese for Airline Industry
15727104
ภาษาจีนสำหรับการค้าระหว่างประเทศ
Chinese for International Trading
15727105
ภาษาจีนสำหรับงานเลขานุการ
Chinese for Secretary
15727106
ภาษาจีนเพื่องานประชาสัมพันธ์
Chinese for Public Relations
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

36

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

15727107

ภาษาจีนเพื่องานบันเทิง
Chinese for Entertainment Industry
2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ/สหกิจศึกษา
90028001
การเตรียมสหกิจศึกษา
Preparation of Cooperative Education
90028002
สหกิจศึกษา
Cooperative Educatio

3(2-2-5)
ไม่น้อยกว่า

7

หน่วยกิต
1(0-2-1)
6(560)

หรือ
15728101
15728102

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
Preparation for Professional Experience in Chinese
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
Internship in Chinese

2(0-4-2)
5(450)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาราชภัฏกาญจนบุรี โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรีย นมาแล้วและ
ต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
15021005
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai Usage for Communication
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
หลักเกณฑ์และแนวความคิดที่เป็นพื้นฐานของการสื่อสาร ฝึกทักษะการคิดและการใช้ภาษาเพื่อสื่อ
ความหมายได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ทั้งในด้านฟัง พูด อ่าน และเขียน ฝึกแสวงหาความรู้และประสบการณ์จากการอ่าน ฟัง
และการสังเกตจากปัญหาในสภาวการณ์ต่าง ๆ แล้วนำมาแสดงออกด้วยการพูดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์ ฝึกการ
สนทนา การสัมภาษณ์ เน้นความเข้าใจ และความสามารถในการตีความข้อเขียนที่ได้อ่านหรือฟังมา ฝึกการอ่านเพื่ อ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ต่ า ง ๆ ฝึ ก ก า ร เ ขี ย น แ บ บ ต่ า ง ๆ เ ช่ น
การเขียนสรุปความ การเขียนเอกสารสมัครงาน และการเขียนรายงานทางวิชาการโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทาง
ภาษา
Principles, fundamental concepts of communication, practices on thinking and
language usage for effective communication including listening, speaking, reading, and writing,
acquisition of knowledge and experience through reading, listening, and observing situational conditions
and expressing in forms of creative speaking and writing, conversation and interviewing emphasizing on
understandability and interpretability of written or spoken messages, reading for diverse purposes,
writing for different purposes e.g., summarization, job application, and academic reports focusing on an
application of integrated language skills.
15022001

การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
Daily English Conversation
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
การบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้คำศัพท์ ประโยค และสำนวนเพื่อการสื่อสารตามสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
Integration of English language skills using vocabularies, sentences, and expressions for
appropriate communication used in daily situations.
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รหัสวิชา
15022002

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบททางสังคมต่าง ๆ หน้าที่ของภาษาในการสื่อสาร การใช้
คำศัพท์ สำนวน น้ำเสียง กริยาท่าทางตามมารยาททางสังคม และรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
English usage for communication in social contexts, functions of communicative
language, usage of vocabularies, tones, and social manners, and understanding of native speakers’
culture.
15022003

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
3(3-0-6)
English for Occupational Purposes
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
การสนทนาภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติในเรื่องที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิชาชีพกับผู้พูด
ที่เป็นเจ้าของภาษาได้ พัฒนาทักษะการอ่านและเขียนเอกสารทางธุรกิจสำหรับการประกอบวิชาชีพ
Fluent and natural English language use for communication according to occupational
aptitude with native speakers, and skill development in reading and writing business documents for
occupational purposes.
20021003

มนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human and Self Development
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ธรรม ช าติ ข องม นุ ษ ย์ ส ม อ งกั บ ก ารคิ ด แ ล ะ อ ารม ณ์ ก ารต ระ ห นั ก รู้ ใ น คุ ณ ค่ าขอ งต น
การเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล มนุษยสัมพันธ์กับการทำงานร่วมกับผู้อื่น การพัฒนาตนและการ
พัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม และการสร้างเสริมชีวิตที่เป็นสุข ตามหลักธรรมะและศาสตร์พระราชา
Nature of human, brain in relation to thinking and emotion, self-esteem, understanding
and acceptance of individual differences, human relations relevant to working with others, selfdevelopment personality development, and social etiquette, and promotion of happy life based on
principles of Dharma and the King’s Wisdom.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รหัสวิชา
20022001

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ศาสตร์ ความงาม วิเคราะห์ ห ลัก ทางสุน ทรีย ศาสตร์ ด้ านทั ศ นศิ ลป์ ดุ ริย างคศิ ลป์ ศิ ล ปะการแสดง
วัฒนธรรมพื้นบ้านกาญจนบุรี เห็นคุณค่าและมี ทัศนคติที่ดี เกิดประสบการณ์ด้านความงาม แนวทางการอนุรักษ์ การ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม
Aesthetics, analysis of aesthetic principles, visual arts, music, performing arts, folk
culture of Kanchanaburi, cultural appreciation and positive attitude, aesthetic experience, conservation
approaches, and appropriate application of arts and culture of Thailand and foreign countries.
25021003

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2(2-0-4)
Environment and Natural Resources
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อ มเชิ งพื้ น ที่ ภั ย พิ บั ติ สถานการณ์ สิ่ งแวดล้ อ ม มลพิ ษ การอนุ รั ก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ เพื่ อ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน บูรณาการจิตอาสาโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ
Relationship of environment and natural resources with regard to human living, natural
resources and environment in disastrous areas, environmental situations, pollution, natural resource
conservation for sustainable management of natural resources and environment, and integration of
conservation volunteering-projects for natural resources and environment in local community under
royally-initiated projects.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รหัสวิชา
25022001

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
กาญจนบุรีศึกษา
2(2-0-4)
Kanchanaburi Studies
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ความเป็นมาและเอกลักษณ์ของกาญจนบุรี ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ไทยกับประวั ติศาสตร์
โลกในจังหวัดกาญจนบุรี ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เน้นชาติพันธุ์วรรณาแห่ง
กาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติ โครงการพระราชดำริในจังหวัด และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ที่เชื่อมโยงกับอาเซียน
Background and identity of Kanchanaburi, relationship between Thai history and global
history in relation to Kanchanaburi, characteristics of geography, society, economy, culture, and local
wisdom in particular to ethnography of Kanchanaburi, historical and natural attractions, royally-initiated
projects of the province, and Special Economic Zones (SEZs) connecting Thailand to ASEAN nations.
25023001

ความเป็นพลเมืองกับศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2(2-0-4)
Citizenship and the King’s Wisdom for Local Development
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
จิตสำนึกความเป็นพลเมือง จิตอาสาและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ รักและศรั ทธาในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประยุกต์ใช้หลักการทรงงานหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์
พระราชาและแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจำวัน แนวคิดและหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม น้อมนำ พระรา
โชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการยกระดับคุณภาพบัณฑิตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยองค์ความรู้ตาม
หลักวิชาการและสานต่อพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
ให้อยู่ดี มีสุข บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Citizenship consciousness, volunteering spirit and collaboration in national
development, love and faith in Democratic Form of Government with the King as Head of State,
application of the King’s working principles, Sufficiency Economy Philosophy, the King’s Wisdom, and
concepts of sustainable development for daily living, concepts and principles of royally-initiated
projects, strategic analysis for prototypical-community development based on the King’s Wisdom in
real practice, recognition and acceptance of royal policies of King Rama X in quality advancement of
graduates aiming for local development adopting body of knowledge and academic principles in order
to inherit royal wishes of His Majesty King Bhumibol Adulyadej (King Rama IX) for better life quality
based on sustainable development.
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รหัสวิชา
40021003

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Mathematics for Life
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
คณิ ต ศาสตร์ ใ นชี วิ ต กระบวนการคิ ด แบบมี เหตุ ผ ล คณิ ต ศาสตร์ กั บ การแก้ ปั ญ หาทางการเงิ น
คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจทางธุรกิจ
Mathematics for life, logical thinking, Mathematics for solving financial problems, and
Mathematics for business decision-making.
40022001

การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
2(1-2-3)
Health Promotion and Care
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
สรีรวิทยาการออกกำลังกาย สมรรถภาพทางกาย แนวทางการเลือกรูปแบบการออกกำลังกาย และการ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม องค์ประกอบของสุขภาพและปัจจัยที่มีผลต่อ
สุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพทางกาย จิตใจและอารมณ์ สังคม และปัญญาการประยุกต์ใช้หลักการและวิธีการสร้างเสริม
สุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว และสังคม
Physiology of exercise, physical fitness, approaches in exercise selection and practical
application in daily life, health and holistic health promotion, health factors and influential factors,
promotion of physical, mental, emotional, and social health conditions, and problematic issues
occurred during an application of principles and methods to health promotion of person, family, and
society.
40023001
ความคิดสร้างสรรค์ในยุคประเทศไทย 4.0
2(1-2-3)
Creativities for Thailand 4.0
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
สังคมออนไลน์และอินเตอร์เน็ตที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ
อย่างมีวิจารณญาณ ค้นคว้าข้อมูลในฐานข้อมูลออนไลน์ สร้างทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการทำงานในวิชาชีพ การ
ผลิตสื่อด้วยมัลติมีเดียและการสร้างทักษะการนำเสนอ จริยธรรม กฎหมาย และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การสร้างผู้
ประกอบธุรกิจออนไลน์
Social network and internet as communication media in daily life, creative use of
social media and critical media literacy, online information search though databases, applications used
for occupational purposes, multimedia creation and presentation skill, ethics, cyber laws, and
cybercrimes, and online entrepreneurship.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รหัสวิชา
15721101

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ภาษาจีนพื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic Chinese
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ทั ก ษะพื้ น ฐาน ฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น การสนทนาขั้ น พื้ น ฐานในสถานการณ์ ต่ า งๆ สำนวนภาษา และ
ไวยากรณ์พื้นฐานในภาษาจีน เรียนรู้ตัวอักษรจีนไม่น้อยกว่า 250 คำ
Basic skills in listening, speaking, reading, and writing, basic conversations for various
situations, Chinese idioms and basic grammar, and learning 250 (or above) Chinese characters.
15722100

การฟังและการพูดภาษาจีน
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ฝึกการออกเสียง ฟังและการสนทนาอย่างง่าย เพื่อผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีน พื้นฐานในการแสดงออก
ทางความต้องการได้ สามารถเข้าใจและตอบโต้ได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามมาตรฐานภาษาจีนกลาง
Practices on pronunciation, listening, and simple conversation enabling learners to express
needs, and clearly and correctly understand and respond to conversations using basic Chinese according
to standard Mandarin.

15721102

ภาษาจีนระดับต้น
3(2-2-5)
Foundamental Chinese
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 15721101 ภาษาจีนพื้นฐาน
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ที่มีเนื้อหาและสำนวนที่ซับซ้อนขึ้น การใช้ภาษาจีนสื่อความหมายได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เรียนรู้อักษรจีนเพิ่มจากรายวิชา 15721101 ภาษาจีนพื้นฐานเพิ่มอีกเป็นจำนวน 350 คำ

Skills in listening, speaking, reading and writing, Chinese conversations for daily situations,
Chinese idioms and grammar, and learning 350 Chinese characters (in addition to 15721101).

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รหัสวิชา
15721103

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ภาษาจีนระดับกลาง
3(2-2-5)
Intermediate Chinese
วิชาบังคับก่อน: 15721102 ภาษาจีนระดับต้น
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ที่มีเนื้อหาและสำนวนที่ซับซ้อนขึ้น การใช้ภาษาจีนสื่อความหมายได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เรียนรู้อักษรจีนเพิ่มจากรายวิชา 15721102 ภาษาจีนระดับต้น เพิ่มอีกเป็นจำนวน 450 คำ
More advanced skills in listening, speaking, reading, and writing, correct and appropriate
Chinese for communication, and learning 450 Chinese characters (in addition to 15721102).
15721104

ภาษาจีนระดับสูง
3(2-2-5)
Advanced Chinese
วิชาบังคับก่อน: 15721103 ภาษาจีนระดับกลาง
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ที่มีเนื้อหาและสำนวนที่ซับซ้อนขึ้น สามารถอ่านจับใจความสำคัญและสมารถใช้
ภาษาจีนสื่อความหมายได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เรียนรู้อักษรจีนเพิ่มจากรายวิชา 15721103 ภาษาจีน
ระดับกลาง เป็น 550 คำ
More advanced skills in listening, speaking, reading, and writing, reading for main idea,
correct and appropriate Chinese for communication, and learning 550 Chinese characters (in addition to
15721103).
15721105

ศัพทศาสตร์ภาษาจีน
3(2-2-5)
Chinese Morphology
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 15721102 ภาษาจีนระดับต้น
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ศึกษาโครงสร้างของระบบไวยากรณ์ภาษาจีน วิเคราะห์หน่วยคำ ชนิดและหน้าที่ของคำไปจนถึงชนิดและ
เกณฑ์การจำแนกชนิดของวลี อักษรจีนที่มักใช้ผิด อักษรพ้องรูปและอักษรพ้องเสียง
Principles and grammatical structures of Chinese, morpheme analysis, parts of speech
and functions of Chinese word, and types and categorization of Chinese phrase, Chinese callography that
often have mistake, homograph and homophone.
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รหัสวิชา
15721106

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ไวยากรณ์จีน
3(2-2-5)
Chinese Grammar
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 15721105 ศัพทศาสตร์ภาษาจีน
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ลักษณะระบบโครงสร้างของประโยคในภาษาจีน วิเคราะห์ส่วนประกอบของรูปประโยค และฝึกการเขียน
การแก้ไขรูปประโยคภาษาจีนให้ถกู ต้องตามหลักภาษา
Structure of the sentence in Chinese. Analyze components of sentence form and practice
writing. Correcting Chinese sentence patterns.
15721107

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศจีน
3(3-0-6)
Introduction to China
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษาศิลปวัฒนธรรม สภาพสังคม
เหตุการณ์ปัจจุบันของประเทศจีนโดยสังเขป บทบาทที่มีผลต่อเศรษฐกิจโลก ความก้าวหน้า ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ของจีน
Geography, history, political, economy, arts and cultureral, state of society current situation
in China briefly. The role that affects the global economy advances in technology and innovation in China.
15721108

วิวัฒนาการอักษรจีน

3(2-2-5)

Evolution of Chinese Calligraphy
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
กำเนิดและวิวัฒนาการตัวอักษรจีน ตั้งแต่สมัยอักษรจารึกโบราณ จนถึงระบบตัวอักษรในสมัยปัจจุบัน ทฤษฏี
พื้นฐานการสร้างตัวอักษรจีน โครงสร้างตัวอักษรจีน เส้นขีด ลำดับขีด องค์ประกอบตัวอักษรจีน หมวดคำอักษรจีน และการ
สืบค้นคำศัพท์จากหมวดคำ
Origins and evolution of Chinese characters from the ancient inscriptions to the present
letter system. Fundamentals of Chinese character creation, Chinese character structure, Chinese characters,
stroke line and sequencing, element of Chinese character, dictionary usage.
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รหัสวิชา
15722101

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การสนทนาภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Conversation 1
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 15722100 การฟังและการพูดภาษาจีน
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ศึกษาหลักการ วิธีการในการฟังและพูดภาษาจีนอย่างต่อ เนื่องจากการฟังและการพูดภาษาจีน ฝึกฟังและ
พูดในรูปแบบสนทนาในหัวข้อที่กำหนด ฝึกพูดในกลุ่ม ฝึกพูดในที่ประชุมและจับคู่สนทนาหรือฝึกใช้คำศัพท์ที่ได้เรียนมาแล้ว
เพื่อเพิม่ ประสบการณ์ความสามารถและทักษะในการฟังและการพูดยิ่งขึ้น
Study principles and methods of listening and speaking continuously from Chinese
listening and speaking. Practice listening and speaking in assigned topics, group discussing, speaking in the
meeting and pair-work speaking or the practice of using words learned to improve experiences, abilities and
skills of listening and speaking.
15722102

การสนทนาภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Conversation 2
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 15722101 การสนทนาภาษาจีน 1
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
เสริมสร้างทักษะการพูดสนทนาภาษาจีน โดยถ่ายทอดความคิดความรู้สึกต่างๆ ตามความคิดเห็นของ
ตนเองและสามารถสื่อออกมาในรูปแบบภาษาพูดที่เป็นประโยคยาวขึ้นหรือข้อความที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเลือกใช้
ถ้อยคำอย่างถูกต้องสละสลวย เหมาะสมกับสถานการณ์
Speaking skill for Chinese conversation, expressing ideas, feelings, and opinions in forms of
a more-complex spoken language, and appropriate use of words in various situations.
15723101

การอ่านภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Reading 1
วิชาที่ตอ้ งสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ทักษะการอ่านงานเขียนขนาดสั้น เช่น ความเรียง บทความ นิทาน จดหมาย ประกาศและอื่นๆ โดยจับ
ใจความสำคัญของเนื้อหาที่อ่านได้
Reading skills, short writing such as essay, storybook, letter, post, and more by
comprehence the readable content.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รหัสวิชา
15723102

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การอ่านภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Reading 2
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 15723101 การอ่านภาษาจีน 1
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ทักษะการอ่านงานเขียนประเภทเรื่องสั้น บทสัมภาษณ์ บทวิเคราะห์ วิจารณ์ บทความทางวิชาการ ซึ่งมี
ความยากและซับซ้อนยิ่งขึ้น สามารถจับใจความสำคัญและสรุปเนื้อหาของเรื่อง รวมทั้งแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านได้
Reading skills, short stories, interviews, critical analysis academic articles which is more
difficult and complicated. Be able to comprehence the readable content. Also make coments from the
story.
15724101

การเขียนภาษาจีน
3(2-2-5)
Chinese Writing
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ทักษะการเขียนข้อความสั้นๆอย่างง่ายในชีวิตประจำวัน เช่น กรอกแบบฟอร์ม ฝากข้อความ ใบลา อีเมล์ บันทึก
ประจำวัน บันทึกข้อความ การเขียนบัตรอวยพร รวมถึงการเขียนสรุปความและย่อความ
Simple writing skills in everyday life, such as filling out a form, leaving messages, note of
leave, emailing, a diary, memo, writing greeting cards includes summarization and conclusions.
15724102

การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ
3(2-2-5)
Chinese Business Writing
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 15724101 การเขียนภาษาจีน
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ทักษะการเขียนจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ ประวัติส่วนตัว จดหมายสมัครงาน การเขียนแบบสอบถาม การ
เขียนคำสั่งหรือประกาศ การเขียนรายงาน การเขียนหนังสือสัญญา ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
Business correspondence writing skills, resume writing, job applying letter writing,
questionnaires writing, orders or announcements, report writing, contracts writing
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ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การแปลจีน-ไทย
3(2-2-5)
Chinese–Thai Translation
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 15721106 ไวยากรณ์จีน
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
เทคนิควิธีการและทักษะการแปล ตั้งแต่ระดับคำ วลี สำนวนโวหารและประโยค ตลอดจนข้อความ ความ
เรียง บทความสั้นๆ นิทาน จดหมาย ข่าวสาร คำกล่าวในโอกาสต่างๆ คู่มือแนะนำสินค้า และคู่มือการใช้ เป็นต้น เน้นความ
ถูกต้องและสละสลวยทางด้านภาษา โดยแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย
Translations techniques and methods. From the level of words, phrases, expressions and
sentences. Include text, short articles, stories, newsletters, and quotes on various occasions. Product guide
and manual, etc. Translation from Chinese to Thai.
15726102

การแปลไทย-จีน
3(2-2-5)
Thai-Chinese Translation
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 15721106 ไวยากรณ์จีน
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
เทคนิควิธีการและทักษะการแปล ตั้งแต่ระดับคำ วลี สำนวนโวหารและประโยค ตลอดจนข้อความ ความเรียง
บทความสั้นๆ นิทาน จดหมาย ข่าวสาร คำกล่าวในโอกาสต่างๆ คู่มือแนะนำสินค้า และคู่มือการใช้ เป็นต้น เน้นความถูกต้อง
และสละสลวยทางด้านภาษา โดยแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน
Translations techniques and methods. From the level of words, phrases, expressions and
sentences. Include text, short articles, stories, newsletters, and quotes on various occasions. Product guide
and manual, etc. Translation from Thai to Chinese.

15721109

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และมัลติมีเดียภาษาจีน
3(2-2-5)
Chinese for Computer and Multimedia Skills
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานที่เป็นภาษาจีน โปรแกรมสำนักงาน โปรแกรมสำหรับการสร้างสื่อการ
สอนภาษาจี นอย่ างง่ าย และการสื บค้ นสารสนเทศ รวมถึ งการใช้ เว็ บไซต์ แอพพลิ เคชั น ภาษาจี นเพื่ อนำมาประยุ กต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจำวัน ระบบการสั่งซื้อ-ขายสินค้าทางออนไลน์ เช่น Taobao Alibaba Weixin รวมถึงการใช้จ่ายระบบ QR-Code
Using basic computer programs with default Chinese UI, Microsoft Office software,
Chinese CAI software, information retrieval, and websites and Chinese applications for daily life. Online
ordering system such as Taobao, Alibaba, Weixin and QR-Code system.
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รหัสวิชา
15721110

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
เตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
3(2-2-5)
Skills for Taking Chinese Level Test
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
คำศัพท์ สำนวน วลีและโครงสร้างประโยคที่ปรากฏในข้อสอบวัดระดับความรูภ้ าษาจีนระดับ4 (HSK4)
ทักษะการทำข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนการฟัง การอ่านและการเขียน ทักษะการสอบพูดวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSKK)
Vocabulary, idioms, phrases and sentence structures appearing in the Chinese Proficiency
Test Level 4 (HSK4). Reading and writing Chinese Proficiency Test (HSKK).
15722103

การพูดภาษาจีนในที่ประชุมชน
3(2-2-5)
Chinese Public Speech
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 15722101 การสนทนาภาษาจีน 1
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
หลั ก การพู ด ภาษาจี น ในที่ ป ระชุ ม ชน การพู ด เป็ น รายบุ ค คล และเป็ น กลุ่ ม เพื่ อ แสดงความรู้ ความคิ ด
ความรู้สึกรวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆต่อผู้ฟังจำนวนมากในที่สาธารณะหรือในที่ประชุมชน การร่างและการใช้ภาษาจีนในการพูด
ต่อหน้าสาธารณะอย่างถูกต้องเหมาะสมและสละสลวย
Principles of speaking Chinese in the community. Individual and group speaking to express
knowledge, ideas, feelings and suggestions to many listeners in public or in community. Drafting and using
Chinese in speaking publicly, properly, appropriately and gracefully.
15722104

การฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนจากสื่อมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Chinese News Listening and Reading
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ฝึกทักษะในด้านการฟังและอ่านข่าวทางโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตหรือสื่อมัลติมีเดียต่างๆ สามารถจับใจความ
สำคัญ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ได้ฟังและอ่านได้
Practice in listening and reading news on television and internet or multimedia.Be able to
capture important information. Analyze and comment on a listened and readable story.
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ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การเขียนพู่กันจีน
3(2-2-5)
Chinese Brush Calligraphy
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ประวัติความเป็นมาของการเขียนตัวอักษรจีนด้วยพู่กันจีน หลักเกณฑ์และวิธีการเขียนตัวอักษรจีนด้วยพู่กัน
จีน ฝึกทักษะในการใช้พู่กันจีนเพื่อเขียนตัวอักษรจีนในรูปแบบต่างๆ
History, principles and methods in Chinese brush calligraphy and practical learning in
calligraphy styles using Chinese brushes.
15725102

การตัดกระดาษจีน
3(2-2-5)
Chinese Paper-Cutting Arts
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ประวัติความเป็นมาของศิลปะการตัดกระดาษจีน ฝึกทักษะการตัดกระดาษจีนแบบดั้งเดิม แบบสมัยใหม่
และลีลาวิธีการตัดลวดลายที่สวยงาม
History of Chinese paper-cutting arts, practical learning in traditional and modern styles
of Chinese paper-cutting and favorable patterns.
15725103

วรรณกรรมร้อยแก้วจีนคัดสรร
3(2-2-5)
Chinese Prose Literature
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ลักษณะทั่วไป ความหมาย และการใช้ภาษาของวรรณกรรมจีนร้อยแก้วคัดสรร โดยคัดเลือกจากวรรณกรรม

ที่มีชื่อเสียง
General characteristics, meaning and usage of Chinese literatures selected from famous
literatures
15727101

ทักษะการสอนภาษาจีนเบื้องต้น
3(2-2-5)
Basic Chinese Teaching Skills
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
เทคนิควิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การผลิตสื่อการเรียนการสอน ที่ทันสมัย การวัดผล
และการประเมินผล การเตรียมการสอนและลงมือปฏิบัติจริง
Teaching techniques and activities, creating modern teaching materials, learning
measurement and evaluation, and teaching preparation and practices.
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ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Chinese for Tourism
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
คำศัพท์ วลี รูปประโยค และสำนวนที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว บทสนทนาเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวและ
โรงแรมในประเทศไทย เช่น การโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว การคมนาคม ร้านอาหาร ร้านขายของปลอดภาษี เป็นต้น
Vocabularies, phrases, sentences, and idioms relative to tourism, and Chinese
conversations used in tourism business in Thailand e. g. , hotels, tourist attractions, transportation,
restaurants, and shops.
15727103

ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมการบิน
3(2-2-5)
Chinese for Airline Industry
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
คำศัพท์ สำนวนภาษา รูปประโยคและบทสนทนาภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจ การบิน ได้แก่พนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน งานของพนักงานบริการภาคพื้นดิน พนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประชาสัมพันธ์สนามบิน งานบริการศุลกากรและการ
ตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น ฝึกทักษะการสื่อสารจากสถานการณ์จำลอง
Vocabularies, expressions, words, sentences and Chinese dialogue used in the aviation
business. Including flight attendants, ground service staff, immigration officer public relations, customs and
immigration services, etc. Practice communication skills by simulation.
15727104

ภาษาจีนสำหรับการค้าระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
Chinese for International Trading
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
คำศัพท์ วลี รูปประโยค และสำนวนภาษาจีนที่จำเป็นต้องใช้ในแวดวงธุรกิจ เพื่อติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจรจาตกลงการค้าระหว่างประเทศ การนำเข้าสินค้าและส่งออกสินค้า ระหว่างประเทศ การจำหน่ายและ
สั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์
Vocabulary, phrases, sentences and Chinese expressions needed in the business area.To
coordinate with relevant agencies. Negotiate international trade agreements Import and export. Online
sales and orders.
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ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ภาษาจีนสำหรับงานเลขานุการ
3(2-2-5)
Chinese for Secretary
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
บทบาท หน้าที่และคุณลักษณะของเลขานุการ คำศัพท์ สำนวนภาษาจีนและความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับ
งานเลขานุการ ได้แก่ การสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเลขานุการ การจัดเก็บเอกสารหนังสือ การจัดประชุมและจด
บันทึกรายงานการประชุม การร่างกำหนดการ ภาษาสุภาพที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารผ่านทางออนไลน์ หรือเครื่องมือคมนาคม
อื่นๆ ฝึกทักษะการสื่อสารโดยฝึกฝนจากสถานการณ์จำลอง
The roles and functions of secretary, vocabularies, Chinese idioms and basic knowledge
required for secretarial work. Job application and secretarial interview. Bookkeeping, meeting and recording
minutes, drafting schedule, formal language used to communicate via online. Or other communications
equipment. Practice communication skills by simulation.
15727106

ภาษาจีนเพื่องานประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Chinese for Public Relations
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความสำคัญและลักษณะของงานประชาสัมพันธ์ หลักวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ งาน
ประชาสัมพันธ์เพื่อการโฆษณา รณรงค์ วิธีและรูปแบบการใช้ภาษาจีนในการเขียน เพื่องานประชาสัมพันธ์ การอ่านประกาศ
เพื่อการประชาสัมพันธ์ รวมถึงมารยาทและการวางตัว ในที่ประชุมชนของนักประชาสัมพันธ์
Importance and nature of public relations. Principles, methods and procedures for public
relations. Public relations for advertising, campaigns, and methods of using Chinese in writing for public
relations. Reading the announcement for publicity. Including manners and behavior in the community of
public relations.
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รหัสวิชา
15727107

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ภาษาจีนเพื่องานบันเทิง
3(2-2-5)
Chinese for Entertainment Industry
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ประเภทและลักษณะของงานบันเทิง ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและการแปลเนื้อหาเกี่ยวกับงานบันเทิง
ด้านต่างๆ ได้แก่ บทสารคดี บทภาพยนตร์ บทโทรทัศน์ บทพูดพิธีกร บทสัมภาษณ์ ทักษะการพูดและแสดงออกทางสื่อวิทยุ
โทรทัศน์โดยฝึกฝนจากสถานการณ์จำลอง
Types and characteristics of entertainment. Reading skills for understanding and
interpreting various entertainment content, including scripts, screenplays, television scripts, MC,
presentations, interviews, speaking and expressions in radio and television by practice in simulation.
2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
15728101
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
Preparation for Professional Experience in Chinese
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
เตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ ความรู้และทักษะทางด้านภาษา ก่อนฝึกปฏิบัติงานจริง
Preparation in personality improvements and language skill and knowledge
before conducting professional experience.
15728102

2(0-4-2)

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
5(450)
Internship in Chinese
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 15728101 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ภาษาจีน
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ฝึกปฏิบัติงานจริงโดยใช้ภาษาจีนในบริบทด้านอาชีพต่างๆ เช่น ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจท่าอากาศยาน
ธุรกิจการค้า สำนักงานและการเลขานุการ และผู้สอนภาษาจีน
Internship using Chinese in various occupational contexts e.g., tourism, airport, trading,
office and secretary, and Chinese teaching.
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รหัสวิชา
90028001

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การเตรียมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation of Cooperative Education
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบั ติงานในสถานประกอบการโดยให้ มีองค์ความรู้เรื่องหลักการ
แนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา การเสริมสร้าง
ทักษะการปฏิบัติงานและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
สถานประกอบการ
Preparation for professional practice in an organization or a workplace with emphasis
on knowledge about the concept, process and steps, and relevant rules and regulations of cooperative
education. Promotion of professional skills and ethics in a specific area, knowledge about international
standard of occupational health and safety in a workplace.
90028002

สหกิจศึกษา
6(560)
Cooperative Education
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: วิชาการเตรียมสหกิจศึกษาหรือ นักศึกษาต้องเข้าอบรม การเตรียมสหกิจ
ศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
การปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ที่เน้น
การปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างเป็นระบบ และเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาต้องส่งรายงานวิชาการ และนำเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อสถานประกอบการและสถานศึกษา
Performing full-time work as an employee/trainee at an organization or a workplace.
Focusing on academic and professional behavior in the workplace. Submitting an academic report of
their work and giving a presentation to the workplace and university.
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มี วิ นั ย ต่ อ ต น เอ งแ ล ะ สั งค ม ยึ ด มั่ น ใน
กฎระเบี ยบ ข้อ บั งคับ และข้ อปฏิ บั ติ รวมถึงมี
ความตรงต่อเวลา
2. มี ค วามสุ ภ าพเรี ย บร้ อ ย มี สั ม มาคารวะ มี
มารยาท รู้ค วามเหมาะสมตามวัฒ นธรรมไทย
และสากล มีความมั่นใจในตนเอง
3. มี ค วามซื่อ สั ตย์ ไม่ มี อ คติ มี ค วามซื่อ ตรงต่ อ
หน้าที่ ต่อวิชาชีพ
4. อดทนสู้ ง าน กล้ า เผชิ ญ หน้ า กั บ อุ ป สรรค
สามารถรับแรงกดดันจากการทำงานได้ดี
5. เคารพสิท ธิ และรับฟั งความคิด เห็ นของผู้อื่ น
ยอมรับในเสียงส่วนใหญ่ รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ด้านความรู้
1. เข้าใจภาษาและประเพณีปฏิบัติของวัฒนธรรม
จีนรวมถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อทราบถึง
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
จีน
2. เข้ าใจและสามารถอธิ บ ายถึ งองค์ ค วามรู้ ใน
หลักการและทฤษฎีรายวิชาภาษาจีนได้
3. สามารถนำความรู้ทางภาษาจีนมาบูรณาการ
กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและนำไปประยุกต์ใช้กับการ
ดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้

1. ป ลู ก ฝั ง ให้ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความสำคั ญ ในการปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา เช่น
มารยาททางสั งคม การเข้าเรีย น
การส่งงาน และการแต่งกาย
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมจิต อาสาและกิ จกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อ สาขาวิชา คณะ
มหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม
3. ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
การดำรงตนกับเนื้อหากิจกรรมใน
บทเรียน
4. ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ าถึ ง
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
6. ผู้ ส อ น ป ร ะ พ ฤ ติ ต น เป็ น
แบบอย่างที่ดี

1. ป ร ะ เมิ น พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง
นั ก ศึ ก ษา จากการปฏิ บั ติ ต าม
ระเบียบ หรือข้อตกลง
2. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ของนักศึกษาในกิจกรรมต่างๆ
3. สั ง เก ต พ ฤ ติ ก ร ร ม ค ว า ม
ประพฤติทั่วไปของนักศึกษา
4. ป ระเมิ น จากการสอบ ถาม
พฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษาจาก
บุคคลภายนอก

1 . ใช้ ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น ที่
หลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลัก
ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ห ลั ก ป ฏิ บั ติ ใน
ส ภ าพ แ วด ล้ อ ม จ ริ ง โด ย ให้
ส อด ค ล้ องต าม ลั กษ ณ ะขอ ง
รายวิชา
2. ให้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่ งเป็ นผู้ ที่ มี ประสบการณ์ ตรง มา
เป็น

1.วั ด ความรู้ นั ก ศึ ก ษา โดยใช้
แบบทดสอบ
2. ประเมิน จากการมี ส่ วนร่วมใน
การทำกิจกรรมในชั้นเรียน
3.ป ร ะ เมิ น จ าก ก ารน ำเส น อ
รายงานในชั้นเรียน
4. ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้

4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ วิทยากร ตลอดจนฝึ กปฏิ บั ติงานใน
วิ ช าชี พ เพื่ อ ให้ ทั น เหตุ ก ารณ์ ในโลกที่ มี ก าร สถานประกอบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
3. ส่ ง เสริ ม และจั ด กิ จ กรรมให้
ผู้ เรี ย น ศึ กษ าค้ น ค ว้ า ค วาม รู้
เพิ่ ม เติ ม ด้ ว ยตนเอง จากแหล่ ง
ความรู้ ที่ ห ลากหลาย เช่ น สื่ อ
มัลติมีเดีย
4. ผู้ ส อ น ส อ ด แ ท รก เนื้ อ ห า
เกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรม ประเพณี
กฎระเบียบของสังคมให้ผู้เรียน
ด้านทักษะทางปัญญา
1. ศึ ก ษาจากแหล่ งความรู้ ที่ ห ลากหลาย รู้ จั ก
ประเมิ น ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ส ามารถนำข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม า
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน คิด
อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ
2. สามารถใช้ทักษะและความรู้ความเข้าใจเนื้อหา
สาระของศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อนำมา
พัฒนาตนเอง
3. สามารถนำความรู้ จ ากศาสตร์ ภ าษาและ

1. ผู้ ส อนกระตุ้ น และมอบหมาย
งานให้ ผู้ เรี ย นมี โ อกาสแสวงหา
ข้ อ มู ล จากแหล่ ง ต่ า งๆ และให้
ผู้เรียนรู้จักคัดสรรวิเคราะห์ข้อมูล
และนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์
2. ส่ งเสริ มกิ จกรรมการเรี ยนการ
สอนด้ ว ยการอภิ ป รายกลุ่ ม เพื่ อ
สรุปประเด็นและคิดต่อยอด
วั ฒ นธรรมจี นที่ ได้ เรี ย น ม าป ระ ยุ ก ต์ แ ล ะ 3. ส่ งเสริ ม กิ จ กรรมการเรีย นรู้ ที่
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ เน้นการปฏิบัติจริง
สังคม
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ที่พึ ง 1. จั ด กิ จ กรรมการทำงานกลุ่ ม
กระทำต่อการพัฒนาตนเองพัฒนาสังคม
ปลู ก ฝั่ งให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
2. มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อ เพื่ อ นร่ ว มงานและ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
สามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์ต่างๆ
2. สนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษากล้ า
3. เคารพและยอมรับในความคิดเห็นที่ แตกต่าง แสดงความคิดเห็น
ของบุคคล ยอมรับในประชาธิป
3. เคารพสิ ท ธิ แ ละรั บ ฟั ง ความ
ไตย สามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี
วิธีการสื่อสารให้เหมาะสมถูกต้อง
ตามกาลเทศะ
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ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
นั ก ศึ ก ษาห ลายช่ อ งทาง เช่ น
อาจารย์เป็นผู้ประเมินผลงานการ
แสดงออกของนั กศึ กษาด้ านต่ างๆ
นั กศึ กษาประเมิ นกั นเอง แ ล ะ
นักศึกษาประเมินตนเอง

1. ประเมิ น คุ ณ ภาพของผลงาน
กลุ่ม
2. สั ง เกตพฤติ ก รรมและการ
ปฏิสัมพันธ์ในการทำกิจกรรมของ
กลุ่มนักศึกษา
3. ประเมิ น ความสามารถในการ
ทำงานร่ ว มกั น กั บ ผู้ อื่ น ประเมิ น
พฤติ ก รรมการเป็ น ผู้ น ำและผู้
ตามที่ดี

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา
คิดเห็นของผู้อื่น เลือกใช้
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
1. สามารถใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศในการศึ กษา 1. เปิ ด โอกาสให้ มี ก ารนำเสนอ
ค้นคว้า จัดเก็บ และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกั บ ข้อ มู ล ที่ ได้ จ ากศึ ก ษาคว้าด้ วยใน
ภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รูปแบบต่างๆ เช่น กราฟ แผนภูมิ
2. สามารถใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศในการ ฯลฯ
ติ ดต่ อสื่ อสารที่ เกี่ ยวข้ องกั บภาษาจี นได้ อย่ างมี 2. ส่งเสริมการค้น คว้าหาความรู้
ประสิทธิภาพ
จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ในรู ป แบบที่
3. สามารถใช้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ พื้ น ฐานใน ทัน สมัย รวดเร็ว เข้ าถึงง่าย เช่ น
การแก้ปัญหา ในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ การใช้สื่อมัลติมีเดีย เป็นต้น
ภาษาจีนได้
3. บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ที่
นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์และแปล
ผลตัวเลข

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้
1. ป ระเมิ น การน ำเส น อก าร
ศึกษาวิจัยและการจัดทำรายงาน
2.ประเมินการใช้สื่อเทคโนโลยี ใน
การหาข้ อ มู ล ความรู้ แ ละการ
นำเสนองานต่ างๆ ทั้ งภายในชั้ น
เรียนและนอกชั้นเรียน

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชาเฉพาะ

1 2 3
15721101 ภาษาจีนพื้นฐาน
15722100 การฟังและการพูดภาษาจีน
15721102 ภาษาจีนระดับต้น
15721103 ภาษาจีนระดับกลาง
15721104 ภาษาจีนระดับสูง
15721105 ศัพทศาสตร์ภาษาจีน
15721106 ไวยากรณ์จีน
15721107 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ประเทศจีน
15721108 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
15722101 การสนทนาภาษาจีน1
15722102 การสนทนาภาษาจีน2
15723101 การอ่านภาษาจีน 1
15723102 การอ่านภาษาจีน 2
15724101 การเขียนภาษาจีน
15724102 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ
15726101 การแปลจีน-ไทย
15726102 การแปลไทย-จีน
15721109 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ
มัลติมีเดียภาษาจีน
15721110 เตรียมความพร้อมการสอบวัด
ระดับความรู้ภาษาจีน
15722103 การพูดภาษาจีนในที่ประชุมชน
15722104 การฟังและอ่านข่าวสาร
ภาษาจีนจากสื่อมัลติมีเดีย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชาเฉพาะ

1 2 3
15725101 การเขียนพู่กันจีน
15725102 การตัดกระดาษจีน
15725103 วรรณกรรมร้อยแก้วจีนคัด
สรร
15727101 ทักษะการสอนภาษาจีน
เบื้องต้น
15727102 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
15727103 ภาษาจีนสำหรับ
อุตสาหกรรมการบิน
15727104 ภาษาจีนสำหรับการค้า
ระหว่างประเทศ
15727105 ภาษาจีนสำหรับงาน
เลขานุการ
15727106 ภาษาจีนเพื่องาน
ประชาสัมพันธ์
15727107 ภาษาจีนเพื่องานบันเทิง
15728101 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพภาษาจีน
15728102 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาจีน
90028001การเตรียมสหกิจศึกษา
90028002 สหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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