หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554

คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2554
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1. หลักสู ตร
3.1.1. จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
รวมตลอดหลักสูตร
หน่วยกิต

เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
122
3.1.2. โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็ นหมวดวิชาทีสอดคล้อ งก บั ทีก าํ หนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
เรียนไม่น้อยกว่า
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2. กลุ่มวิชาภาษา
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข หมวดวิชาเฉพาะด้าน
เรียนไม่น้อยกว่า
1. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ)
2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (เลือก)
3. วิชาปฏิบตั กิ ารและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ค หมวดวิชาเลือกเสรี
เรียนไม่น้อยกว่า
รวมหน่ วยกิต

30

86
5)
6)
7)
6
122

หน่ วยกิต
1 6 หน่วยกิต
2 9 หน่วยกิต
3 6 หน่วยกิต
4 9 หน่วยกิต
หน่ วยกิต
45 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

ข หมวดวิชาเฉพาะด้าน

เรียนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
a)
เรียนไม่น้อยกว่ า 4 หน่ วยกิต
3(2-2-5)

1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ)
1571107 ภาษาจีนระดับต้น 1
(Basic Chinese I)
1571108 ภาษาจีนระดับต้น 2
(Basic Chinese II)
1571109 ระบบเสียงภาษาจีน
(Chinese Phonology)
1572101 ภาษาจีนระดับต้น 3
(Basic Chinese III)
1572102 ภาษาจีนระดับต้น 4
(Basic Chinese IV)
1572501 วัฒนธรรมจีน
(Chinese Culture)
1572602 หลักไวยากรณ์จีน
(Chinese Grammar)
1573101 ภาษาจีนระดับกลาง 1
(Intermediate Chinese I)
1573102 ภาษาจีนระดับกลาง 2
(Intermediate Chinese II)
1573203 การพูดภาษาจีนแบบทางการ
(Formal Chinese Speaking)
1573302 การอ่านภาษาจีนเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
(Analytical and Critical Chinese Reading)
1573403 ศิลปะการเขียนความเรี ยงภาษาจีน
(Art of Writing Chinese Essay)
1574901 โครงการศึกษาเอกเทศ (สาระนิ พนธ์ภาษาจีน)
(Independent Study)
1574904 เศรษฐกิจการเมืองและสังคมจีนปั จจุบนั
(Modern Chinese Economy, Politics, and Society)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(0-270-270)
3(3-0-6)

2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (เลือก)
เรียนไม่น้อยกว่ า
1571201 การฟังและการพูดภาษาจีน 1
(Chinese Listening and Speaking I)
1571202 การฟังและการพูดภาษาจีน 2
(Chinese Listening and Speaking II)
1571507 ศิลปะการเขียนอักษรจีน
(Art of Chinese Calligraphy)
1572903 สัมมนาความสัมพันธ์จีน – ไทยในศตวรรษที 21
(Seminar on Sino-Thai Relations in 21st Century)
1573503 ความรู ้เบืองต้นเกียวก ับวรรณคดีจีน
(Introduction to Chinese Literature)
1573506 สํานวนโวหารและสุ ภาษิตจีน
(Chinese Idioms, Expressions, and Proverbs)
1573601 การแปลภาษาจีนเพือธุรกิจ
(Chinese Translation for Business)
1573701 ภาษาจีนเพือธุรกิจการท่ องเทียว
(Chinese for Tourism Business)
1573702 ภาษาจีนเพือการเลขานุการ
(Chinese for Secretarial Work)
1573703 ภาษาจีนเพือธุรกิจการโรงแรม
(Chinese for Hotel Business)
1573704 ภาษาจีนเพือการเจรจาทางการค้าและการลงทุ น
(Chinese for Trading Investment and Negotiation)
1573901 บทอ่านทางสังคมศาสตร์ 1
( Reading Passages in Social Sciences I)
1573902 บทอ่านทางสังคมศาสตร์ 2
(Reading Passages in Social Sciences II)
1574101 ภาษาจีนระดับสูง
(Advanced Chinese)
1574401 ภาษาจีนเพือการเขียนรายงาน
( Chinese for Writing Report)
1574603 การแปลสําหรับล่าม
(Translation for Interpreters)

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

3) วิชาปฏิบตั กิ ารและฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
เรียนไม่ น้อยกว่ า 8
1574802 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
(Field Work Experience in Chinese)

หน่ วยกิต
8(600)

ค หมวดวิชาเลือกเสรี
เรียนไม่ น้อยกว่ า
6
หน่ วยกิต
เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยไม่ซาก
ํ บั รายวิ ชา
ทีเคยเรี ยนมาแล้วและต้องไม่เป็ นรายวิชาทีก ําหนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่ ว ยกิต รวมในเกณฑ์การสํา เร็ จ
หลักสูตรของสาขาวิชา

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

1571107 ภาษาจีนระดับต้ น 1
Basic Chinese I

น(ท-ป-ต)
3(2-2-5)

ระบบสัทศาสตร์อกั ษรภาษาจีน หลักเบืองต้นของขีดและลําดับขี ดขันพืนฐานทีประกอบ
เป็ นตัวอักษรจีน การอ่านและการเขียนอักษรจีนควบคู่กบั อักษรพินอิน ในระดับคําศัพท์ วลี ประโยค
สนทนาพืนฐานในชี วิตประจําวัน การทัก ทาย การแนะนําตนเองและผูอ้ ื น การให้ ข อ้ มู ล สมาชิ ก ใน
ครอบครัว งานอดิเรก อาชีพ สี กีฬา อาหารทีสําคัญและเด่นๆ ในประเทศไทยและจีน อวัยวะภายนอก
ของร่ างกาย จํานวนนับ การถามและการบอกเวลา ทิศทางและสถานที ในวงคําศัพท์ประมาณ 500 ตัว
1571108 ภาษาจีนระดับต้ น 2
Basic Chinese II

3(2-2-5)

การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนคําศัพท์ วลี ประโยค ประเด็นของบทสนทนาและ
ข้อความทียาวขึน ด้วยตัวอักษรจีนต่อเนืองจากวิชาภาษาจีนระดับต้น 1 ลักษณะโครงสร้าง ความเหมือน
ความต่าง ของรู ปประโยคในภาษาพูดและภาษาเขียนเพือการสื อสาร มารยาททางสังคมและวิถี ปฏิบตั ิ
ทางวัฒนธรรมของไทยและจีนขันพืนฐาน โดยใช้ทกั ษะกระบวนการทางสังคมและการมีส่วนร่ วม การ
ใช้พจนานุกรมจีน – ไทย และไทย – จีน รู ้ เข้าใจและสามารถเขี ยนอัก ษรจีนควบคู่ก บั อัก ษรพินอิ น
ในวงคําศัพท์ประมาณ 1,000 ตัว
1571109 ระบบเสียงภาษาจีน
Chinese Phonology

3(2-2-5)

หน่ ว ยเสี ย งสระ พยัญ ชนะ และวรรณยุก ต์ในระบบเสี ย งภาษาจีน กลาง ออกเสี ย ง
เปรี ยบเทียบและวิ เคราะห์ ปัญหาการออกเสี ยงภาษาจีน ก บั ระบบเสี ย งภาษาไทย เขี ย นอัก ษร สระ
วรรณยุกต์ดว้ ยอักษรพินอิน

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

1571201 การฟังและการพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking I

3(2-2-5)

การฟัง การพูด การเล่าเรื อง การอธิบายสถานการณ์ต่าง ๆ ตามหั วข้อ ในระดับพืนฐานที
กาํ หนดและสอดคล้องก บั วิชาภาษาจีนระดับต้น 1 ด้วยภาษาจีน การสนทนาถามตอบเรื องทัวไปใน
ชีวิตประจําวันในสถานการณ์ทีแตกต่างกนั
1571202 การฟังและการพูดภาษาจีน 2
Chinese Listening and Speaking II

3(2-2-5)

การฟัง การพูด การเล่าเรื อง การอธิบายสถานการณ์ต่าง ๆ ในหัวข้อตามทีกาํ หนดและยาว
ขึนและสอดคล้องกบั วิชาภาษาจีนระดับต้น 2 หลักการพูดในกลุ่ม ในชันเรี ยน ในทีประชุ ม และในที
สาธารณะ
1571507 ศิลปะการเขียนอักษรจีน
Art of Chinese Calligraphy

3(2-2-5)

เทคนิคและวิธีการใช้พู่กนั จีนในการเขียนอักษรจีนในรู ปแบบลักษณะต่างๆ องค์ประกอบ
และความงดงามของตัวอักษรจีนในสมัยต่างๆ การเขียนอักษรจีนด้วยพู่กนั จีน การวาดลายเส้นพืนฐาน
เพือวาดภาพด้วยพู่กนั จีน
1572101 ภาษาจีนระดับต้ น 3
Basic Chinese III

3(2-2-5)

คํา หน้าทีของคํา และความสัมพันธ์ของคําประเภทต่างๆ ในวลีและประโยคทีหลากหลาย
จากง่ายและซับซ้อนขึนต่อเนืองจากวิชาภาษาจีนระดับต้น 2 จากบทสนทนา โฆษณา ป้ ายประกาศ
จดหมาย เรื องสัน สืบค้นข้อมูลเพิมเติมในรู ปแบบต่างๆ การฟัง การพูด การอ่ าน การเขี ยนวิเคราะห์
เนือหาสาระ และใช้ภาษาตามหลักภาษาจีนและตามความนิยม รู ้ เข้าใจและสามารถเขียนอักษรจีนควบคู่
กบั อักษรพินอินในวงคําศัพท์ประมาณ 1,500 ตัว

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

1572501 วัฒนธรรมจีน
Chinese Culture

3(3-0-6)

ลัก ษณะทัวไปของวัฒนธรรมจีน ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ความเชื อค่ านิ ยม ศิล ปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ และมรรยาทของจีนโดยสังเขป สืบค้นข้อมูลเพิมเติม ในรู ปแบบต่างๆ วิเคราะห์ และ
อธิ บายถึ งความสัม พันธ์ในแง่วิถี ก ารดําเนิ นชี วิตของชาวจีนทีมี ค วามเกียวข้อ งเชิ งวัฒนธรรมจีนใน
ภาพรวมได้
1572602 หลักไวยากรณ์จีน
Chinese Grammar

3(3-0-6)

ลักษณะโครงสร้างของภาษาจีน หลัก การวิเคราะห์ ชนิ ด ความหมาย และหน้าทีของ
หน่วยคํา ระบบการสร้างคํา ระบบการใช้คาํ ระบบการสร้างประโยค วิเคราะห์ รูปประโยคและเขี ยน
ประโยคภาษาจีนให้ถูกต้องตามหลักภาษา เปรี ยบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของโครงสร้าง
ประโยคระหว่างโครงสร้างประโยคภาษาจีนและโครงสร้างประโยคภาษาไทย
1572903 สัมมนาความสัมพันธ์ จีน – ไทยในศตวรรษที 21
Seminar on Sino-Thai Relations in 21st Century

3(2-2-5)

การสัม มนาความสัม พันธ์ ระหว่ างสาธารณรัฐ ประชาชนจีนก บั ราชอาณาจัก รไทย ใน
ศตวรรษที 21 ตังแต่ปีคริ สตศัก ราช 2000 เป็ นต้นมา ในด้านเศรษฐกิจ การเมื อ ง สังคม การศึก ษา
ศิลปวัฒนธรรม และการวิเคราะห์ แนวโน้ม ปั จจัยทีมี อิ ทธิ พ ลและมี ผลต่อ การพัฒนาความสัม พันธ์
ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกบั ราชอาณาจักรไทยในห้วงศตวรรษที 21

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

1573101 ภาษาจีนระดับกลาง 1
Intermediate Chinese I

3(2-2-5)

การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอักษรจีนในรู ปแบบต่างๆ ทีมีเนือหาซับซ้อ นมาก
ขึนต่อเนืองจากวิชาภาษาจีนระดับต้น 4 อักษรย่อ คําศัพท์สมัยปั จจุบนั การใช้ภาษาทีมี เอกลัก ษณ์
จากแหล่งทีมาต่างๆ การใช้สาํ นวนภาษาจากวลีและประโยคทีหลากหลายมากขึน การฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียนวิเคราะห์เนือหาสาระจากเนือหาข่าวในหนังสือพิมพ์ สือโฆษณา นิ ตยสาร บทความ นว
นิยาย ภาพยนตร์ รู ้และสามารถเขียนอักษรจีนควบคู่กบั อัก ษรพินอิ นในวงคําศัพ ท์ประมาณ 2,000 ถึ ง
3,000 ตัว
1573102 ภาษาจีนระดับกลาง 2
Intermediate Chinese II

3(2-2-5)

การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอักษรจีนในรู ปแบบต่างๆ ทีมีเนือหาซับซ้อ นมาก
ขึนต่อเนืองจากวิชาภาษาจีนระดับกลาง 1 อักษรย่อ คําศัพท์สมัยปัจจุบนั การใช้ภาษาทีมีเอกลักษณ์
ในแหล่งทีมาต่างๆ การใช้สาํ นวนภาษาจากวลี และประโยคทีหลากหลายมากขึน จากเนื อหาข่ าวใน
หนังสือพิมพ์ สือโฆษณา นิตยสาร บทความประเภทต่างๆ บทบรรณาธิ ก าร นวนิ ยาย ภาพยนตร์
รายการโทรทัศน์ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนวิเคราะห์เนือหาสาระและเขี ยนสรุ ปย่อ เนื อหาจาก
การอ่านและการฟัง รู ้และสามารถเขียนอักษรจีนควบคู่กบั อักษรพินอินในวงคําศัพท์ประมาณ 3,000 ถึง
3,500 ตัว
1573104 ภาษาจีนระดับต้ น 4
Basic Chinese IV

3(2-2-5)

คํา หน้าที ของคํา และสํา นวนการใช้ภาษาจากวลี และประโยคทีหลากหลายมากขึ น
ต่อเนืองจากวิชาภาษาจีนระดับต้น 3 จากเนือหาบทสนทนา โฆษณา ป้ ายประกาศ จดหมาย เรื องสัน
นิตยสาร บทความ นวนิยาย การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนวิเคราะห์เนือหาสาระและการใช้ภาษา
ตามหลักภาษาจีนและตามความนิยม รู ้ เข้าใจและสามารถเขียนอักษรจีนควบคู่ก บั อัก ษรพินอิ นในวง
คําศัพท์ประมาณ 2,000 ตัว

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

1573203

การพูดภาษาจีนแบบทางการ
Formal Chinese Speaking

น(ท-ป-ต)
3(2-2-5)

รู ปแบบและหลัก การการใช้ภาษาแบบทางการ การร่ างคํากล่ าว การพูดแบบทางการ
สุนทรพจน์ ปาฐกถา การพูดในทีชุมชนและสถานทีสาธารณะ โดยใช้ทกั ษะการพูด การมี ส่วนร่ วมใน
การจัดและจําลองสถานการณ์ทีหลากหลายในสถานทีต่างๆ
1573302

การอ่านภาษาจีนเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
Analytical and Critical Chinese Reading

3(3-0-6)

การอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ จากเนือหาสันๆ ถึงยาวและซับซ้อนขึนตามทีกาํ หนด จาก
ประกาศ อนุเฉท การบรรยาย เรี ยงความ บทความในรู ปแบบต่างๆ ข่าว สํานวนในสื อสิ งพิม พ์ บท
บรรณาธิการ โดยจับใจความ วิเคราะห์ วิจารณ์และเขียนสรุ ปความตามเนือหาได้
1573403

ศิลปะการเขียนความเรียงภาษาจีน
Art of Writing Chinese Essays

3(3-0-6)

รู ปแบบ โครงสร้างและเทคนิควิธีการเขียนวลีต่างๆ การเขียนประโยค ย่อหน้า ความเรี ยง
ในรู ปแบบต่างๆ การใช้สาํ นวนภาษาทีมีความสละสลวย กะทัดรัดเปี ยมด้วยความหมายทีครอบคลุ ม
สมบูรณ์ และแฝงด้วยกลินอายของวัฒนธรรมการเขียนการสือความหมายแบบชาวจีน
1573503

ความรู้ เบืองต้ นเกียวกับวรรณคดีจีน
Introduction to Chinese Literature

3(3-0-6)

ประเภท ลักษณะและรู ปแบบของบทประพันธ์ต่างๆ และของวรรณคดีจีนทีสําคัญในแต่ละ
ยุคของวรรณคดี ตังแต่สมัยโบราณจนถึงราชวงศ์ถงั จากวรรณคดีจีนทีสําคัญในแต่ล ะยุค สมัย การพูด
การเขียนวิเคราะห์ – วิจารณ์บทประพันธ์ทีชืนชอบตามหลักการอ้างอิงทีถูกต้องได้

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

1573506

สํานวนโวหารและภาษิตจีน
Chinese Idioms, Expressions, and Proverbs

3(3-0-6)

รู ปแบบ ลักษณะ การพูด การใช้สํานวนโวหารและภาษิ ตจีนทีเหมาะสมก บั บริ บทและ
สถานการณ์ทีหลากหลายในสถานทีต่างๆ รู ้และสามารถเขียนสํานวนโวหารและสุ ภาษิ ตจีนได้ไม่ น้อ ย
กว่า 100 สํานวน
1573601

การแปลภาษาจีนเพือธุรกิจ
Chinese Translation for Business

3(2-2-5)

คําศัพท์เฉพาะ วลี ประโยค และสํานวนภาษาจีนทีเกียวข้องที ใช้ในการติดต่อ สื อสารใน
สังคมธุรกิจการค้า เทคนิคการแปล การอ่านและการเขียนแปลข้อความจากภาษาไทยเป็ นภาษาจีนใน
รู ปแบบจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ การแนะนํารู ปแบบสินค้าและบริ การ การให้ ข อ้ มู ล ทางธุ รกิจต่างๆ
สําหรับนักลงทุนชาวจีน และสืบค้นข้อมูลเพิมเติมในรู ปแบบต่างๆ
1573701

ภาษาจีนเพือธุรกิจการท่ องเทียว
Chinese for Tourism Business

3(2-2-5)

คําศัพท์เฉพาะ วลี ประโยค และสํานวนภาษาจีนทีเกียวข้องกบั การท่อ งเทียวและบริ ก าร
ในสถานการณ์ทีหลากหลาย การแนะนําสถานทีท่องเทียวในประเทศไทย การจัดสถานการณ์จาํ ลองใน
การปฏิบตั ิงานในสนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า และการจัดโปรแกรมนําเทียวในประเทศไทย
และ/หรื อในประเทศเพือนบ้าน โดยใช้ภาษาจีนเป็ นเครื องมือในการสือสารระหว่างการดําเนินกิจกรรม
1573702

ภาษาจีนเพือการเลขานุการ
Chinese for Secretarial Work

3(2-2-5)

คํา ศัพ ท์เ ฉพาะ วลี ประโยค และสํา นวนภาษาจี น ที เกียวข้อ งก บั งานเลขานุ ก าร
คุณสมบัติและคุณลักษณะขันพืนฐานของการเป็ นเลขานุ ก าร การฟั ง การพูด การอ่ านและการเขี ยน
บันทึกข้อความ การโทรศัพ ท์ติดต่อ ภายในและภายนอกบริ ษ ัทหรื อ องค์ก ร การส่ งข้อ มู ล ผ่านระบบ
โทรสารและระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ การจัดสถานการณ์จาํ ลองในการปฏิบตั ิหน้าทีเลขานุการ
รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

1573703

ภาษาจีนเพือธุรกิจการโรงแรม
Chinese for Hotel Business

3(2-2-5)

คําศัพท์เฉพาะ วลี ประโยค และสํานวนภาษาจีนทีเกียวข้องกบั ธุรกิจการโรงแรม การจัด
สถานการณ์จาํ ลองในการปฏิบตั ิงานในโรงแรม งานส่ วนหน้า ภัตตาคาร บาร์ งานบริ ก ารอาหารและ
เครื องดืมในห้องพัก และงานขายของทีระลึก
1573704

ภาษาจีนเพือการเจรจาทางการค้าและการลงทุน
Chinese for Trading Investment and Negotiation

3(2-2-5)

คําศัพท์เฉพาะ วลี ประโยค และสํานวนภาษาจีนทีเกียวข้องทีใช้ในการเจรจาทางการค้า
การลงทุน หลักการ รู ปแบบและเทคนิคการใช้ภาษาจีนเพือการเจรจาต่อ รอง เงือนไขการนําเข้าและ
ส่งออกสินค้าในระดับพืนฐาน การแนะนํารู ปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและเงือนไขการบริ การต่างๆ การให้
ข้อมูลทางธุรกิจประเภทต่างๆ สําหรับนักลงทุนชาวจีน
1573901

บทอ่านทางสังคมศาสตร์ 1
2(2-0-4)
Reading Passages in Social Sciences I
บทอ่านทางสังคมศาสตร์พนฐานเกี
ื
ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในด้าน ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์ การเมือง และเศรษฐกิจ
1573902

บทอ่านทางสังคมศาสตร์ 2
Reading Passages in Social Sciences II

2(2-0-4)

บทอ่ า นทางสังคมศาสตร์ เ กียวก บั สาธารณรัฐ ประชาชนจีน การวิ เคราะห์ ส ถานการณ์
ประเทศจีนในปัจจุบนั ในด้าน ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจและการสร้างความสัม พันธ์
ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

1574101

ภาษาจีนระดับสู ง
Advanced Chinese

3(2-2-5)

การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนอักษรจีนในรู ปแบบต่างๆ ทีมี เนื อหาซับซ้อ นมาก
ขึน การใช้ภาษาทีมีเอกลักษณ์ในแหล่งทีมาต่างๆ อักษรย่อ คําศัพท์สมัยปัจจุบนั สํานวนการใช้ภาษา
จากวลี และประโยคที หลากหลายมากขึน จากเนื อหาข่ าวในหนัง สื อ พิม พ์ สื อโฆษณา นิ ต ยสาร
บทความประเภทต่างๆ สารคดี บันเทิงคดี บทบรรณาธิ ก าร นวนิ ยาย ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์
การจับใจความหลักและวิเคราะห์เนือหาสาระ การพูด การเขียนสรุ ปย่อ และขยายเนื อหาทีวิเคราะห์
จากการอ่านและฟัง รู ้และสามารถเขียนอักษรจีนควบคู่กบั อักษรพินอินในวงคําศัพท์ประมาณ 3,500 ถึง
4,500 ตัว
1574401 ภาษาจีนเพือการเขียนรายงาน
Chinese for Writing Report

3(3-0-6)

หลักการ รู ปแบบการเขียนรายงาน การตีความหมายหั วเรื อง วางโครงเรื อง วิธีรวบรวม
ข้อมูลจากการอ่าน การเรี ยบเรี ยงเนือความ การใช้ถอ้ ยคําทีมีนาหนั
ํ ก การอ้างเหตุผล เชิ งอรรถ ดรรชนี
และบรรณานุกรม และสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
1574603 การแปลสําหรับล่าม
Translation for Interpreters

3(3-0-6)

หลักการและวิธีการแปลภาษาจากภาษาไทยเป็ นภาษาจีน และจากภาษาจีนเป็ นภาษาไทย
การแปลในสถานการณ์จาํ ลอง วิธีก ารและเทคนิ ค การฟั งเพือจับใจความสําคัญและพูดสรุ ปข้อ มู ล
ถ่ายทอดจากภาษาหนึงสู่อีกภาษาหนึงอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และใช้ภาษาแปลทีสละสลวยถู ก ต้อ งตาม
โครงสร้างของภาษาไทยและภาษาจีน

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

1574802 การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพภาษาจีน
Field Work Experience in Chinese

น(ท-ป-ต)
8 (600)

การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาจีนตามความสนใจของนักศึกษาในหน่วยงาน สถาน
ประกอบการทังภาครัฐและภาคเอกชนทีมี ก ารใช้ภาษาจีนในประเทศไทยและ/ หรื อ ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สถาบันการศึกษาทีเปิ ดหลักสูตรการเรี ยนการสอนภาษาจีนทุก ระดับชัน ทีนัก ศึก ษาได้
ติดต่อประสานงานไว้เป็ นการล่วงหน้าภายใต้การควบคุมของอาจารย์นิเทศและ/ หรื อ ผูบ้ ริ ห ารกิจการ/
สถานประกอบการ/ สถาบันการศึกษา เพือให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง
ในด้านความคิดอย่างเป็ นระบบ การสังเกต การตัดสินใจ เกิดทักษะในการวิเคราะห์และประเมินผลและ
มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน โดยจัดให้ มี ก ารปฐมนิ เทศ
ก่อนฝึ กและมีการอภิปราย วิเคราะห์และสรุ ปผลหลังจากการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพสินสุดลง
1574901 โครงการศึกษาเอกเทศ (สาระนิพนธ์ ภาษาจีน)
Independent Study

6(0-270-270)

การนํา เสนอหั ว ข้อ เพื อจัด ทํา สาระนิ พ นธ์ เพือให้ นัก ศึก ษาได้พ ฒั นาทัก ษะภาษาจี น
การศึก ษาค้น คว้าองค์ค วามรู ้ใหม่ ๆ และฝึ กการเขี ย นรายงานการค้นคว้าในระดับสาระนิ พ นธ์เป็ น
ภาษาจีน การวางเค้าโครง วัตถุประสงค์การค้นคว้า กลุ่มเป้ าหมาย เครื องมือในการจัดเก็บข้อ มู ล วิธี
รวบรวมข้อมูลจาก การเรี ยบเรี ยงเนือความ การใช้ถ ้อ ยคําทีมี นาหนั
ํ ก เพือสรุ ปประมวลผล การอ้าง
เหตุผ ลเชิ ง อรรถ ดรรชนี และบรรณานุ ก รม การเปรี ย บเทีย บระหว่างประเทศไทยก บั สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนในด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม วิถีการดําเนินชีวิต
1574904 เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมจีนปัจจุบัน
Modern Chinese Economy, Politics, and Society

3(3-0-6)

สภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมจีนในปั จจุบนั แนวโน้ม ของเศรษฐกิจ การเมื อ ง
และสังคมจีนในอนาคต พูดและเขี ยนวิเคราะห์ – วิจารณ์สภาพเศรษฐกิจ การเมื อ งและสังคมจีนใน
ปัจจุบนั ทีส่งผลต่อประเทศไทย ภูมิภาคเอเชีย และทัวโลกได้ในระดับพืนฐานภาพรวม

