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วิชาโทภาษาจีน 
 
จํานวนหนวยกิตรวม  
 20  หนวยกติ 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สาขาวิชาภาษาจีน  ภาควิชาภาษาตะวันออก  คณะอักษรศาสตร 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.  เพื่อใหนิสิตมคีวามรูความสามารถในการใชศัพทสํานวนภาษาจนี เพื่อใชในการสือ่สารเบื้องตน  เปนประโยชน 
ตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตอ 

 2.  เพื่อใหนิสิตมทีักษะภาษาจีน ทั้งการฟง พูด อาน และเขียน เพื่อใชในการสื่อสารทั่วไป 
3.  เพื่อใหนิสิตมคีวามรูตัวอักษรจีน 2,000 ตัว เพยีงพอสําหรับการสื่อสารทั่วไปและการสื่อสารเฉพาะดาน 

เบื้องตน 
 
ขอกําหนดการศกึษา 

1.  วิชาโทที่กําหนดนี้เปดสอนใหนิสิตคณะอักษรศาสตร วิชาเอกสาขาอื่น และนิสิตนอกคณะอักษรศาสตร 
2.  นิสิตที่ประสงคจะศึกษาวิชาภาษาจีนเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาตามที่กําหนดตอไปนี้ 

 วิชาบังคับ     17  หนวยกิต 
2222103 ภาษาจีนกลาง 1  4 (3–2–7) 

Chinese I 
2222104 ภาษาจีนกลาง 2  4 (3–2–7) 

Chinese II 
2222203 ภาษาจีนกลาง 3  3 (2–2–5) 

Chinese III 
2222204 ภาษาจีนกลาง 4 3 (2–2–5) 

Chinese IV 
2222325 การอานภาษาจีน 1  3 (2–2–5) 

Chinese Reading I 
 

วิชาเลือก      3  หนวยกติ 
ใหเลือกเรียนไดจากรายวิชาตอไปนี้ 

2222326 การอานภาษาจีน 2  3 (2–2–5) 
Chinese Reading II 
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2222361 ภาษาจนีดานความสัมพนัธระหวางประเทศ  3 (2–2–5) 
Chinese for International Relations 

2222362 ภาษาจีนธุรกิจ  3 (2–2–5) 
Chinese for Business 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 2222103 ภาษาจีนกลาง 1                                             4 (3–2–7)    

ระบบเสียงภาษาจีนกลาง  ศัพทพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน ไดแก ศัพทเครือญาติ  
เครื่องแตงกาย สวนตางๆของรางกาย อาหาร เครือ่งใชสอย และจํานวนนับ เนนการออกเสียง 
ใหถูกตอง  ความรูอักษรจีน 500 ตัว  
Chinese I   
CHINESE I  
Sound system of Standard Chinese; basic vocabulary used in everyday life: 
kinship, clothing, body parts, food, utensils and numbers, with emphasis on 
correct pronunciation; knowledge of 500 Chinese characters. 
 

 2222104 ภาษาจีนกลาง 2 4 (3–2–7) 
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2222103 ภาษาจีนกลาง 1 หรือ รายวิชาที่คณะ   
 อนุญาตใหเรียน) 
ศัพทเกี่ยวกับการบอกทิศทาง การเดินทาง การติดตอสื่อสาร  โครงสรางไวยากรณและ 
รูปประโยคพืน้ฐานภาษาจีนกลาง เนนการฝกสนทนา  ความรูอักษรจีน 1,000 ตัว 
Chinese II          
CHINESE II   
(CONDITION: PRER  2222103 CHINESE I OR CONSENT OF FACULTY) 
Vocabulary on directions, travels, communication; basic Chinese grammatical  
structures and sentence patterns with emphasis on conversation practice;  
knowledge of 1,000 Chinese characters. 
      

 2222203 ภาษาจีนกลาง  3 3 (2–2–5) 
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2222104 ภาษาจีนกลาง 2 หรือ รายวิชาที่คณะ 
 อนุญาตใหเรียน) 

  ศัพทดานศิลปวฒันธรรม ปรัชญา และศาสนา เนนการอานจับใจความสําคัญ  ความรูอักษรจีน  
  1,500 ตัว 

Chinese  III          
CHINESE III         
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(CONDITION: PRER  2222104 CHINESE II OR CONSENT OF FACULTY) 
Vocabulary in the fields of art, culture, philosophy and religion, with emphasis  
on reading for main ideas; knowledge of 1,500 Chinese characters. 
       

 2222204  ภาษาจีนกลาง  4 3 (2–2–5) 
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2222203 ภาษาจีนกลาง 3 หรือ รายวิชาที่คณะ 
 อนุญาตใหเรียน) 
ศัพทพื้นฐานทางวิชาการดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และธุรกิจ เนนการอานจับใจความสําคัญ  
ความรูอักษรจีน 2,000 ตัว 
Chinese  I 
CHINESE IV 
(CONDITION:  PRER  2222203 CHINESE III OR CONSENT OF FACULTY)                                                   
Basic technical vocabulary in the fields of science, social sciences and business, 
with emphasis on reading for main ideas; knowledge of 2,000 Chinese characters. 
 

 2222325 การอานภาษาจีน 1       3 (2–2–5) 
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2222204 ภาษาจีนกลาง 4 หรือ รายวิชาที่คณะ 
 อนุญาตใหเรียน) 
ศัพทและสํานวนภาษาจีนจากบทคัดสรร ทั้งที่เปนความเรียง เรื่องสั้น และบทความที่มีเนื้อหา 
ดานประวัติศาสตรจีน  การอานจับใจความ 
Chinese Reading I   
CHIN READ I                                             
(CONDITION: PRER  2222204 CHINESE IV OR CONSENT OF FACULTY)          
Chinese vocabulary and expressions used in selected essays, short stories and  
articles on Chinese history; reading comprehension. 

 
 2222326 การอานภาษาจีน 2   3 (2–2–5) 

(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2222325 การอานภาษาจนี 1 หรือ รายวิชาที่คณะ 
 อนุญาตใหเรียน) 
การอานความเรียงคัดสรรขนาดยาว งานเขยีนรอยแกวที่ซับซอน และบทวิเคราะหดาน 
ประวัติศาสตรจีนเพื่อสรปุความ 
Chinese Reading II 
CHIN READ II          
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(CONDITION: PRER  2222325 CHIN READ I OR CONSENT OF FACULTY) 
  Reading of selected long essays in Chinese, complicated prose works, and  
  critical writings on Chinese history for summary. 
 
 2222361 ภาษาจีนดานความสัมพนัธระหวางประเทศ   3 (2–2–5) 

(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2222204 ภาษาจีนกลาง 4 หรือ รายวิชาที่คณะ 
 อนุญาตใหเรียน) 
ศัพทและสํานวนภาษาจีนกลางดานความสัมพันธระหวางประเทศ การเมืองโลก องคการระหวาง 
ประเทศและการทูต  โครงสรางประโยคที่ใชในดานความสัมพันธระหวางประเทศ 
Chinese for International Relations  
CHIN INTER REL        
(CONDITION: PRER  2222204 CHINESE IV OR CONSENT OF FACULTY) 
Chinese vocabulary and expressions in international relations, world politics, 
international organizations and diplomacy; sentence structures used in 
international relations. 

 
 2222362 ภาษาจีนธุรกิจ   3 (2–2–5) 

(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2222204 ภาษาจีนกลาง 4 หรือ รายวิชาที่คณะ 
 อนุญาตใหเรียน) 

  ศัพทและสํานวนภาษาจีนกลางที่ใชในวงการคา ธุรกิจ และการธนาคาร ทั้งในประเทศและ 
  ระหวางประเทศ วัฒนธรรม ประเพณี และจิตวิทยาในการทําธุรกิจของชาวจีน  ทักษะการพูด 
  และการเขียนเชิงธุรกิจ 

Chinese for Business    
CHIN BUSINESS  
(CONDITION: PRER  2222204 CHINESE IV OR CONSENT OF FACULTY) 
Chinese vocabulary and expressions used in domestic and international trade,  
business and banking; culture, traditions and psychology in doing business of  
the Chinese; speaking and writing skills in business. 
 

 


