หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 )
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Chinese Language and Culture
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
ชื่อยอ (ไทย) : ศศ.บ. (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Chinese Language and Culture)
ชื่อยอ (อังกฤษ) : B.A. (Chinese Language and Culture)
3. หลักการและเหตุผล
เพื่ อ รองรั บ ยุ ท ธศาสตร การปรั บ โครงสร า งทางเศรษฐกิ จ ให ส มดุ ล และยั่ ง ยื น ระหว า งภาค
เศรษฐกิจภายในประเทศ และภาคการคาระหวางประเทศ รวมทั้งการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่
ประเทศไทยมีความสัมพันธทางการคากับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมาอยางยาวนานและตอเนื่อง
โดยการผลิตบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และทักษะทางดานบริหารธุรกิจ ในการทําธุรกิจกับประเทศ
จีนที่สามารถประยุกตทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และประสบการณ มาใชประกอบการตัดสิน เรียนรูและปรับตัว
เพื่อการพัฒนาตนเอง สามารถทํางานรวมกับผูอื่นในองคกรภายใตวัฒนธรรมการทําธุรกิจจีนไดอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และมี จิ ต สํ า นึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม ซึ่ ง เป น พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ดานการผลิตบั ณฑิ ตที่มีคุณภาพ และคุณธรรมสอดคลองกับ ความ
ตองการของสังคมและประเทศ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. วัตถุประสงค
เปนหลักสูตรที่มุงใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการใชภาษาจีนสื่อความหมายไดถูกตอง
และเหมาะสม ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน มุงใหผูเรียนสามารถประยุกตนําความรูความ
เขาใจทางภาษา และวัฒนธรรมจีนไปใชในการประกอบอาชีพ และการศึกษาในระดับสูงขึ้น มุงใหผูเรียน
เกิดความเขาใจในปรัชญา และวัฒนธรรมจีน อีกทั้งตระหนักในคุณคาของภาษาและวัฒนธรรมจีน การจัด
กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรจึงมุงเนนทั้งความรูความเขาใจในทฤษฎีทางภาษา และฝกใหผูเรียน
มีทักษะ ในการบูรณาการองคความรูทางดานภาษาจีนเขากับวัฒนธรรมจีนไดเปนอยางดี
5. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
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138 หนวยกิต
6. รูปแบบของหลักสูตร
6.1 รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
6.2 ภาษาที่ใช
การจัดการเรี ยนการสอน เป น ภาษาไทยและภาษาจีน เอกสารและตํ า ราในวิช าหลัก เปน ตํ า รา
ภาษาไทยและภาษาจีน
6.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
6.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
6.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ป พ.ศ. 2555
• คณะกรรมการวิชาการประจําคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรใน
การประชุมครัง้ ที่ 1/2553 วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2553
• คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2553 วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2553
8. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพภายในป พ.ศ. 2557
9. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1) นักวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน
2) ครู/อาจารยภาษาจีน
3) กองบรรณาธิการหนังสือ/นิตยสาร
4) ประชาสัมพันธ
5) เลขานุการ
6) ผูประสางานนักเขียน
7) นักเขียน
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8) นักจัดการดานภาษาและวัฒนธรรม
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยูเลขที่ 18/18 กิโลเมตรที่ 18 ถนนบางนา–ตราด ตําบลบางโฉลง
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สถานที่ฝกงาน สหกิจศึกษาที่ สอดคลองกับเนื้อหาของหลักสูตร คือ นักศึกษาไดฝกปฏิบัติงานที่ใช
ทักษะดานการใช ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อสื่อสารในองคกรตาง ๆ ที่เนนการทํางานโดยใชภาษาไทยเปนหลัก
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ภาษาจีนเปนภาษาสากลภาษาหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่งในการติดตอสื่อสารในโลกปจจุบันและจะทวี
ความสําคัญมากขึ้นในอนาคต ภาษาจีนเขามามีบทบาทในประเทศไทยมากในดานการศึกษาและเศรษฐกิจ
กอปรกับจีนเปนประเทศที่มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่สั่งสมมาเปนเวลายาวนาน อีกทั้งประเทศไทย
และประเทศจีนไดมีความสัมพันธทางการฑูตเปนระยะเวลากวา 30 ป ดังนั้น คนไทยจึงควรมีความรูความ
เขาใจทางดานภาษาและวัฒนธรรมจีนอยางถูกต องและลึก ซึ้ง เพื่อเปนป จจัยสํ าคัญ ในการพัฒ นาตนเอง
สังคม และประเทศชาติ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปดหลัก สูตรใหมครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหตอบสนองความตองการของผูเรียนและความ
ตองการของหนวยงานตาง ๆ ในสังคม โดยไดพัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่
มุงเนนการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหนักศึกษาไดเกิดการเรียนรูทั้งดานวิชาการ
และมีทักษะการใชภาษาจีน ตลอดจนตระหนักและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมจีนที่แสดงออกโดยการใช
ภาษาจีนแบบตาง ๆ นอกจากนี้สาขาวิชาไดจัดกระบวนการเรียนรูโ ดยเนนศึกษาดานทฤษฎีควบคูไปกับการฝก
ทักษะการฟ ง พูด อาน เขียน และเชื่อมโยงกับคุณคาดานวัฒนธรรมจีน เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพการณใน
ปจจุบัน อีกทั้งมีการสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกใชภาษาจีนอยางเปนระบบดวยการทําโครงงานพิเศษ หรือ
ใหน ัก ศึก ษาไดฝก ประสบการณก ารทํ า งานจริ ง ในสถานประกอบการที่ มี ลั ก ษณะงานสอดคล องกั บ
การศึกษาวิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพถึงพรอมดวยความรูทาง
วิชาการและมีทักษะการใชภาษาและวัฒนธรรมจีนในการรับใชสังคมตอไป
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ ภ ายนอกจึ งจํ าเป น ต อ งพั ฒ นาหลั ก สู ตรในเชิ ง รุก ที่ มี ศั ก ยภาพและ
สามารถปรับ เปลี่ยนไดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม และรองรับกระแสการมีสวนรวมในการพัฒนา
และสืบสานการใชภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนซึ่งกําลังเปนที่ยอมรับของนานาชาติ โดยการผลิตบุคลากรที่มี
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ความชํานาญดานภาษาและวัฒนธรรมจีน ที่มีทักษะการสื่อสารดานภาษาจีนที่จะปฏิบัติงานในองคกรทางธุรกิจ
ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม จริยธรรมในดานการประกอบอาชีพ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เนนความเปนเลิศทางวิชาการใน
ระดับมาตรฐานสากล จึงไดกําหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอหนึ่งไวในแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2550-2554 คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และคุณธรรมสอดคลองกับความตองการของสังคม และ
ประเทศตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดวยความสํ าคัญตามพันธกิจดังกลาว ผนวกกับ การศึกษา
ขอมูลดานสังคมและวัฒนธรรม สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน จึงเห็นควรเปดหลักสูตร โดยเนนการผลิต
บัณฑิตใหมีความรูคูคุณ ธรรมและเปนผูสงเสริมและสืบสานการใชภาษาและวัฒนธรรมจีนใหยั่งยืน ซึ่ง
สอดคลองและตอบสนองตอพันธกิจและปณิธานของมหาวิทยาลัย
13. ความสอดคลองของหลักสูตรกับยุทธศาสตรของประเทศ มหาวิทยาลัยและความกาวหนาทางวิชาการ
13.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ภาษาจีนเปนภาษาสากลภาษาหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่งในการติดตอสื่อสารในโลกปจจุบันและจะทวี
ความสําคัญมากขึ้นในอนาคต ภาษาจีนเขามามีบทบาทในประเทศไทยมากในดานการศึกษาและเศรษฐกิจ
กอปรกับจีนเปนประเทศที่มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่สั่งสมมาเปนเวลายาวนาน อีกทั้งประเทศไทย
และประเทศจีนไดมีความสัมพันธทางการทูตเปนระยะเวลากวา 30 ป ดังนั้น คนไทยจึงควรมีความรูความ
เขาใจทางดานภาษาและวัฒนธรรมจีนอยางถูกตองและลึกซึ้ ง เพื่ อเปนปจจัยสําคัญในการพั ฒนาตนเอง
สังคม และประเทศชาติ
13.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปดหลักสูตรใหมครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหตอบสนองความตองการของผูเรียนและความ
ตองการของหนวยงานตาง ๆ ในสังคม โดยไดพัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่
มุงเนนการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหนักศึกษาไดเกิดการเรียนรูทั้งดานวิชาการ
และมีทักษะการใชภาษาจีน ตลอดจนตระหนักและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมจีนที่แสดงออกโดยการใช
ภาษาจีนแบบตางๆ นอกจากนี้สาขาวิชาไดจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนศึกษาดานทฤษฎีควบคูไปกับการ
ฝกทักษะการฟง พูด อาน เขียน และเชื่อมโยงกับคุณคาดานวัฒนธรรมจีน เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพการ
ในปจจุบัน อีกทั้งทีการสงเสริมใหนักศึกษา ไดฝกประสบการณการทํางานจริงในสถานประกอบการที่มี
ลักษณะงานสอดคลองกับการศึกษาวิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ถึงพรอมดวยความรูทางวิชาการและมีทักษะการใชภาษาและวัฒนธรรมจีนในการรับใชสังคมตอไป
14. สถานที่และอุปกรณการศึกษา
14.1 อาคารสถานที่
มหาวิท ยาลั ยหั วเฉี ยวเฉลิ ม พระเกียรติ ตั้งอยูเลขที่ 18/18 ถนนบางนา – ตราด กิ โลเมตรที่ 18
ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
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อาคารเรียน 1 และอาคารเรีย น 2 ของมหาวิทยาลัยเปนสถานที่ดําเนินการรวมกันทุกคณะวิช า
เปน อาคาร 4 ชั ้น เชื ่อ มติด ตอ กัน พื ้น ที ่ภ ายในอาคารเพื่ อ จัด กิ จ กรรมทางการศึ ก ษา และบริ ก ารอื่ น ๆ
ประมาณ 17,000 ตารางเมตร ห อ งเรี ย นทุ ก ห อ งติ ด เครื่ อ งปรั บ อากาศและโสตทั ศ นู ป กรณ ที่ ทั น สมั ย
ประกอบดวย
1. หองเรียนรวม
จํานวน 98
หอง
2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
จํานวน 5
หอง
3. หองปฏิบัติการภาษา
จํานวน 4
หอง
อาคารอํานวยการมีหองเรียนปรับอากาศจํานวน 12 หอง โดยมีหองบรรจุ 60 ที่นั่ง จํานวน 6 หอง
และหองบรรจุ 40 ที่นั่ง จํานวน 2 หอง มีหองใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง 1 หอง
อาคารหอประชุม เปนสถานที่ดําเนินการรวมกันทุกคณะวิชา พื้นที่ภายในอาคารเพื่อจัดกิจกรรม
ทางการศึ ก ษา และบริ การอื่ น ๆ ประมาณ 5,653 ตารางเมตร ห องเรี ยนทุ ก ห องติ ดเครื่ องปรั บ อากาศและ
โสตทัศนูปกรณที่ทันสมัย ประกอบดวย
1. หองประชุม
จํานวน 1
หอง(ขนาด 1,114 ที่นั่ง)
2. หองบรรยายรวม
จํานวน 2
หอง
3. อาคารโภชนาการ มีหองบรรยาย จํานวน 6
หอง
14.2 อุปกรณการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยไดจัดอุป กรณ การเรียนการสอนทั่วไปประจําหองบรรยาย ห องบรรยายทุ กหองมี
อุปกรณ พื้นฐานสําหรับการสอนอยางครบถวนตามหลักสูตร และเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาที่เขาเรียน
ประกอบดวย ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง เครื่องฉายขามศีรษะ จอภาพ กระดานดํา กระดานไวทบอรด โพเดียม
เครื่องฉายวีดิโอ (LCD) และคอมพิวเตอร
หองปฏิบัติการภาษา จํานวน 4 หอง โดยในแตหองมีอุปกรณสําหรับนักศึกษาประกอบดวย หูฟง
พรอมไมโครโฟน และชุ ดเลนเทปพรอมมอนิ เตอรภาพ จํานวน 64 ชุ ด รวมอุป กรณ ทั้ งสิ้ น 256 ชุด และ
อุปกรณสําหรับอาจารยผูสอนในแตละหอง ประกอบดวย หูฟง ชุดควบคุม วีดิโอ เครื่องถายทอดสัญญาณ
ภาพและเครื่องฉายวีดิโอ (LCD)
14.3 อุปกรณประกอบสําหรับบริเวณและอาคารสถานที่
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ให มี อุ ป กรณ ส าธารณู ป โภค ได แก หอพั ก โรงอาหาร สนามกี ฬ า ห อ งสมุ ด
ธนาคาร ศู นยศิล ปวัฒนธรรม ห องพยาบาล และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ อยางเพี ยงพอกั บ จํานวน
อาจารยและนักศึกษา รวมทั้งหองเรียนปรับอากาศ หองน้ํา มีระบบบําบัดน้ําเสีย และอุปกรณการดับเพลิง
14.4 หองสมุด
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีศูนยบรรณสารสนเทศ รับผิดชอบดูแลหองสมุดและศูนย
เรียนรูดวยตนเอง(Self-Learning Resource Center: SLRC) อาจารย นักศึกษาและบุคลากร สามารถคนควา
ยืม คืน สํารองหนังสือ และทรัพยากรสารสนเทศตางๆ ที่ศูนยบรรณสารสนเทศใหบริการได โดยใชระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขายใน ศูนยบ รรณสารสนเทศตลอดจนเครือ ขา ยภายในมหาวิท ยาลัย ทั้ง นี้ก าร
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สืบ คนฐานขอมูล ของหองสมุด สามารถ ทํา ไดโดยผา นระบบอิน เตอรเน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้
ศูนยบรรณสารสนเทศยังใหบริการหองศึกษาคนควาเปนกลุม บริการอินเตอรเน็ตเพื่อสืบคนขอมูลภายนอก
สื่อโสตทัศนูปกรณตางๆ
ศูนยเรียนรูดวยตนเอง (SLRC) เปนงานที่เอื้อและอํานวยให นัก ศึกษาอาจารยและบุ คลากรของ
มหาวิทยาลัย ใหแสวงหาและเขาถึงความรูในศาสตรพื้นฐานทั่วไปดวยตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นฐาน
ทางดานภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสืบคนในรูปแบบของเสียง
ภาพ และมัลติมีเดีย ตลอดจนการเรียนรูดวยระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสเปนสําคัญดวยการเชื่อมตอกับ
เครือข ายของมหาวิ ท ยาลั ย และเครือข ายภายนอก นอกจากนี้ ศู นยบ รรณสารสนเทศยังให บ ริก ารระบบ
ซอฟแวร Blackboard ซึ่งเปนระบบที่เอื้อใหมีการเรียนการสอนบนระบบอิเล็กทรอนิคส(E - Leaning Platform)
หรื อห องเรีย นเสมื อนจริง ผ านทางอิน เตอร เน็ ต ของมหาวิท ยาลั ย ทํ าให อาจารย และนั ก ศึ ก ษา ตลอดจน
นักศึกษาที่เรียนวิชาเดียวกัน สามารถติดตามบทเรียนและสื่อสารถึงกันได โดยไมจํากัดเวลาและสถานที่
หนั งสือที่เกี่ยวของกับ หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน จํานวน
ทั้งสิ้น 26,565 เลม ประกอบดวย
หนังสือ
ภาษาไทย
จํานวน
2,668
เลม
ภาษาอังกฤษ
จํานวน
238
เลม
ภาษาจีน
จํานวน
23,659
เลม
รวม
จํานวน
26,565
เลม
หลักสูตร

จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 138 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
1.1 กลุมวิชาบังคับ
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
- กลุมสังคมศาสตร
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
- กลุมวิชาภาษา
1.2 กลุมวิชาเลือก
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
- กลุมสังคมศาสตร
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

30
23
6
4
4
9
7
3
2
2

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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(2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2 วิชาเอกเลือก
2.3 วิชาเอกโท
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

102
51
30
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

การเปดหลักสูตรครั้งนี้ไดผานการพิจารณากลั่นกรองจาก
1. คณะกรรมการวิชาการประจําคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ในการประชุมครั้งที่ 1 / 2553
เมื่อวันที่
18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2553
2. คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและมาตรฐานการศึ ก ษา ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1 /2553
เมื่อวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2553
3. คณะกรรมการบริ หารวิชาการ ในการประชุมครั้ งที่
/
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
4. คณะกรรมการบริห ารของสภามหาวิท ยาลัย หัว เฉีย วเฉลิม พระเกีย รติ ในการประชุม ครั้ง ที่
/
เมื่อวันที่
เดือน พ.ศ.
5. คณะกรรมการสภามหาวิ ทยาลัยหัวเฉีย วเฉลิม พระเกี ยรติ ในการประชุมครั้งที่
/
เมื ่อ
วันที่
เดือน พ.ศ.
รับรองความถูกตองของขอมูล
ลงชื่อ

(อาจารยไพศาล ทองสัมฤทธิ์)
ผูชวยคณบดีคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
วันที่

เดือน

พ.ศ. 2554
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