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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ 

  สาขาวชิาภาษาจนีเพื;อผู้ประกอบการ 

หลกัสูตรใหม่พ.ศ. 2563 

 

ชื/อสถาบันอุดมศึกษา                  มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ประเทศไทย และ 

     Beijing Language and Culture University สาธารณรัฐประชาชนจีน 

วทิยาเขต/คณะ/สาขาวชิา            คณะมนุษยศาสตร์ 

 

หมวดที/ 1 ข้อมูลทั/วไป 

  

รหัสและชื/อหลกัสูตร / 学科代码和课程名称 

 รหสัหลกัสูตร学科代码:  

 ชื+อหลกัสูตร课程名称 

ภาษาไทย        : หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาจีนเพื+อผูป้ระกอบการ 

    หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาจีน (จีนธุรกิจ) 

  ภาษาองักฤษ   : Bachelor of Arts Program in Chinese for Entrepreneurs 

      Bachelor of Arts Program in Chinese (in the Field of Business) 

  中文              : 创业汉语学士学位课程 

       汉语专业（经贸方向）学士学位课程 

 

วชิาเอก/หรือความเชี/ยวชาญเฉพาะของหลกัสูตร / 

            มุ่งผลิตบณัฑิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลของชาติที+มีความเชี+ยวชาญทางดา้นภาษาจีนทัNงดา้นความรู้และทกัษะ 

เช่น การฟัง  พูด  อ่าน  เขียน และแปล  เพื+อสามารถนาํไปใชใ้นการเป็นผูป้ระกอบการ รวมถึงประกอบวิชาชีพต่าง  ๆที+

เกี+ยวขอ้งกบัการใชภ้าษาจีนทัNงในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนสามารถใชภ้าษาจีนเพื+อเป็นสื+อในการศึกษา

คน้ควา้หาความรู้เพิ+มเติม และเป็นพืNนฐานเพื+อการศึกษาต่อยอดในระดบัที+สูงขึNนต่อไปตามสภาพความพร้อมและความ

ตอ้งการของนกัศึกษาต่อไป 
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จํานวนหน่วยกติที/เรียนตลอดหลกัสูตร / 总修学分 

             150  หน่วยกิต 

 150  学分 

รูปแบบของหลกัสูตร  

     1 รูปแบบ 

          หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร 4 ปี 

    2 ประเภทหลกัสูตร 

        หลกัสูตรวชิาการ  

3 ภาษาที/ใช้ 

           ภาษาไทยและภาษาจีน 

     4 การรับเข้าศึกษา 

           รับนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติที+มีทกัษะการ ฟัง พดู อ่าน เขียนภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี  

      5 ความร่วมมือกบัสถาบันอื/น 

          เป็นหลกัสูตรร่วมระหว ่างมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  และ  Beijing Language and 

Culture University สาธารณรัฐประชาชนจีน 

6 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

                    1.ศึกษาที+มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยใน 2 ปี แรกศึกษาที+มหาวิทยาลยัภาษาและวฒันธรรม

ปักกิ+ง (Beijing Language and Culture University : BLCU) ใน 2 ปี หลงั คือให้ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิาภาษาจีนเพื+อผูป้ระกอบการ จากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย และปริญญา Bachelor of Arts (Chinese 

(in the Field of Business)) 

 2.ศึกษาที+มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยป็นเวลา 4 ปี ให้ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

เพื+อผูป้ระกอบการ จากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย โดยแบ่งเป็น แผน 2 ดงันีN  

 2.1 แผน ข.1 (แผนปกติ)  

 2.1 แผน ข.2 (แผนสหกิจศึกษา) 
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สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร  

- หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563  

- ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการพฒันา หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื+อ

ผูป้ระกอบการ ในการประชุมครัN งที+ 1/2563 เมื+อวนัศุกร์ที+ 18 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2563 

- ไดพิ้จารณากลั+นกรองและให้ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ในการ

ประชุมครัN งที+ 4/2563  เมื+อวนัที+ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

- ไดรั้บอนุมติัหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยในการประชุมครัN งที+ 6/2563 

(343) เมื+อวนัที+ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

- เปิดสอนภาคต ้ ปีการศึกษา 2564 

 

อาชีพที/สามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา  

1) ผูป้ระกอบการทัNงในประเทศและระหวา่งประเทศ 
2) เจา้หนา้ที+หรือผูป้ระกอบการในองคก์รหรือหน่วยงานที+ติดต่อกบัประเทศจีน 

3) ผูป้ระกอบการธุรกิจดา้นการท่องเที+ยวและอุตสาหกรรมบริการ มคัคุเทศกภ์าษาจีน 

4) เจา้หนา้ที+ดา้นการตลาดจีน 

5) ผูป้ระสานงานภาษาจีนในทุกเครือข่ายธุรกิจ 
6) นกัการตลาดออนไลน์ Reviewer และ Blogger ในสื+อโซเชียลมีเดียจีน 

7) ผูป้ระกอบการในสถาบนัสอนภาษาหรือสถาบนัการศึกษา 
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ระบบการจัดการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

    1.1 ระบบ  

               จดัการศึกษาในระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สปัดาห์ 

    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

  มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 1 ภาคการศึกษา ซึ+ งระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 

สปัดาห์  

   

    1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค  

        ไม่มี 

  

 

2. การดาํเนินการหลกัสูตร  

     2.1 วนั- เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 

 ภาคตน้  เดือนสิงหาคม- เดือนธนัวาคม 

  ภาคปลาย เดือนมกราคม -เดือนพฤษภาคม 

 ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน -เดือนกรกฎาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

          2.2 ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลยัหอการค้าไทยจะต้องมีคุณสมบัติดงัต่อไปนีX 

   2.2.1  เป็นผู ้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม. 6) หรือระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ 

   2.2.2  เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัNนสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ

ระดบัอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า หรือ 

   2.2.3 เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาขัNนปริญญาตรีจากมหาวทิยาลยัใดหรือสถาบนัการศึกษาชัNนสูงอื+นใน

ประเทศหรือต่างประเทศ ซึ+ งกระทรวงศึกษาธิการรับรองและสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีใน

สาขาวชิาอื+น 

         2.3 ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาของ  Beijing Language and Culture University สาธารณรัฐ

ประชาชาจีน จะต้องมีคุณสมบัติทัXงหมดดงัต่อไปนีX 
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         2.3.1  เป็นผูที้+มีผลการเรียนเฉลี+ยสะสมที+มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยในชัNนปีที+ 1 และ 2 (6 ภาค

การศึกษา) ไม่ตํ+ากวา่ 2.00  

         2.3.2  เป็นผูที้+ไดรั้บการอนุมติัจากผูอ้าํนวยการหลกัสูตรฯ  

         2.3.3  เป็นผูที้+ผา่นการตรวจสุขภาพการเดินทางไปต่างประเทศทุกขัNนตอน  

         2.3.4  เป็นผูที้+ผ่านการประเมินสุขภาพจิตจากกองแนะแนวและศิษยเ์ก่าสัมพนัธ์ ฝ่ายกิจการ

นกัศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย หรือหน่วยงานที+เกี+ยวขอ้งเกี+ยวกบัการประเมินสุขภาพจิต 

         2.3.5  เ ป็นผู ้ที+ ผ่ านการสอบวัดระดับที+ จัดสอบโดย  ของ  Beijing Language and Culture 

University สาธารณรัฐประชาชาจีน จึงจะสามารถเริ+มศึกษาในชัNนปีที+ 3 ภาคการศึกษาที+ 1 ได ้สําหรับผูที้+

สอบไม่ผ่านตอ้งเริ+มศึกษาในระดบัชัNนปีที+ 2 ภาคการศึกษาที+ 2 ซึ+ งจะมีค่าใชจ่้ายเพิ+มเติมตามอตัราเรียกเก็บ

จาก Beijing Language and Culture University สาธารณรัฐประชาชาจีน  

         
 

3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลกัสูตร  

3.1.1 จํานวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร             150  หน่วยกติ 

3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

3.1.2.1 โครงสร้างหลกัสูตรศึกษาที/มหาวทิยาลยัหอการค้าไทยใน 2 ปีแรก ศึกษาที/มหาวทิยาลยัภาษา

และวฒันธรรมปักกิ/ง (Beijing Language and Culture University : BLCU) ใน 2 ปีหลงั 

          (1)หมวดวชิาการศึกษาทั/วไป    30 หน่วยกติ 

 ส่วนที/ 1 หมวดวชิาศึกษาทั/วไป  บังคบั    21  หน่วยกติ 

                 - กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการสื+อสาร  (Language and Communication Skills) 

                  - กลุ่มวชิาธุรกิจและการประกอบการ  (Business and Entrepreneurship) 

                  - กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (Science and Technology) 

 ส่วนที/ 2 หมวดวชิาศึกษาทั/วไป – เลือก 9 หน่วยกติ 

                  - กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการสื+อสาร  (Language and Communication Skills) 

              - กลุ่มวชิาธุรกิจและการประกอบการ  (Business and Entrepreneurship) 

  - กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(Science and Technology) 
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  - กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม (Aesthetics and Culture) 

  - กลุ่มวชิาคุณภาพชีวติและสงัคมยั+งยนื  (Quality of Life and Sustainable Society) 

 (2) หมวดวชิาเฉพาะ 114 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มวชิาเอกบงัคบั 99 

 ก.กลุ่มวชิาทกัษะภาษา 72 

 ข.กลุ่มวชิาการคา้ระหวา่งประเทศ* 15 

 ค.กลุ่มวชิาการศึกษาอิสระ* 12 

2.2 กลุ่มวชิาเอกเลือก 15 

 (3) หมวดวชิาเลือกเสรี 6 หน่วยกติ 

3.1.2.2 โครงสร้างหลกัสูตรศึกษาที/มหาวทิยาลยัหอการค้าไทยใน 4 ปี 

          (1)หมวดวชิาการศึกษาทั/วไป 30 หน่วยกติ 

 ส่วนที/ 1 หมวดวชิาศึกษาทั/วไป  บังคบั    21  หน่วยกติ 

                 - กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการสื+อสาร  (Language and Communication Skills) 

                  - กลุ่มวชิาธุรกิจและการประกอบการ  (Business and Entrepreneurship) 

                  - กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (Science and Technilogy) 

 ส่วนที/ 2 หมวดวชิาศึกษาทั/วไป – เลือก 9 หน่วยกติ 

                  - กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการสื+อสาร  (Language and Communication Skills) 

              - กลุ่มวชิาธุรกิจและการประกอบการ  (Business and Entrepreneurship) 

  - กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(Science and Technology) 

  - กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม (Aesthetics and Culture) 

  - กลุ่มวชิาคุณภาพชีวติและสงัคมยั+งยนื  (Quality of Life and Sustainable Society) 

 (2) หมวดวชิาเฉพาะ 114 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มวชิาเอกบงัคบั(กลุ่มวชิาทกัษะภาษา) 72 

2.2 กลุ่มวชิาเอกเลือก 42 

 (3) หมวดวชิาเลือกเสรี 6 หน่วยกติ 
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(1) หมวดวชิาศึกษาทั/วไป  

รายวชิาต่าง ๆ ในหมวดวชิาศึกษาทั+วไปจะมีรหสันาํหนา้ชื+อวชิา ซึ+ งมีความหมาย ดงันีN  

อกัษรสองตวั  คือ  GE  หมายถึง  หมวดวชิาศึกษาทั+วไป 

เลขหลกัร้อย  คือ  0-4  หมายถึง  กลุ่มวชิาหมวดวชิาศึกษาทั+วไป 

เลข 0 หมายถึง กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการสื+อสาร 

เลข 1 หมายถึง กลุ่มวชิาธุรกิจและการประกอบการ 

เลข 2 หมายถึง กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

เลข 3 หมายถึง กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม 

เลข 4 หมายถึง กลุ่มวชิาคุณภาพชีวติและสงัคมยั+งยนื 

     เลขหลกัสิบและหลกัหน่วย  หมายถึง  ลาํดบัวชิาตัNงแต่ 01 – 99 

 

      

 

(2) หมวดวชิาเฉพาะ   

หมวดวิชาเฉพาะประกอบดว้ยรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกบงัคบัและกลุ่มวิชาเอกเลือก จะมีรหสั

นาํหนา้ชื+อวชิา ซึ+ งมีความหมาย ดงันีN  

                          อกัษรตวัแรก  คือ  คณะวชิา ประกอบดว้ย 

                            H     หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์ 

อกัษรตวัที+สอง  คือ  หมวดวชิา 

         D*   หมายถึง  หมวดวชิาภาษาจีน หลกัสูตรสองปริญญา 

*รหสัวชิานาํมาจากจากอกัษรภาษาองักฤษลาํดบัที+ 1 ของคาํวา่ Double degree   

เลขหลกัร้อย  คือ  ชัNนปีที+  ประกอบดว้ย 

เลข 1 หมายถึง จดัสอนในชัNนปีที+ 1 

เลข 2 หมายถึง จดัสอนในชัNนปีที+ 2 

เลข 3 หมายถึง จดัสอนในชัNนปีที+ 3 

เลข 4 หมายถึง จดัสอนในชัNนปีที+ 4 

เลขหลกัสิบและหลกัหน่วย  หมายถึง  ลาํดบัวชิาตัNงแต่ 00 – 99 

    00-30 ใชส้าํหรับวชิาเอกบงัคบั 

    31-99 ใชส้าํหรับวชิาเอกเลือก 
     

3.1.3.2 รายวชิา / 课程一览表 
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(1) หมวดวชิาศึกษาทั/วไป  มี 5 กลุ่มวชิา จาํนวนรวม  30 หน่วยกิต  ประกอบดว้ย 

หมวดศึกษาทั+วไป - บงัคบั    21  หน่วยกิต 

        หมวดวชิาศึกษาทั+ว – ไปเลือก    9    หน่วยกิต 

     

 

หมายเหตุ : อา้งองหมวดวชิาศึกษาทั+วไป  ระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ปรับปรุงเลก็นอ้ย) 

 

(2) หมวดวชิาเฉพาะ 

 หมวดวชิาเฉพาะมี 3 กลุ่มวชิา จาํนวนรวม  114 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 

2.1 กลุ่มวชิาเอกบังคบั  จาํนวน  99  หน่วยกิต 

 ก.กลุ่มวชิาทกัษะภาษา จํานวน  72  หน่วยกติ 

  นกัศึกษาจะตอ้งเรียนกลุ่มวิชาทกัษะภาษาทัNงหมด 72 หน่วยกิต (24 รายวิชา) และรายวิชาที+

ไม่นบัหน่วยกิตอีกหนึ+ งรายวิชา คือ “ HD109 ทกัษะการออกเสียงภาษาจีน ” (เกณฑก์ารประเมินผลวดัเป็น

เกรด S (Satisfactory หรือ ผา่น) และ U (Unsatisfactory หรือ ไม่ผา่น))รวมทัNงหมด 25 รายวชิา  โดยมีเงื+อนไข

ดงัต่อไปนีN  

  สาํหรับนกัศึกษาที+มีความรู้ภาษาจีนมาก่อน สามารถสอบวดัระดบัเพื+อยกเวน้การเรียนใน

รายวิชา HD110 ภาษาจีนเพื+อผูป้ระกอบการ 1 หากผลการสอบอยู่ในระดับที+เทียบเท่ารายวิชา HD110 

ภาษาจีนเพื+อผูป้ระกอบการ 1 นกัศึกษาสามารถเริ+มเรียนในรายวิชา HD111 ภาษาจีนเพื+อผูป้ระกอบการ 2 ,HD113 

สนทนาภาษาจีน 1 และHD115 การอ่านและรายงานภาษาจีน ได ้ สาํหรับรายวิชาที+ไดรั้บการยกเวน้ใหเ้ลือก

เรียนในรายวชิาเอกเลือกเท่านัNน 

   

 

รหัส รายวชิา 

代码      名称 

หน่วยกติ 

学分 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

 (บรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

                                                                                                                       （讲授-实践-自学） 

HD109 ทกัษะการออกเสียงภาษาจีน 

(Chinese Pronunciation Skills)  

汉语普通话正音 

0 (2-1-1) - 



หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาจีนเพื;อผู้ประกอบการ (หลกัสูตรใหม่ปีการศึกษา 2563) 

创业汉语学士学位课程（2020 年新培养方案）                                                                                                                                9																																																																																																										                                                                                                                                                                    

รหัส รายวชิา 

代码      名称 

หน่วยกติ 

学分 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

 (บรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

                                                                                                                       （讲授-实践-自学） 

HD110 ภาษาจีนเพื3อผูป้ระกอบการ 1    

(Chinese for Entrepreneur 1) 

创业汉语一 

3 (2-2-5) - 

HD111 ภาษาจีนเพื3อผูป้ระกอบการ 2    

(Chinese for Entrepreneur 2) 

创业汉语二 

3 (2-2-5) ศึกษาก่อน HD110 หรือ

สอบไดใ้นระดบัเทียบเท่า 

HD110  

修过 HD110 或通过了与

HD110 同等水平的考核 

HD112 ภาษาจีนเพื3อผูป้ระกอบการ 3    

(Chinese for Entrepreneur 3) 

创业汉语三 

3 (2-2-5) ศึกษาก่อน HD111  

修过 HD111 

 

HD113 การสนทนาภาษาจีน 1 

(Chinese Conversation 1) 

汉语口语一 

3 (2-2-5) ศึกษาก่อน HD110 หรือ

สอบไดใ้นระดบัเทียบเท่า 

HD110  

修过 HD110 或通过了与

HD110 同等水平的考核 

HD114 การสนทนาภาษาจีน 2 

(Chinese Conversation 2) 

汉语口语二 

3 (2-2-5) ศึกษาก่อน HD113 

修过 HD113 

HD115 การอ่านและรายงานภาษาจีน 

(Chinese Reading and Report ) 

汉语阅读与口头报告 

3 (2-2-5) ศึกษาก่อน HD110 หรือ

สอบไดใ้นระดบัเทียบเท่า 

HD110  

修过 HD110 或通过了与

HD110 同等水平的考核 

HD116 การอ่านและรายงานภาษาจีนธุรกิจ 

(Chinese Reading and Report for Business) 

商务汉语阅读与口头报告 

3 (2-2-5) ศึกษาก่อน HD115  

修过 HD115 

 

HD212 ภาษาจีนเพื3อผูป้ระกอบการ 4    

(Chinese for Entrepreneur 4) 

创业汉语四 

3 (2-2-5) ศึกษาก่อน HD112  

修过 HD112 
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รหัส รายวชิา 

代码      名称 

หน่วยกติ 

学分 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

 (บรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

                                                                                                                       （讲授-实践-自学） 

HD213 ภาษาจีนเพื3อผูป้ระกอบการ 5    

(Chinese for Entrepreneur 5) 

创业汉语五 

3 (2-2-5) ศึกษาก่อน HD212 

修过 HD212 

 

HD214 ภาษาจีนเพื3อผูป้ระกอบการ 6   

(Chinese for Entrepreneur 6) 

创业汉语六 

3 (2-2-5) ศึกษาก่อน HD213  

修过 HD213 

 

HD215 การเขียนภาษาจีน 1 

(Chinese Writing 1) 

汉语写作一 

3 (2-2-5) ศึกษาก่อน HD112 

修过 HD112 

 

HD216 การเขียนภาษาจีน 2 

(Chinese  Writing 2) 

汉语写作二 

3 (2-2-5) ศึกษาก่อน HD215 

修过 HD215 

 

HD217 ภาษาจีนสาํหรับแพลตฟอร์มธุรกิจออนไลน ์

                (Chinese for Online Business Platform) 

               在线商务平台汉语 

3 (2-2-5)   ศึกษาก่อน HD112 

修过 HD112 

 

HD218 การอ่านภาษาจีนเพื3องานอาชีพ 

(Chinese Reading for Career) 

职业汉语阅读 

3 (2-2-5) ศึกษาก่อน HD112 

修过 HD112 

 

HD219 ไวยากรณ์ภาษาจีน 

(Chinese Grammar) 

      汉语语法 

3 (2-2-5) ศึกษาก่อน HD112 

修过 HD112 

 

HD220 การแปลภาษาจีนและภาษาไทย 

(Chinese and Thai Translation) 

      汉语和泰语翻译 

3 (2-2-5) ศึกษาก่อน HD212 และ 

HD218 

修过 HD212 和 HD218 

HD221 การแปลภาษาจีนเพื3องานอาชีพ 

(Chinese Translation for Career) 

      职业汉语翻译 

3 (2-2-5) ศึกษาก่อน HD220 

修过 HD220 
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รหัส รายวชิา 

代码      名称 

หน่วยกติ 

学分 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

 (บรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

                                                                                                                       （讲授-实践-自学） 

HD314 ภาษาจีนเพื3อการคา้ระหวา่งประเทศ 1    

(International Business Chinese1) 

国际商务汉语一 

3 (2-2-5)  

HD315 ภาษาจีนเพื3อการคา้ระหวา่งประเทศ 2    

(International Business Chinese 2) 

国际商务汉语二 

3 (2-2-5)  

HD316 ภาษาจีนเพื3อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 1 

(Business Chinese Negotiation 1) 

经贸汉语洽谈一 

3 (2-2-5)  

HD317 ภาษาจีนเพื3อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 2 

(Business Chinese Negotiation 2) 

经贸汉语洽谈二 

3 (2-2-5)  

HD406 ภาษาจีนเพื3อการคา้ระหวา่งประเทศ 3    

(International Business Chinese 3) 

国际商务汉语三 

3 (2-2-5)  

HD407 ภาษาจีนเพื3อการคา้ระหวา่งประเทศ 4    

(International Business Chinese 4) 

国际商务汉语四 

3 (2-2-5)  

HD408 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจขัOนสูง 

(Advanced Business Chinese Conversation) 

高级商务汉语口语 

3 (2-2-5)  
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ข.กลุ่มวชิาการค้าระหว่างประเทศ จํานวน  15  หน่วยกติ 

  国际经济贸易方面 15 学分 

      นกัศึกษาจะตอ้งเรียนกลุ่มวิชาการคา้ระหว่างประเทศ ทัNงหมด 15 หน่วยกิต (5 รายวิชา) 

ดงัต่อไปนีN  

   总修学分为 15 学分（五门课程） 

 

รหัสวชิา รายวชิา 

代码     名称 

หน่วยกติ 

学分 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

 (บรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

                                                                                                                          （讲授-实践-自学） 

HD310 เศรษฐศาสตร์จุลภาค    

(Microeconomics) 

微观经济原理 

3 (3-0-6)  

HD311 เศรษฐศาสตร์มหภาค    

                (Macroeconomics) 

                宏观经济原理 

3 (3-0-6)  

HD312 การปฏิบติัเกี3ยวกบัการคา้ระหวา่งประเทศ 

(Practice of International Trade) 

国际贸易实务 

3 (3-0-6)  

HD313 ความรู้เบืOองตน้เกี3ยวกบัเศรษฐกิจโลก 

(Introduction to World Economy) 

世界经济概论 

3 (3-0-6)  

HD409 ความรู้เกี3ยวกบัเศรษฐกิจจีนปัจจุบนั 

(Contemporary Chinese Economy) 

当代中国经济 

3 (3-0-6)  
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ค.กลุ่มวชิาการศึกษาอสิระ จํานวน  12  หน่วยกติ 

  นกัศึกษาจะตอ้งเรียนกลุ่มวชิาการศึกษาอิสระทัNงหมด 12 หน่วยกิต (2 รายวชิา) ดงัต่อไปนีN  

                            科研方面 12 学分（两门课） 
รหัส รายวชิา 

代码   名称 

หน่วยกติ

学分 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

 (บรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

                                                                                                                           （讲授-实践-自学） 

HD410 การวจิยัทางเศรษฐกิจ 

(The Economic Survey and Research)  

经济调研 

3(0-6-3) - 

HD411 ปริญญานิพนธ์ 

(Undergraduate Thesis) 

毕业论文 

 

9(0-12-9)  

2.2 กลุ่มวชิาเอกเลือก  จาํนวน  15  หน่วยกิต 

专业选修课 15 学分 

          นกัศึกษาจะตอ้งเรียนรายวชิาเอกเลือกทัNงหมด 15 หน่วยกิต  (5 รายวชิา) จากรายวชิาดงันีN  

                                   总修学分为 15 学分 （五门课） 

รหัส รายวชิา 

代码     名称 

หน่วยกติ 

学分 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

 (บรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

                                                                                                                             （讲授-实践-自学） 

HD338 พฒันาการฟังพดูภาษาจีน 

(Chinese Listening and Speaking Development) 

中级汉语听和说 

3 (2-2-5) ศึกษาก่อน HD112 

修过 HD112 

 

HD339 เทคโนโลยแีละสารสนเทศจีน 

(Chinese for Information and Technology) 

信息技术汉语 

3 (2-2-5) - 

HD340 ภาษาจีนสาํหรับการประชาสมัพนัธ์ 

(Chinese for Public Relations) 

公关汉语 

3 (2-2-5) ศึกษาก่อน HD112 

修过 HD112 

 

HD341 ภาษาจีนสาํหรับการแปลสื3อบนัเทิง 

(Chinese for Entertainment Media Translation) 

娱乐媒体汉语翻译 

3 (2-2-5) ศึกษาก่อน HD112 

修过 HD112 
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รหัส รายวชิา 

代码     名称 

หน่วยกติ 

学分 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

 (บรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

                                                                                                                             （讲授-实践-自学） 

HD342 ภาษาจีนสาํหรับธุรกิจการบริการ 

(Chinese for Service Business) 

商务服务汉语 

3 (2-2-5) ศึกษาก่อน HD112 

修过 HD112 

 

HD343 ปริทศันป์ระวติัศาสตร์จีน 

(Introduction to Chinese History) 

中国历史概论 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน HD112 

修过 HD112 

 

HD344 ภาษาจีนสาํหรับการทดสอบมาตรฐาน 

(Chinese for Standardized Tests) 

汉语能力测试标准 

3 (2-2-5) ศึกษาก่อน HD112 

修过 HD112 

 

HD345 ระบบคาํภาษาจีนสมยัใหม่ 

(Modern Chinese Morphology) 

现代汉语词汇 

3 (3-0-6)  

HD346 จีนปริทศัน ์   

(China Review) 

中国概况 

3 (3-0-6)  

HD347 สาํนวนจีนในภาษาพดู   

(Spoken Chinese Idiomatic Expressions) 

口语习惯用语 

3 (2-2-5)  

HD348 การอ่านข่าวภาษาจีน 

(Reading of Chinese News and Documentary) 

汉语新闻阅读 

3 (2-2-5)  

HD349 การเขียนภาษาจีนเชิงวชิาการ 

(Chinese Academic Writing) 

学术汉语写作 

3 (2-2-5)  

HD350 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 

(Business Chinese Writing) 

商务汉语写作 

3 (2-2-5)  
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รหัส รายวชิา 

代码     名称 

หน่วยกติ 

学分 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

 (บรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

                                                                                                                             （讲授-实践-自学） 

HD351 การอ่านภาษาจีนเชิงธุรกิจ 

(Business Chinese Reading) 

商务汉语阅读 

3 (2-2-5)  

HD352 การอภิปรายทางวฒันธรรม 

(Chinese Culture Topics Discussion) 

中国文化专题讨论 

3 (2-2-5)  

HD444 การตลาด 

(Marketing) 

市场营销 

3 (3-0-6)  

HD445 การจดัองคก์ารและการบริหาร 

(Business Organization and Management) 

企业管理基础与实务 

3 (3-0-6)  

HD446 นโยบายการคา้ระหวา่งประเทศของจีน 

(China's Foreign Trade) 

中国对外贸易 

3 (3-0-6)  

HD447 ประวติัศาสตร์ศิลปะจีน 

(History of Chinese Art) 

中国艺术史 

3 (3-0-6)  

HD448 คติชนวทิยาจีน 

(Chinese Folklore) 

中国民俗 

3 (3-0-6)  

HD449 ภาษาจีนคลาสสิก 

                (Classical Chinese) 

                古代汉语 

3 (3-0-6)  

HD450 วรรณกรรมจีนคลาสสิกคดัสรร 

(Selected Readings on Classical Chinese Literature) 

古代文学名著选读 

3 (3-0-6)  
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รหัส รายวชิา 

代码     名称 

หน่วยกติ 

学分 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

 (บรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

                                                                                                                             （讲授-实践-自学） 

HD451 ภาษาวรรณศิลป์จีนสมยัใหม่ 

(Modern Chinese Rhetoric) 

现代汉语修辞 

3 (3-0-6)  

HD452 ภาษาศาสตร์ภาษาจีนเบืOองตน้ 

(Introduction to Chinese Linguistics) 

汉语语言学概论 

3 (3-0-6)  

HD453 การสอนอกัษรจีนและระบบเสียงภาษาจีน 

(Teaching Chinese Phonetics and Chinese Characters) 

汉语语音汉字教学 

3 (3-0-6)  

HD454 การสอนไวยากรณ์จีนและระบบคาํภาษาจีน 

(Teaching Chinese Vocabulary and Grammar) 

汉语词汇语法教学 

3 (3-0-6)  

HD455 ประสบการณ์วชิาชีพ 

               (Life Skill in China) 

      中国生活技能 

3(0-18-0)     

HD456 สหกิจศึกษา 

(Cooperative Education) 

               合作教育实习 

6 (0-40-20) ไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการหลกัสูตร 

HD457 ภาษาจีนสาํหรับกฎหมายธุรกิจ 

(Chinese for Business Law) 

          法律商务汉语 

3 (2-2-5)  

 

    3) หมวดวชิาเลือกเสรี จาํนวน 6 หน่วยกิต 

    นกัศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาที+เปิดสอนในสาขาวิชาอื+นในระดบัปริญญาตรี ของคณะ

อื+นๆ ในมหาวทิยาลยั ยกเวน้รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทั+วไป 

   选修课 6 学分 

  除一般课程之外，学生可以其他院系所开的课作为自由选修课（2门：6

学分）。 
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3.1.4  แสดงแผนการศึกษา / 学习计划 

แผน ก. 学习计划 A 

แผนการศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจีนเพื/อผู้ประกอบการ  

และ 

Bachelor of Arts (Chinese (in the Field of Business)) 

ศึกษาที/มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 2 ปี 

ศึกษาที/มหาวทิยาลยัภาษาและวฒันธรรมปักกิ/ง (Beijing Language and Culture University : BLCU) 2 ปี 

文学学士学位（创业汉语专业） 

与 

文学学士学位（汉语专业经贸方向） 

学习计划 

在泰国商会大学学习两年，在中国北京语言大学学习两年 
 

ชัXนปีที/ 1 ภาคต้น (ศึกษาที/มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ประเทศไทย) 

第一学年第一学期（于泰国商会大学） 

รหัสวชิา 

代码 

ชื1อวชิา 

名称 

 

หน่วยกติ 

学分 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

（讲授-实践-自学） 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

GE002 ภาษาองักฤษเพื3อการสื3อสาร 1 

交际英语一 

3(3-0-6) - 

GE201 การคิดเชิงนวตักรรมทางดิจิทลัและการโคด้ 

数字创新思维与编码 

3(3-0-6) - 

GExxx หมวดการศึกษาทั3วไป-เลือก (1) 

全校公共选修课（一） 

3(3-0-6) 
- 

GExxx หมวดการศึกษาทั3วไป-เลือก (2) 

全校公共选修课（二） 

3(3-0-6) 
- 

GExxx หมวดการศึกษาทั3วไป-เลือก (3) 

全校公共选修课（三） 

3(3-0-6) 
- 

HD109 ทกัษะการออกเสียงภาษาจีน 

汉语普通话正音 

0(2-1-1) - 

HD110 ภาษาจีนเพื3อผูป้ระกอบการ 1 

创业汉语一 

3(2-2-5) 
- 

รวม 总 18  
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ชัXนปีที/ 1 ภาคปลาย (ศึกษาที/มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ประเทศไทย) 
第一学年第二学期（于泰国商会大学） 

รหัสวชิา 

代码 

ชื1อวชิา 

名称 

 

หน่วยกติ 

学分 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

（讲授-实践-自学） 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

GE001 ภาษาไทยเพื3ออาชีพ  

职业泰语 
3(3-0-6) - 

GE003 ภาษาองักฤษเพื3อการสื3อสาร 2 

交际英语二 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE002 หรือ 

คะแนน TOEIC 250 หรือ

เทียบเท่า 

修过 GE002或获得

TOEIC 250分或等
值成绩 

GE101 การประกอบการที3ขบัเคลื3อนดว้ยนวตักรรม 

创新驱动创业 

3(3-0-6) - 

HD111 ภาษาจีนเพื3อผูป้ระกอบการ  2 

创业汉语二 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HD110 

หรือสอบไดใ้นระดบั

เทียบเท่า HD110 

修过 HD110 或通过

了与 HD110 同等水

平的考核 

HD113 การสนทนาภาษาจีน 1 

汉语口语一 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HD110 

หรือสอบไดใ้นระดบั

เทียบเท่า HD110 

修过 HD110 或通过

了与 HD110 同等水

平的考核 

HD115 การอ่านและรายงานภาษาจีน 

汉语阅读与口头报告 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HD110 

หรือสอบไดใ้นระดบั

เทียบเท่า HD110 

修过 HD110 或通过

了与 HD110 同等水

平的考核 

รวม总 18  
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ชัXนปีที/ 1 ภาคฤดูร้อน (ศึกษาที/มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ประเทศไทย) 
第一学年第三学期（于泰国商会大学） 

รหัสวชิา 

代码 

ชื1อวชิา 

名称 

 

หน่วยกติ 

学分 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ย

ตนเอง) 

（讲授-实践-自学） 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

HD112 ภาษาจีนเพื3อผูป้ระกอบการ  3 

创业汉语三 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HD111 

修过 HD111 

HD114 การสนทนาภาษาจีน 2 

汉语口语二 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HD113 

修过 HD113 

HD116 การอ่านและรายงานภาษาจีนธุรกิจ 

商务汉语阅读与口头报告 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HD115 

修过 HD115 

รวม总 9  

 

ชัXนปีที/ 2 ภาคต้น (ศึกษาที/มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ประเทศไทย) 
第二学年第一学期（于泰国商会大学） 

รหัสวชิา 

代码 

ชื1อวชิา 

名称 

 

หน่วยกติ 

学分 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

（讲授-实践-自学） 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

GE004 ภาษาองักฤษเพื3อการสื3อสารในงานอาชีพ 1 

职业英语一 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน  GE003 หรือ 

คะแนน TOEIC 330 หรือ

เทียบเท่า 

修过 GE003或获得

TOEIC 350分或等
值成绩 

HD212 ภาษาจีนเพื3อผูป้ระกอบการ  4 

创业汉语四 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HD112  

修过 HD112 

HD215 การเขียนภาษาจีน 1 

汉语写作一 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HD112 

修过 HD112 

HD217 ภาษาจีนสาํหรับแพลตฟอร์มธุรกิจออนไลน ์

在线商务平台汉语 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HD112 

修过 HD112 

HD218 ไวยากรณ์ภาษาจีน 

汉语语法 
3 (2-2-5) ศึกษาก่อน HD112 

修过 HD112 

วชิาเลือกเสรี(1 วชิา) 

自由选修课（一门） 

3 
 

รวม总 18  
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ชัXนปีที/ 2 ภาคปลาย (ศึกษาที/มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ประเทศไทย) 
第二学年第二学期（于泰国商会大学） 

รหัสวชิา 

代码 

ชื1อวชิา 

名称 

 

หน่วยกติ 

学分 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

（讲授-实践-自学） 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

GE005 ภาษาองักฤษเพื3อการสื3อสารในงานอาชีพ 2 

职业英语二 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน  GE004  หรือ 

คะแนน TOEIC 450 หรือ

เทียบเท่า 

修过 GE004或获得

TOEIC 450分或等
值成绩 

HD213 ภาษาจีนเพื3อผูป้ระกอบการ 5 

创业汉语五 

3 (2-2-5) ศึกษาก่อน HD212 

修过 HD212 

HD216 การเขียนภาษาจีน 2 

汉语写作二 

3 (2-2-5) ศึกษาก่อน HD215 

修过 HD215 

HD219 การอ่านภาษาจีนเพื3องานอาชีพ 

职业汉语阅读 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HD112 

修过 HD112 

HD220 การแปลภาษาจีนและภาษาไทย 

汉语和泰语翻译 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HD212 และ 

HD218 

修过 HD212 和

HD218 

                                วชิาเลือกเสรี(1 วชิา) 

自由选修课（一门） 

3 
 

รวม总 18  

ชัXนปีที/ 2 ภาคฤดูร้อน (ศึกษาที/มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ประเทศไทย) 
第二学年第三学期（于泰国商会大学） 

รหัสวชิา 

代码 

ชื1อวชิา 

名称 

 

หน่วยกติ 

学分 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ย

ตนเอง) 

（讲授-实践-自学） 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

HD214 ภาษาจีนเพื3อผูป้ระกอบการ 6 

创业汉语六 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HD213 

修过 HD213 

HD221 การแปลภาษาจีนเพื3องานอาชีพ 

职业汉语翻译 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน  HD220  

修过 HD220 

รวม总 6  
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ชัXนปีที/ 3 ภาคต้น (ศึกษาที/ Beijing Language and Culture University สาธารณรัฐประชาชนจีน) 

第三学年第一学期（于中国北京语言大学） 

รหัสวชิา 

代码 

ชื1อวชิา 

名称 

 

หน่วยกติ 

学分 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

（讲授-实践-自学） 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

HD310 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 

微观经济原理 

3(3-0-6)  

HD312 การปฏิบติัเกี3ยวกบัการคา้ระหวา่งประเทศ 

国际贸易实务 

3(2-2-5)  

HD314 ภาษาจีนเพื3อการคา้ระหวา่งประเทศ 1  

国际商务汉语一 

3(2-2-5) 
 

HD316 ภาษาจีนเพื3อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 1 

经贸汉语洽谈一 

3(2-2-5) 
 

                       วชิาเอกเลือก (3 วชิา)专业选修课（三门） 9  

รวม总 21  

 

ชัXนปีที/ 3 ภาคปลาย (ศึกษาที/ Beijing Language and Culture University สาธารณรัฐประชาชนจีน) 

第三学年第二学期（于中国北京语言大学） 

รหัสวชิา 

代码 

ชื1อวชิา 

名称 

 

หน่วยกติ 

学分 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

（讲授-实践-自学） 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

HD311 เศรษฐศาสตร์มหภาค 

宏观经济原理 

3(3-0-6)  

HD313 ความรู้เบืOองตน้เกี3ยวกบัเศรษฐกิจโลก 

世界经济概论 

3(3-0-6)  

HD315 ภาษาจีนเพื3อการคา้ระหวา่งประเทศ 2 

国际商务汉语二 

3(2-2-5) 
 

HD317 ภาษาจีนเพื3อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 2 

经贸汉语洽谈二 

3(2-2-5) 
 

                       วชิาเอกเลือก (2วชิา)专业选修课（两门） 6  

รวม总 18  
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ชัXนปีที/ 4 ภาคต้น (ศึกษาที/ Beijing Language and Culture University สาธารณรัฐประชาชนจีน) 

第四学年第一学期（于中国北京语言大学） 

รหัสวชิา 

代码 

ชื1อวชิา 

名称 

 

หน่วยกติ 

学分 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

（讲授-实践-自学） 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

HD406 ภาษาจีนเพื3อการคา้ระหวา่งประเทศ 3 

国际商务汉语三 

3(2-2-5) 
 

HD408 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจขัOนสูง 

高级商务汉语口语 

3(2-2-5)  

HD409 ความรู้เกี3ยวกบัเศรษฐกิจจีนปัจจุบนั 

当代中国经济 

3(3-0-6)  

HD410 การวจิยัทางเศรษฐกิจ 

经济调研 

3(0-6-3) - 

รวม总 12  

 

ชัXนปีที/ 4 ภาคปลาย (ศึกษาที/ Beijing Language and Culture University สาธารณรัฐประชาชนจีน) 

第四学年第一学期（于中国北京语言大学） 

รหัสวชิา 

代码 

ชื1อวชิา 

名称 

 

หน่วยกติ 

学分 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

（讲授-实践-自学） 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

HD407 ภาษาจีนเพื3อการคา้ระหวา่งประเทศ 4 

国际商务汉语四 

3(3-0-6) 
 

HD411 ปริญญานิพนธ์ 

毕业论文 

9(0-12-9)   

รวม总 12  

 

หมายเหตุ: - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ  Beijing Language and Culture University สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน สามารถปรับเปลี+ยนแผนการเรียนไดต้ามความเหมาะสมซึ+งจะมีประกาศแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ 

   -  นกัศึกษาสามารถปรึกษาอาจารยที์+ปรึกษาในการจดัแผนการเรียนที+เหมาะสม 

备注：       -  如果学习计划有所调整，泰国商会大学和北京语言大学将会提前通知学生； 

                       -   学生可跟班主任商量有关每学期的学习计划。  
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แผน ข 1. 学习计划 B 1 

แผนการศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจีนเพื/อผู้ประกอบการ  

ศึกษาที/มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 4 ปี 

文学学士学位（创业汉语专业）学习计划 

在泰国商会大学学四年 
 

ชัXนปีที/ 1 ภาคต้น (ศึกษาที/มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ประเทศไทย) 

第一学年第一学期（于泰国商会大学） 

รหัสวชิา 

代码 

ชื1อวชิา 

名称 

 

หน่วยกติ 

学分 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

（讲授-实践-自学） 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

GE002 ภาษาองักฤษเพื3อการสื3อสาร 1 

交际英语一 

3(3-0-6) - 

GE201 การคิดเชิงนวตักรรมทางดิจิทลัและการโคด้ 

数字创新思维与编码 

3(3-0-6) - 

GExxx หมวดการศึกษาทั3วไป-เลือก (1) 

全校公共选修课（一） 

3(3-0-6) 
- 

GExxx หมวดการศึกษาทั3วไป-เลือก (2) 

全校公共选修课（二） 

3(3-0-6) 
- 

GExxx หมวดการศึกษาทั3วไป-เลือก (3) 

全校公共选修课（三） 

3(3-0-6) 
- 

HD109 ทกัษะการออกเสียงภาษาจีน 

汉语普通话正音 

0(2-1-1) - 

HD110 ภาษาจีนเพื3อผูป้ระกอบการ 1 

创业汉语一 

3(2-2-5) 
- 

รวม 总 18  
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ชัXนปีที/ 1 ภาคปลาย (ศึกษาที/มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ประเทศไทย) 
第一学年第二学期（于泰国商会大学） 

รหัสวชิา 

代码 

ชื1อวชิา 

名称 

 

หน่วยกติ 

学分 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

（讲授-实践-自学） 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

GE001 ภาษาไทยเพื3ออาชีพ  

职业泰语 
3(3-0-6) - 

GE003 ภาษาองักฤษเพื3อการสื3อสาร 2 

交际英语二 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE002 หรือ 

คะแนน TOEIC 250 หรือ

เทียบเท่า 

修过 GE002或获得

TOEIC 250分或等
值成绩 

GE101 การประกอบการที3ขบัเคลื3อนดว้ยนวตักรรม 

创新驱动创业 

3(3-0-6) - 

HD111 ภาษาจีนเพื3อผูป้ระกอบการ  2 

创业汉语二 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HD110 

หรือสอบไดใ้นระดบั

เทียบเท่า HD110 

修过 HD110 或通过

了与 HD110 同等水

平的考核 

HD113 การสนทนาภาษาจีน 1 

汉语口语一 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HD110 

หรือสอบไดใ้นระดบั

เทียบเท่า HD110 

修过 HD110 或通过

了与 HD110 同等水

平的考核 

HD115 การอ่านและรายงานภาษาจีน 

汉语阅读与口头报告 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HD110 

หรือสอบไดใ้นระดบั

เทียบเท่า HD110 

修过 HD110 或通过

了与 HD110 同等水

平的考核 

รวม总 18  
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ชัXนปีที/ 1 ภาคฤดูร้อน (ศึกษาที/มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ประเทศไทย) 
第一学年第三学期（于泰国商会大学） 

รหัสวชิา 

代码 

ชื1อวชิา 

名称 

 

หน่วยกติ 

学分 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ย

ตนเอง) 

（讲授-实践-自学） 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

HD112 ภาษาจีนเพื3อผูป้ระกอบการ  3 

创业汉语三 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HD111 

修过 HD111 

HD114 การสนทนาภาษาจีน 2 

汉语口语二 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HD113 

修过 HD113 

HD116 การอ่านและรายงานภาษาจีนธุรกิจ 

商务汉语阅读与口头报告 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HD115 

修过 HD115 

รวม总 9  

 

ชัXนปีที/ 2 ภาคต้น (ศึกษาที/มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ประเทศไทย) 
第二学年第一学期（于泰国商会大学） 

รหัสวชิา 

代码 

ชื1อวชิา 

名称 

 

หน่วยกติ 

学分 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

（讲授-实践-自学） 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

GE004 ภาษาองักฤษเพื3อการสื3อสารในงานอาชีพ 1 

职业英语一 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน  GE003 หรือ 

คะแนน TOEIC 330 หรือ

เทียบเท่า 

修过 GE003或获得

TOEIC 350分或等
值成绩 

HD212 ภาษาจีนเพื3อผูป้ระกอบการ  4 

创业汉语四 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HD112  

修过 HD112 

HD215 การเขียนภาษาจีน 1 

汉语写作一 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HD112 

修过 HD112 

HD217 ภาษาจีนสาํหรับแพลตฟอร์มธุรกิจออนไลน ์

在线商务平台汉语 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HD112 

修过 HD112 

HD218 ไวยากรณ์ภาษาจีน 

汉语语法 
3 (2-2-5) ศึกษาก่อน HD112 

修过 HD112 

วชิาเลือกเสรี(1 วชิา) 

自由选修课（一门） 

3 
 

รวม总 18  
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ชัXนปีที/ 2 ภาคปลาย (ศึกษาที/มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ประเทศไทย) 
第二学年第二学期（于泰国商会大学） 

รหัสวชิา 

代码 

ชื1อวชิา 

名称 

 

หน่วยกติ 

学分 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

（讲授-实践-自学） 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

GE005 ภาษาองักฤษเพื3อการสื3อสารในงานอาชีพ 2 

职业英语二 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน  GE004  หรือ 

คะแนน TOEIC 450 หรือ

เทียบเท่า 

修过 GE004或获得

TOEIC 450分或等
值成绩 

HD213 ภาษาจีนเพื3อผูป้ระกอบการ 5 

创业汉语五 

3 (2-2-5) ศึกษาก่อน HD212 

修过 HD212 

HD216 การเขียนภาษาจีน 2 

汉语写作二 

3 (2-2-5) ศึกษาก่อน HD215 

修过 HD215 

HD219 การอ่านภาษาจีนเพื3องานอาชีพ 

职业汉语阅读 
3(2-2-5) ศึกษาก่อน HD112 

修过 HD112 

HD220 การแปลภาษาจีนและภาษาไทย 

汉语和泰语翻译 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HD212 และ 

HD218 

修过 HD212 和

HD218 

                                วชิาเลือกเสรี(1 วชิา) 

自由选修课（一门） 

3 
 

รวม总 18  

ชัXนปีที/ 2 ภาคฤดูร้อน (ศึกษาที/มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ประเทศไทย) 
第二学年第三学期（于泰国商会大学） 

รหัสวชิา 

代码 

ชื1อวชิา 

名称 

 

หน่วยกติ 

学分 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ย

ตนเอง) 

（讲授-实践-自学） 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

HD214 ภาษาจีนเพื3อผูป้ระกอบการ 6 

创业汉语六 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HD213 

修过 HD213 

HD221 การแปลภาษาจีนเพื3องานอาชีพ 

职业汉语翻译 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน  HD220  

修过 HD220 

HD314 ภาษาจีนเพื3อการคา้ระหวา่งประเทศ 1  

国际商务汉语一 

3(2-2-5) 
 

รวม总 9  
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ชัXนปีที/ 3 ภาคต้น (ศึกษาที/มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ประเทศไทย) 

第三学年第一学期（于泰国商会大学） 

รหัสวชิา 

代码 

ชื1อวชิา 

名称 

 

หน่วยกติ 

学分 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

（讲授-实践-自学） 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

HD315 ภาษาจีนเพื3อการคา้ระหวา่งประเทศ 2 

国际商务汉语二 

3(2-2-5) 
 

HD316 ภาษาจีนเพื3อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 1 

经贸汉语洽谈一 

3(2-2-5) 
 

                       วชิาเอกเลือก (5 วชิา)专业选修课（三门） 15  

รวม总 21  

ชัXนปีที/ 3 ภาคปลาย (ศึกษาที/มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ประเทศไทย) 

第三学年第二学期（于泰国商会大学） 

รหัสวชิา 

代码 

ชื1อวชิา 

名称 

 

หน่วยกติ 

学分 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

（讲授-实践-自学） 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

HD406 ภาษาจีนเพื3อการคา้ระหวา่งประเทศ 3 

国际商务汉语三 

3(2-2-5) 
 

HD317 ภาษาจีนเพื3อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 2 

经贸汉语洽谈二 

3(2-2-5) 
 

                       วชิาเอกเลือก (5วชิา)专业选修课（五门） 15  

รวม总 21  

ชัXนปีที/ 4 ภาคต้น (ศึกษาที/มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ประเทศไทย) 

第四学年第一学期（于泰国商会大学） 

รหัสวชิา 

代码 

ชื1อวชิา 

名称 

 

หน่วยกติ 

学分 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

（讲授-实践-自学） 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

HD407 ภาษาจีนเพื3อการคา้ระหวา่งประเทศ 4 

国际商务汉语四 

3(3-0-6) 
 

HD408 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจขัOนสูง 

高级商务汉语口语 

3(2-2-5)  

                       วชิาเอกเลือก (4วชิา)专业选修课（四门） 12  
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รวม总 18  

หมายเหตุ: - มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยปรับเปลี+ยนแผนการเรียนไดต้ามความเหมาะสมซึ+ งจะมีประกาศ

แจง้ใหน้กัศึกษาทราบ 

   -  นกัศึกษาสามารถปรึกษาอาจารยที์+ปรึกษาในการจดัแผนการเรียนที+เหมาะสม 

备注：      -  如果学习计划有所调整，泰国商会大学将会提前通知学生； 

-  学生可跟班主任商量有关每学期的学习计划。 
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แผน ข 2. 学习计划 B 2 

สหกจิศึกษา 合作教育 

แผนการศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจีนเพื/อผู้ประกอบการ 

ศึกษาที/มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 4 ปี 

文学学士学位（创业汉语专业）学习计划 

在泰国商会大学学四年 
 

ชัXนปีที/ 1 ภาคต้น (ศึกษาที/มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ประเทศไทย) 
第一学年第一学期（于泰国商会大学） 

รหัสวชิา 

代码 

ชื1อวชิา 

名称 

 

หน่วยกติ 

学分 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

（讲授-实践-自学） 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

GE002 ภาษาองักฤษเพื3อการสื3อสาร 1 

交际英语一 

3(3-0-6) - 

GE201 การคิดเชิงนวตักรรมทางดิจิทลัและการโคด้ 

数字创新思维与编码 

3(3-0-6) - 

GExxx หมวดการศึกษาทั3วไป-เลือก (1) 

全校公共选修课（一） 

3(3-0-6) 
- 

GExxx หมวดการศึกษาทั3วไป-เลือก (2) 

全校公共选修课（二） 

3(3-0-6) 
- 

GExxx หมวดการศึกษาทั3วไป-เลือก (3) 

全校公共选修课（三） 

3(3-0-6) 
- 

HD109 ทกัษะการออกเสียงภาษาจีน 

汉语普通话正音 
0(2-1-1) - 

HD110 ภาษาจีนเพื3อผูป้ระกอบการ 1 

创业汉语一 

3(2-2-5) 
- 

รวม 总 18  
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ชัXนปีที/ 1 ภาคปลาย (ศึกษาที/มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ประเทศไทย) 
第一学年第二学期（于泰国商会大学） 

รหัสวชิา 

代码 

ชื1อวชิา 

名称 

 

หน่วยกติ 

学分 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

（讲授-实践-自学） 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

GE001 ภาษาไทยเพื3ออาชีพ  

职业泰语 
3(3-0-6) - 

GE003 ภาษาองักฤษเพื3อการสื3อสาร 2 

交际英语二 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE002 หรือ 

คะแนน TOEIC 250 หรือ

เทียบเท่า 

修过 GE002或获得

TOEIC 250分或等
值成绩 

GE101 การประกอบการที3ขบัเคลื3อนดว้ยนวตักรรม 

创新驱动创业 

3(3-0-6) - 

HD111 ภาษาจีนเพื3อผูป้ระกอบการ  2 

创业汉语二 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HD110 

หรือสอบไดใ้นระดบั

เทียบเท่า HD110 

修过 HD110 或通过

了与 HD110 同等水

平的考核 

HD113 การสนทนาภาษาจีน 1 

汉语口语一 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HD110 

หรือสอบไดใ้นระดบั

เทียบเท่า HD110 

修过 HD110 或通过

了与 HD110 同等水

平的考核 

HD115 การอ่านและรายงานภาษาจีน 

汉语阅读与口头报告 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HD110 

หรือสอบไดใ้นระดบั

เทียบเท่า HD110 

修过 HD110 或通过

了与 HD110 同等水

平的考核 

รวม总 18  
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ชัXนปีที/ 1 ภาคฤดูร้อน (ศึกษาที/มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ประเทศไทย) 
第一学年第三学期（于泰国商会大学） 

รหัสวชิา 

代码 

ชื1อวชิา 

名称 

 

หน่วยกติ 

学分 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ย

ตนเอง) 

（讲授-实践-自学） 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

HD112 ภาษาจีนเพื3อผูป้ระกอบการ  3 

创业汉语三 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HD111 

修过 HD111 

HD114 การสนทนาภาษาจีน 2 

汉语口语二 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HD113 

修过 HD113 

HD116 การอ่านและรายงานภาษาจีนธุรกิจ 

商务汉语阅读与口头报告 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HD115 

修过 HD115 

รวม总 9  

 

ชัXนปีที/ 2 ภาคต้น (ศึกษาที/มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ประเทศไทย) 
第二学年第一学期（于泰国商会大学） 

รหัสวชิา 

代码 

ชื1อวชิา 

名称 

 

หน่วยกติ 

学分 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

（讲授-实践-自学） 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

GE004 ภาษาองักฤษเพื3อการสื3อสารในงานอาชีพ 1 

职业英语一 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน  GE003 หรือ 

คะแนน TOEIC 330 หรือ

เทียบเท่า 

修过 GE003或获得

TOEIC 350分或等
值成绩 

HD212 ภาษาจีนเพื3อผูป้ระกอบการ  4 

创业汉语四 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HD112  

修过 HD112 

HD215 การเขียนภาษาจีน 1 

汉语写作一 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HD112 

修过 HD112 

HD217 ภาษาจีนสาํหรับแพลตฟอร์มธุรกิจออนไลน ์

在线商务平台汉语 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HD112 

修过 HD112 

HD218 ไวยากรณ์ภาษาจีน 

汉语语法 
3 (2-2-5) ศึกษาก่อน HD112 

修过 HD112 

วชิาเลือกเสรี(1 วชิา) 

自由选修课（一门） 

3 
 

รวม总 18  
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ชัXนปีที/ 2 ภาคปลาย (ศึกษาที/มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ประเทศไทย) 
第二学年第二学期（于泰国商会大学） 

รหัสวชิา 

代码 

ชื1อวชิา 

名称 

 

หน่วยกติ 

学分 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

（讲授-实践-自学） 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

GE005 ภาษาองักฤษเพื3อการสื3อสารในงานอาชีพ 2 

职业英语二 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน  GE004  หรือ 

คะแนน TOEIC 450 หรือ

เทียบเท่า 

修过 GE004或获得

TOEIC 450分或等
值成绩 

HD213 ภาษาจีนเพื3อผูป้ระกอบการ 5 

创业汉语五 

3 (2-2-5) ศึกษาก่อน HD212 

修过 HD212 

HD216 การเขียนภาษาจีน 2 

汉语写作二 

3 (2-2-5) ศึกษาก่อน HD215 

修过 HD215 

HD219 การอ่านภาษาจีนเพื3องานอาชีพ 

职业汉语阅读 
3(2-2-5) ศึกษาก่อน HD112 

修过 HD112 

HD220 การแปลภาษาจีนและภาษาไทย 

汉语和泰语翻译 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HD212 และ 

HD218 

修过 HD212 和

HD218 

                                วชิาเลือกเสรี(1 วชิา) 

自由选修课（一门） 

3 
 

รวม总 18  

ชัXนปีที/ 2 ภาคฤดูร้อน (ศึกษาที/มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ประเทศไทย) 
第二学年第三学期（于泰国商会大学） 

รหัสวชิา 

代码 

ชื1อวชิา 

名称 

 

หน่วยกติ 

学分 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ย

ตนเอง) 

（讲授-实践-自学） 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

HD214 ภาษาจีนเพื3อผูป้ระกอบการ 6 

创业汉语六 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน HD213 

修过 HD213 

HD221 การแปลภาษาจีนเพื3องานอาชีพ 

职业汉语翻译 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน  HD220  

修过 HD220 

HD314 ภาษาจีนเพื3อการคา้ระหวา่งประเทศ 1  

国际商务汉语一 

3(2-2-5) 
 

รวม总 9  
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ชัXนปีที/ 3 ภาคต้น (ศึกษาที/มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ประเทศไทย) 

第三学年第一学期（于泰国商会大学） 

รหัสวชิา 

代码 

ชื1อวชิา 

名称 

 

หน่วยกติ 

学分 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

（讲授-实践-自学） 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

HD315 ภาษาจีนเพื3อการคา้ระหวา่งประเทศ 2 

国际商务汉语二 

3(2-2-5) 
 

HD316 ภาษาจีนเพื3อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 1 

经贸汉语洽谈一 

3(2-2-5) 
 

                       วชิาเอกเลือก (4 วชิา)专业选修课（三门） 12  

รวม总 18  

 

ชัXนปีที/ 3 ภาคปลาย (ศึกษาที/มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ประเทศไทย) 

第三学年第二学期（于泰国商会大学） 

รหัสวชิา 

代码 

ชื1อวชิา 

名称 

 

หน่วยกติ 

学分 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

（讲授-实践-自学） 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

HD406 ภาษาจีนเพื3อการคา้ระหวา่งประเทศ 3 

国际商务汉语三 

3(2-2-5) 
 

HD317 ภาษาจีนเพื3อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 2 

经贸汉语洽谈二 

3(2-2-5) 
 

                       วชิาเอกเลือก (4 วชิา)专业选修课（五门） 12  

รวม总 18  
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ชัXนปีที/ 4 ภาคต้น (ศึกษาที/มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ประเทศไทย) 

第四学年第一学期（于泰国商会大学） 

รหัสวชิา 

代码 

ชื1อวชิา 

名称 

 

หน่วยกติ 

学分 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

（讲授-实践-自学） 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

HD407 ภาษาจีนเพื3อการคา้ระหวา่งประเทศ 4 

国际商务汉语四 

3(3-0-6) 
 

HD408 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจขัOนสูง 

高级商务汉语口语 

3(2-2-5)  

                       วชิาเอกเลือก (4วชิา)专业选修课（四门） 12  

รวม总 18  

 

ชัXนปีที/ 4 ภาคปลาย (ศึกษาที/มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ประเทศไทย) 

第四学年第一学期（于泰国商会大学） 

รหัสวชิา 

代码 

ชื1อวชิา 

名称 

 

หน่วยกติ 

学分 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

（讲授-实践-自学） 

เงื1อนไขก่อนเรียน 

学前条件 

HD456 สหกิจศึกษา 

合作教育 

6 (0-40-20  

รวม总 6  

 

หมายเหตุ: - มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยปรับเปลี+ยนแผนการเรียนไดต้ามความเหมาะสมซึ+ งจะมีประกาศ

แจง้ใหน้กัศึกษาทราบ 

   -  นกัศึกษาสามารถปรึกษาอาจารยที์+ปรึกษาในการจดัแผนการเรียนที+เหมาะสม 

备注：       -  如果学习计划有所调整，泰国商会大学将会提前通知学生； 

                         -   学生可跟班主任商量有关每学期的学习计划。  
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3.1.5 คาํอธิบายรายวชิา / 课程描述 

หมวดวชิาเฉพาะ / 专业课 

 กลุ่มวชิาเอกบังคบั  / 专业必修课 

 ก. กลุ่มวชิาทกัษะภาษา  / 语言技能课程 

 

HD109 ทกัษะการออกเสียงภาษาจีน 0(2-1-1) 

 (Chinese Pronunciation Skills) 

汉语普通话正音 

 

                ระบบการถอดเสียงภาษาจีนกลางดว้ยอกัษรโรมนั(Pinyin Romanization) และการฝึกออกเสียง

ภาษาจีนใหถู้กตอ้ง 

       采用罗马字母作为汉语拼音的符号系统和汉语普通话的正确发音练习。 
   

HD110 ภาษาจีนเพื/อผู้ประกอบการ 1 3(2-2-5) 

 (Chinese for Entrepreneur 1) 

创业汉语一 

 

               การฝึกทักษะการฟัง   พูด   อ่าน   เขียน  แปลในแวดวงคําศัพท์ที+ เ กี+ ยวกับการสื+ อสารใน

ชีวิตประจาํวนั และฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จาํลองต่างๆ ตลอดจนวฒันธรรมการทาํธุรกิจกบัชาวจีนที+

เกี+ยวขอ้ง 

               熟练掌握汉语日常交际用语听、说、读、写、译等方面的语言技能，并在模

拟实际情境中进行语言训练以及相关中国商务文化。 
   

HD111 ภาษาจีนเพื/อผู้ประกอบการ 2 3(2-2-5) 

 (Chinese for Entrepreneur 2) 

创业汉语二 

 

 ศึกษาก่อน HD110 ภาษาจีนเพื/อผู้ประกอบการ 1หรือ สอบได้ในระดับเทียบเท่า HD110  

ภาษาจีนเพื/อผู้ประกอบการ 1 

修过 HD110创业汉语一或通过了与 HD110 同等水平的考核 

               การฝึกทักษะการฟัง   พูด   อ่าน   เขียน  แปลในแวดวงคําศัพท์ที+ เ กี+ ยวกับการสื+ อสารใน

ชีวิตประจาํวนั รูปประโยคพืNนฐานแบบต่างๆ  และฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จาํลองต่างๆ ตลอดจน

วฒันธรรมการทาํธุรกิจกบัชาวจีนที+เกี+ยวขอ้ง 
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               汉语各种基本句式，熟练掌握汉语日常交际用语听、说、读、写、译等方面

的语言技能，并在模拟实际情境中进行语言训练以及相关中国商务文化。 
   

HD112 ภาษาจีนเพื/อผู้ประกอบการ 3 3(2-2-5) 

 (Chinese for Entrepreneur 3) 

创业汉语三 

 

 ศึกษาก่อน HD111 ภาษาจีนเพื/อผู้ประกอบการ 2 

修过 HD111 创业汉语二 

 

               การฝึกทกัษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน แปลในแวดวงคาํศพัทที์+เกี+ยวขอ้งการติดต่องานในองคก์ร

ต่างๆ โครงสร้างประโยคที+ซบัซอ้น  และฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จาํลองต่างๆ ตลอดจนวฒันธรรมการทาํ

ธุรกิจกบัชาวจีนที+เกี+ยวขอ้ง 

      掌握各种汉语种常用句式，熟练掌握汉语公司企业单位机构交际用语听、

说、读、写、译等方面的语言技能，并在模拟实际情境中进行语言训练以及相关中

国商务文化。 
   

HD113 การสนทนาภาษาจีน 1 3(2-2-5) 

 (Chinese Conversation 1) 

汉语口语一 

 

 ศึกษาก่อน HD110 ภาษาจีนเพื/อผู้ประกอบการ 1หรือ สอบได้ในระดับเทียบเท่า HD110  

ภาษาจีนเพื/อผู้ประกอบการ 1 

修过 HD110创业汉语一或通过了与 HD110 同等水平的考核 

                 การพดูในชีวติประจาํวนั  และฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จาํลองต่างๆ 

                熟练进行汉语生活交际口语会话，同时在模拟实际情境进行语言训练。 
   

HD114 การสนทนาภาษาจีน 2 3(2-2-5) 

 (Chinese Conversation 2) 

汉语口语二 

 

 ศึกษาก่อน HD113 การสนทนาภาษาจีน 1  

修过 HD113汉语口语一 

 

                การพดูในสถานการณ์ต่างๆ  และฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จาํลองต่างๆ 

                熟练进行汉语各种情景交际口语会话，同时在模拟实际情境中进行语言训

练。 
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HD115 การอ่านและรายงานภาษาจีน 3(2-2-5) 

 (Chinese Reading and Report) 

汉语阅读与口头报告 

 

 ศึกษาก่อน HD110 ภาษาจีนเพื/อผู้ประกอบการ 1หรือ สอบได้ในระดับเทียบเท่า HD110  

ภาษาจีนเพื/อผู้ประกอบการ 1 

修过 HD110创业汉语一或通过了与 HD110 同等水平的考核 

               หลกัการอ่าน การอ่านบทสนทนาและเรื+องสัNนโดยเนน้การอ่านออกเสียง การจบัใจความสาํคญั 

และรายงานปากเปล่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาจีน 

                掌握汉语阅读方法，进行会话与小短文阅读，强调发音语调准确，抓住文章

主题并运用泰语或汉语加以口头报告。 
   

HD116 การอ่านและรายงานภาษาจีนธุรกจิ 3(2-2-5) 

 (Chinese Reading and Report for Business) 

商务汉语阅读与口头报告 

 

 ศึกษาก่อน HD115 การอ่านและรายงานภาษาจีน 

修过 HD115 汉语阅读与口头报告 

 

                หลกัการอ่าน การอ่านบทความทางธุรกิจประเภทต่างๆ โดยเน้นการอ่านออกเสียง การจบั

ใจความสาํคญั และรายงานปากเปล่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาจีน 

                 掌握汉语阅读方法，进行与各种商务内容相关小短文的阅读，强调发音语

调准确，抓住文章主题并运用泰语或汉语加以口头报告。 
   

HD212 ภาษาจีนเพื/อผู้ประกอบการ 4 3(2-2-5) 

 (Chinese for Entrepreneur 4) 

创业汉语四 

 

 ศึกษาก่อน HD104 ภาษาจีนเพื/อผู้ประกอบการ 3  

修过 HD112 创业汉语三 

 

               การฝึกทกัษะการฟัง   พูด  อ่าน  เขียน แปลในแวดวงคาํศพัทที์+เกี+ยวขอ้งกบัการติดต่อธุรกิจ การ

อ่านบทคดัสรรสัNนๆ  และฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จาํลองต่างๆ ตลอดจนวฒันธรรมการทาํธุรกิจกบัชาว

จีนที+เกี+ยวขอ้ง 

掌握汉语各种复杂句式，熟练阅读小短文，进而熟练掌握交际商务汉语听、

说、读、写、译等方面的语言技能，并在模拟实际情境中进行语言训练以及相关中

国商务文化。 
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HD213 ภาษาจีนเพื/อผู้ประกอบการ 5 3(2-2-5) 

 (Chinese for Entrepreneur 5) 

创业汉语五 

 

 ศึกษาก่อน HD212 ภาษาจีนเพื/อผู้ประกอบการ 4  

修过 HD212 创业汉语四 

 

               การฝึกทกัษะการฟัง   พูด  อ่าน  เขียน แปลในแวดวงคาํศพัทที์+เกี+ยวขอ้งกบัการติดต่อธุรกิจใน

ระดบัทางการ การอ่านบทคดัขนาดกลาง  และฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จาํลองต่างๆ ตลอดจนวฒันธรรม

การทาํธุรกิจกบัชาวจีนที+เกี+ยวขอ้ง 

                     掌握汉语各种复杂句式，熟练阅读小短文，进而熟练掌握正式场合的交际商

务汉语听、说、读、写、译等方面的语言技能，并在模拟实际情境中进行语言训练

以及相关中国商务文化。 
   

HD214 ภาษาจีนเพื/อผู้ประกอบการ 6 3(2-2-5) 

 (Chinese for Entrepreneur 6) 

创业汉语六 

 

 ศึกษาก่อน HD213 ภาษาจีนเพื/อผู้ประกอบการ 5  

修过 HD213创业汉语五 

 

               การฝึกทกัษะการฟัง   พูด  อ่าน  เขียน แปลในแวดวงคาํศพัทที์+เกี+ยวขอ้งกบัการติดต่อธุรกิจใน

ระดบัทางการ การลงนมในสัญญา การอ่านบทคดัขนาดยาว  และฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จาํลองต่างๆ 

ตลอดจนวฒันธรรมการทาํธุรกิจกบัชาวจีนที+เกี+ยวขอ้ง 

                     掌握汉语各种复杂句式，熟练阅读较长商务短文，进而熟练掌握正式场合的

交际商务汉语听、说、读、写、译等方面的语言技能。并在模拟实际情境中进行语

言训练以及相关中国商务文化。 
   

HD215 การเขยีนภาษาจีน 1 3(2-2-5) 

 (Chinese Writing 1) 

汉语写作一 

 

 ศึกษาก่อน HD112 ภาษาจีนเพื/อผู้ประกอบการ 3  

修过 HD112 创业汉语三 

 

               หลกัการเขียน การฝึกทกัษะการเขียนประเภทต่างๆ ไดแ้ก่บนัทึกประจาํวนั ประกาศ การฝาก

ขอ้ความ เป็นตน้ 

      掌握基本写作技能，并熟练进行汉语各种基础作文，如日记、通知、留言

等。 
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HD216 การเขยีนภาษาจีน 2 

汉语写作二 

3(2-2-5) 

 (Chinese Writing 2)  

 ศึกษาก่อน HD215 การเขยีนภาษาจีน 1  

修过 HD215 汉语写作一 

 

                การฝึกทกัษะการเขียนจดหมายทั+วไป เช่น จดหมายลา จดหมายขอบคุณ จดหมายเชิญ เป็นตน้ 

                熟练进行汉语各种普通书信，如：请假信、感谢信、邀请函等。 
   

HD217 ภาษาจีนสําหรับแพลตฟอร์มธุรกจิออนไลน์ 3(2-2-5) 

 (Chinese for Online Business Platform) 

在线商务平台汉语 

 

 ศึกษาก่อน HD112 ภาษาจีนเพื/อผู้ประกอบการ 3  

修过 HD112 创业汉语三 

 

  คาํศพัท์ สํานวน รูปประโยคภาษาจีน ตลอดจนข้อมูลข่าวสารที+ใช้ในแพลตฟอร์มธถุรกิจ

ออนไลน์จีน การฝึกทกัษะการอ่าน เขียนและแปลจากแพลตฟอร์มที+ใชจ้ริงในประเทศจีน  

 通过中国常用在线商务平台汉语文体熟练进行汉语读、写、译等方面的语言

技能，掌握在线商务平台汉语词语、句式、句型等。 
   

HD218 การอ่านภาษาจีนเพื/องานอาชีพ  3(2-2-5) 

 (Chinese Reading for Career) 

职业汉语阅读 

 

 ศึกษาก่อน HD112 ภาษาจีนเพื/อผู้ประกอบการ 3  

修过 HD112 创业汉语三 

 

  การอ่านบนัทึกขอ้ความ จดหมาย รายงานการประชุม เอกสารที+ใช้ติดต่อภายในองค์กรและ

ภายนอกองคก์รเพื+อจบัใจความสาํคญั 

 抓住汉语各种文体主题和重点，如书信、会议记录、各单位内部和外发公文

等。 
   

HD219 ไวยากรณ์ภาษาจีน 3(2-2-5) 

 (Chinese Grammar) 

现代汉语语法 

 

 ศึกษาก่อน HD112 ภาษาจีนเพื/อผู้ประกอบการ 3  

修过 HD112 创业汉语三 
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  ไวยากรณ์ภาษาจีน เนน้การศึกษาชนิดและหนา้ที+ของคาํ  วลี  ประโยค   ตลอดจนการวิเคราะห์

โครงสร้างประโยคภาษาจีน        

   汉语语法，主要包括：词类、词组类型、句子以及句子层次分析法等内容。 
   

HD220 การแปลภาษาจีนและภาษาไทย 3(2-2-5) 

 (Chinese and Thai Translation) 

汉语和泰语翻译 

 

 ศึกษาก่อน ศึกษาก่อน HD212 ภาษาจีนเพื/อผู้ประกอบการ  4 และ  HD219 

ไวยากรณ์ภาษาจีน 

修过 HD212 创业汉语四和 HD219现代汉语语法 

 

  หลักการแปล  การแปลประโยค ข้อความและบทความต่างๆ  โดยแปลจากภาษาจีนเป็น

ภาษาไทย และแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน ตลอดจนฝึกปฏิบติัการแปลปากเปล่า 

掌握翻译基本理论与技巧，熟练进行语言各层次上的汉-泰及泰-汉互译，如

句子、小短文以及长篇文章等翻译，进而加以口译训练。 
   

HD221 การแปลภาษาจีนเพื/องานอาชีพ 3(2-2-5) 

 (Chinese Translation for Career) 

职业汉语翻译 

 

 ศึกษาก่อน ศึกษาก่อน HD220 การแปลภาษาจีนและภาษาไทย 

修过 HD220汉语和泰语翻译 

 

  การแปลประโยค ขอ้ความและบทความในงานอาชีพต่างๆ  โดยแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย 

และแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน ตลอดจนฝึกปฏิบติัการแปลปากเปล่า 

掌握并熟练进行各种职业相关类文章内容的汉-泰及泰-汉互译，如句子、小

短文以及长篇文章等翻译，并进而加以口译训练。 
   

HD314 ภาษาจีนเพื/อการค้าระหว่างประเทศ 1 3(2-2-5) 

 (International Business Chinese 1) 

国际商务汉语一 

 

               การฝึกทกัษะการฟัง   พดู  อ่าน  เขียนในวงคาํศพัทที์+ใชใ้นแวดวงการคา้ระหวา่งประเทศ ฝึกอ่าน

บทความกรณีศึกษาขนาดสัNนที+เกี+ยวขอ้งต่างๆ และฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จาํลองต่างๆ 

       掌握国际商务汉语各种常用句式，熟练阅读有关国际商务个案短文，进而熟

练掌握国际商务汉语听、说、读、写、译等方面的语言技能。并在模拟实际情境中

进行语言训练。 
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HD315 ภาษาจีนเพื/อการค้าระหว่างประเทศ 2 3(2-2-5) 

 (International Business Chinese 2) 

国际商务汉语一 

 

               การฝึกทกัษะการฟัง   พดู  อ่าน  เขียนในวงคาํศพัทที์+ใชใ้นแวดวงการคา้ระหวา่งประเทศ ฝึกอ่าน

บทความกรณีศึกษาขนาดกลางที+เกี+ยวขอ้งต่างๆ และฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จาํลองต่างๆ 

       掌握国际商务汉语各种常用句式，熟练阅读有关国际商务个案中篇文章，进

而熟练掌握国际商务汉语听、说、读、写、译等方面的语言技能。并在模拟实际情

境中进行语言训练。 
   

HD316 ภาษาจีนเพื/อการเจรจาต่อรองทางธุรกจิ 1 3(2-2-5) 

 (Business Chinese Negotiation 1) 

经贸汉语洽谈一 

 

               การฝึกทกัษะการเจรจาต่อรองทางธุรกิจในระดบัทั+วไป ตลอดจนฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จาํลอง

ต่างๆ 

      本课程以提高学生的经贸洽谈为宗旨。课文内容分为普通场合的经贸洽谈口

语课文和书面性课文，并在模拟实际情境中进行语言训练。 
   

HD317 ภาษาจีนเพื/อการเจรจาต่อรองทางธุรกจิ 2 3(2-2-5) 

 (Business Chinese Negotiation 2) 

经贸汉语洽谈二 

 

               การฝึกทกัษะการเจรจาต่อรองทางธุรกิจในระดบัทางกลาง ตลอดจนฝึกปฏิบติัในสถานการณ์

จาํลองต่างๆ 

      本课程以提高学生的经贸洽谈为宗旨。课文内容分为正式场合的经贸洽谈口

语课文和书面性课文，并在模拟实际情境中进行语言训练。 
   

HD406 ภาษาจีนเพื/อการค้าระหว่างประเทศ 3 3(2-2-5) 

 (International Business Chinese 3) 

国际商务汉语三 

 

                  การฝึกทกัษะการฟัง   พูด  อ่าน  เขียนในวงคาํศพัทที์+ใชใ้นแวดวงการคา้ระหว่างประเทศ ฝึก

อ่านบทความกรณีศึกษาขนาดยาวที+เกี+ยวขอ้งต่างๆ และฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จาํลองต่างๆ 

       掌握国际商务汉语各种常用句式，熟练阅读有关国际商务个案较长的文章，

进而熟练掌握国际商务汉语听、说、读、写、译等方面的语言技能。并在模拟实际

情境中进行语言训练。 
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HD407 ภาษาจีนเพื/อการค้าระหว่างประเทศ 4 3(2-2-5) 

 (International Business Chinese 4) 

国际商务汉语四 

 

                  การฝึกทกัษะการฟัง   พูด  อ่าน  เขียนในวงคาํศพัทที์+ใชใ้นแวดวงการคา้ระหว่างประเทศ ฝึก

อ่านบทความทางวชิาการเกี+ยวขอ้งต่างๆ และฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จาํลองต่างๆ 

       掌握国际商务汉语各种常用句式，熟练阅读有关国际商务的学术性文章，进

而熟练掌握国际商务汉语听、说、读、写、译等方面的语言技能。并在模拟实际情

境中进行语言训练。 
   

HD408 การสนทนาภาษาจีนธุรกจิขัXนสูง 3(2-2-5) 

 (Advanced Business Chinese Conversation) 

高级商务汉语口语 

 

               การฝึกทกัษะการฟังและพูดภาษาจีนธุรกิจในระดบัที+เป็นทางการและในที+สาธารณชน เช่นการ

กล่าวในที+ชุมชน พิธีลงนามในสญัญา การนาํเสนองาน ตลอดจนฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จาํลองต่างๆ 

      本课程以提高学生的高级听说技能为宗旨。课文内容主要包括正式场合口语

课文等书面性课文，如：公众演讲、协议签署仪式等，并在模拟实际情境中进行语

言训练。 

 

 ข. กลุ่มวชิาการค้าระหว่างประเทศ / 国际经济贸易课程 

 

HD310 เศรษฐศาสตร์จุลภาค    3(3-0-6) 

 (Microeconomics) 

微观经济原理 

 

                แนวความคิดเกี+ยวกบัอุปสงคอุ์ปทานและความยดืหยุน่ในการตัNงราคาผลผลิต ทฤษฎีการบริโภค

ทฤษฎีการผลิต ประเภทของตลาด การประยกุต ์หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาคในการตดัสินใจทางธุรกิจ 

                弹性供需概念，定价理论消费理论，价格结构与价格设定的生产理论，企业

决策中的经济原则。 
 

HD311 เศรษฐศาสตร์มหภาค    3(3-0-6) 

 (Macroeconomics) 

宏观经济原理 

 

                แนวความคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มหภาค รายไดป้ระชาชาติ ระบบเศรษฐกิจแบบปิด 

และแบบเปิด การคา้าระหว่างประเทศและการเงิน ระหว่างประเทศ นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั 
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ปัญหาเศรษฐกิจบางประการ อาทิเ งินเฟ้อ เงินฝืด การว่างงานและมาตรการการแก้ไขปัญหาของ

หน่วยงานที+เกี+ยวขอ้ง 
                     宏观经济学理论和概念；国民总收入、封闭和开放经济、国际贸易和国际金

融、货币政策、财政政策、通货膨胀、通货紧缩、失业等经济问题。 
   

HD312 การปฏิบัติเกี/ยวกบัการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

 (Practice of International Trade) 

国际贸易实务 

 

               กฎหมายและธรรมเนียมในการดาํเนินการซืNอขายแลกเปลี+ยนสินคา้ ทางดา้นกฎหมายและการ

ปฏิบติั    ธุรกิจระหว่างประเทศและกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ เขา้ใจกฎหมาย และธรรมเนียมที+

เกี+ยวขอ้งกบัการนาํเขา้และการส่งออก รวมทัNงมีทกัษะที+เกี+ยวขอ้งกบัการเจรจาสัญญานาํเขา้และส่งออก

ภาษาจีน(องักฤษ) รวมทัNงรูปแบบการคา้ระหว่างประเทศและการทาํสัญญาทางการคา้ เพื+อพฒันาให้

นกัศึกษามีความรู้ทางดา้นทฤษฎีในสภาพแวดลอ้มที+แตกต่างกนั อีกทัNงยงัพฒันาทกัษะความสามารถใน

การปฏิบติัผา่นตวัอยา่งกรณีศึกษาและการมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัในการเรียนการสอน เป็นตน้ 

       本课程从实践和法律的角度，分析研究国际贸易适用的有关法律与惯例和国

际商品交换过程的实际运作，培养既了解国际上相关的进出口法律法规、贸易惯

例，又具有中（英）文进出口合同谈判、合同条款起草，以及具体操作能力的人

才。本课程主要介绍与国际贸易有关的法律和惯例、国际商品贸易的合同条款、合

同的商订与履行以及国际贸易方式等。通过各种环节使学生既学到理论知识，又锻

炼了动手能力，这就需要采用案例式教学、互动式教学和实践式教学等方法。 
   

HD313 ความรู้เบืXองต้นเกี/ยวกบัเศรษฐกจิโลก 3(3-0-6) 

 (Introduction to World Economy) 

世界经济概论 

 

                ประวติัศาสตร์และการพฒันาเศรษฐกิจโลก กลไกการขบัเคลื+อน กฎเกณฑข์องการพฒันา สภาพ

การพฒันาในปัจจุบนัและแนวโนม้การเปลี+ยนแปลงทางเศรษฐกิจ วิเคราะห์พฒันาการเปลี+ยนแปลงความ

สัมพฯัธ์ของเศรษฐกิจโลก อภิปรายปัญหาทางเศรษฐกิจที+ทั+วโลกเผชิญอยู่ในปัจจุบนั อาทิเช่น ปัญหา

ประชากร ทรัพยากร เครื+องบริโภค ระบบนิเวศเป็นตน้ เพื+อให้นกัศึกษาเขา้ใจปัจจยัหลกัของการพฒันา

ทางเศรษฐกิจและเขา้ใจลกัษณะการเปลี+ยนแปลงทางเศรษฐกิจแบบใหม่ในปัจจุบนั 

       本课程主要介绍世界经济的发展历程、运行机制、发展规律、发展现状和变

化趋势，分析当代国际经济关系的发展变化，讨论世界经济发展所面临的全球性问

题，如人口问题、能源问题、粮食问题、生态环境问题等。通过本课程的学习，使

学生掌握战后世界经济的发展变化和影响世界经济的主要因素，了解当前世界经济

的最新动态。 
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HD409 ความรู้เกี/ยวกบัเศรษฐกจิจีนปัจจุบัน 3(3-0-6) 

 (Contemporary Chinese Economy) 

当代中国经济 

 

                ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจและลกัษณะเศรษฐกิจในปัจจุบนั มีความสามารถและความสนใจใน

การวิเคราะห์สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศจีน และมีความแตกฉานวิธีการรับความรู้เกี+ยวกบัเศรษฐกิจ 

เพื+อใหส้ามารถประกอบอาชีพที+มีความเกี+ยวขอ้งกบัเศรษฐกิจของประเทศจีนได ้อีกทัNงมีความรู้พืNนฐานใน

การศึกษาวจิยัเกี+ยวกบัเศรษฐกิจจีนไดใ้นอนาคต 

       包括知识讲授和能力培养两部分。通过学习，使学生获得对新中国经济的历

史和现状的基本认识，培养留学生了解分析中国经济状况的兴趣和能力，并掌握一

些认知方法，为今后适应和从事与中国有关的工作及进一步了解、研究中国经济情

况打下必要的基础。 

  

ค. กลุ่มวชิาการศึกษาอสิระ / 科研方面的课程  

HD410 การวจัิยทางเศรษฐกจิ 3(0-6-3) 

 (The Economic Survey and Research) 

经济调研 

 

               วิธีการและหลกัการศึกษา สาํรวจทางเศรษฐกิจ การรวบรวมขอ้มูลทัNงทางตรงและทางออ้ม วิธีการ

กาํหนดปริมาณและลกัษณะเบืNองตน้ การเขียนรายงานการสาํรวจ และใชภ้าษาจีนในการทาํงานทางดา้น

การวิจยั ฝึกฝนทกัษะในการสาํรวจ และการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชก้รณีศึกษาวิเคราะห์เพื+อความเขา้ใจ

และฝึกฝนการวิเคราะห์กรณีศึกษาเป็นหลกั นกัศึกษาอาจจะตัNงบริษทัจาํลองหรือคิดคน้ผลิตภณัฑแ์ละทาํ

การสํารวจทางการตลาดโดยการทาํแบบสํารวจปากเปล่า เก็บรวบรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือการ

สาํรวจจากการดูหรือการสาํรวจจากแบบสอบถามเป็นตน้ 
             本课程系统讲授经济调查与研究的基本原理和方法，包括直接和间接经济信息

的搜集、定量与定性分析基本方法、调研报告撰写等内容。重在锻炼和检验学生运

用汉语从事经贸工作的基本技能，培养搜集、整理、分析经贸信息以及进行实际操

作的能力。注重实践能力，课上结合案例分析讲解，在课内外做大量的操作练习。

其中，学生可以建立一个虚拟公司或确定一个产品，并为此进行系列的市场调查与

研究，结合课堂教学的进程，课下分阶段进行搜集资料、访谈、观察和问卷调查等

调研实践活动，通过完成有目的的实践任务，学生熟悉和掌握课上所学的经济调研

知识和技能，培养实际工作能力。 
 

HD411 ปริญญานิพนธ์ 9(0-12-9) 

 (Undergraduate Thesis) 

毕业论文 
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                  ผูเ้รียนเลือกศึกษาหัวขอ้เกี+ยวกบัภาษาวฒันธรรมจีนและการคา้ระหว่างประเทศ  พร้อมทัNงเขียนรายงาน

การศึกษาฉบบัสมบูรณ์  1 ฉบบั 

                      学生选定与语言文化与国际经济贸易相关的研究课题，并完成一篇本科毕业

论文。 

 

 กลุ่มวชิาเอกเลือก / 专业选修课 

HD338 พฒันาการฟังพูดภาษาจีน 

中级汉语听和说 

3(2-2-5) 

  (Chinese Listening and Speaking Development)  

 ศึกษาก่อน HD112 ภาษาจีนเพื/อผู้ประกอบการ 3  

修过 HD112 创业汉语三 

 

                การฝึกทกัษะการฟังและพดู เนน้การพฒันาการฟังเพื+อจบัใจความและการพดูที+เป็นทางการ 

               本课程以提高学生的中级听说技能为宗旨，以抓住主题和正式场合口语为

主。 
   

HD339 เทคโนโลยแีละสารสนเทศจีน 

信息技术汉语 

3(2-2-5) 

 (Chinese for Information and Technology)  

                การสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศจีนจากฐานขอ้มูลต่างๆ และการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ภาษาจีนเพื+อการเขา้ถึงขอ้มูลนัNนๆ  

       在中文数据库里进行搜索与查询相关中文信息，并熟练运用中文版计算机系

统相关软件。 
   

HD340 ภาษาจีนสําหรับการประชาสัมพนัธ์ 

公关汉语 

3(2-2-5) 

 (Chinese for Public Relations)  

 ศึกษาก่อน HD112 ภาษาจีนเพื/อผู้ประกอบการ 3  

修过 HD112 创业汉语三 

 

                 ศพัท์ สํานวนภาษาจีนที+ใช้ในการประชาสัมพนัธ์ประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ ข่าวประชาสัมพนัธ์                        

คาํอธิบายภาพ คาํบรรยายสรุป ประกาศ แถลงการณ์ เป็นตน้ โดยเนน้การฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและ

เขียน 

       公共关系场合的汉语词语及常用句式，如：公关新闻、图文讲解、简短演讲

稿、广告、宣言等,强调练习听说读写四方面的语言技能。 
 

 

  



หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาจีนเพื;อผู้ประกอบการ (หลกัสูตรใหม่ปีการศึกษา 2563) 

创业汉语学士学位课程（2020 年新培养方案）                                                                                                                                46																																																																																																										                                                                                                                                                                    

HD341 ภาษาจีนสําหรับการแปลสื/อบันเทงิ 

娱乐媒体汉语翻译 

3(2-2-5) 

 (Chinese for Entertainment Media Translation)  

 ศึกษาก่อน HD112 ภาษาจีนเพื/อผู้ประกอบการ 3  

修过 HD112 创业汉语三 

 

                ศัพท์ สํานวนภาษาจีนที+ใช้ในงานบันเทิงประเภทต่างๆ ได้แก่ บทสารคดี บทภาพยนตร์             

บทโทรทศัน์  บทละคร บทสมัภาษณ์ การ์ตูน และเพลง  โดยเนน้ฝึกทกัษะการแปล 

      各种娱乐场所的汉语词语及成语，如纪录片、电影、电视、电视剧、采访、

卡通、音乐等编剧，强调练习翻译技能。 
   

HD342 ภาษาจีนสําหรับธุรกจิการบริการ 3(2-2-5) 

 (Chinese for Service Business) 

商务服务汉语 

 

 ศึกษาก่อน HD112 ภาษาจีนเพื/อผู้ประกอบการ 3  

修过 HD112 创业汉语三 

 

               ศพัท์ สํานวนภาษาจีนที+ใช้ในงานบริการต่างๆ ได้แก่ งานสายการบิน  ท่องเที+ยว โรงแรม  

โรงพยาบาล  สปา สถานเสริมความงาม  ขนส่ง  ตลอดจนฝึกปฏิบติัโดยใชส้ถานการณ์จาํลอง 

              通过航空、旅游、酒店、医院、美容、物流等各种商务汉语文体熟练进行汉

语听、说、读、写等方面的语言技能，掌握商务服务汉语相关词语、句式、句型

等。 
   

HD343 ปริทศัน์ประวติัศาสตร์จีน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Chinese History) 

中国历史概论 

 

 ศึกษาก่อน HD112 ภาษาจีนเพื/อผู้ประกอบการ 3  

修过 HD112 创业汉语三 

 

                 ประวติัศาสตร์จีนโบราณ  ยคุใกล ้และยคุใหม่ โดยเนน้เหตุการณ์สาํคญัในแต่ละยคุ 

            中国古代史、近代史和现代史的大事记。 
   

HD344 ภาษาจีนสําหรับการทดสอบมาตรฐาน 3(2-2-5) 

 (Chinese for Standardized Tests) 

汉语能力测试标准 

 

 ศึกษาก่อน HD112 ภาษาจีนเพื/อผู้ประกอบการ 3  

修过 HD112 创业汉语三 

 



หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาจีนเพื;อผู้ประกอบการ (หลกัสูตรใหม่ปีการศึกษา 2563) 

创业汉语学士学位课程（2020 年新培养方案）                                                                                                                                47																																																																																																										                                                                                                                                                                    

                ศพัท์ สํานวนและโครงสร้างไวยากรณ์จีน ทกัษะในการฟัง อ่าน และเขียนภาษาจีนเพื+อการ

ทดสอบขอ้สอบมาตรฐานการใชภ้าษาจีน 

                各种汉语水平测试常见的词语、语法结构，掌握各种汉语水平测试的听力、

阅读、书写等技能。    
   

HD345 ระบบคาํภาษาจีนสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

 (Modern Chinese Morphology) 

现代汉语词汇 

 

               ระบบคาํ การสร้างคาํ ความหมายของคาํศพัท ์และสาํนวนโวหารในภาษาจีน  

                现代汉语语词汇系统，包括：构词法、词义、熟语等内容。 
   

HD346 จีนปริทศัน์ 3(3-0-6) 

 (China Review) 

中国概况 

 

                พฒันาการทางด้านประวติัศาสตร์และวฒันธรรม พร้อมทัN งทาํความรู้จักประเทศจีนทัN งยุค

โบราณและยุคปัจจุบัน รวมถึงทางด้านประชากร ชนเผ่าต่าง ๆ การเมือง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

เศรษฐกิจ การศึกษา และการท่องเที+ยว เป็นตน้ 

                中国历史与文化的变迁，掌握熟悉中国古代史、现代史，以及中国的人口、

民族、政治、科学、技术、经济、教育和旅游等。 
   

HD347 สํานวนจีนในภาษาพูด 3(2-2-5) 

 (Spoken Chinese Idiomatic Expressions) 

口语习惯用语 

 

                 สาํนวนจีนในภาษาพูด ฝึกการพูดภาษาจีน และการใชส้าํนวนภาษาจีน คาํสแลงที+พบบ่อยใน

ภาษาพดู 

        汉语口语习惯用语，熟练运用汉语习惯用语、俚语等口语进行交流。 
   

HD348 การอ่านข่าวภาษาจีน 3(2-2-5) 

 (Reading of Chinese News and Documentary) 

汉语新闻阅读 

 

               ศพัทแ์ละสาํนวนภาษาจีนที+ปรากฏในข่าวภาษาจีน การจบัใจความสาํคญัของข่าวและบทความ 

       汉语新闻常用词语及常见固定格式，掌握新闻和文章中的主要内容。 
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HD349 การเขยีนภาษาจีนเชิงวชิาการ 3(2-2-5) 

 (Chinese Academic Writing) 

学术汉语写作 

 

               หลกัการเขียน การฝึกทกัษะการเขียนภาษาจีนเชิงวชิาการประเภทต่างๆ  

      掌握基本汉语学术写作技能，并熟练进行汉语各种学术作文。 
   

HD350 การเขยีนภาษาจีนเชิงธุรกจิ 3(2-2-5) 

 (Business Chinese Writing) 

商务汉语写作 

 

              หลกัการเขียน การฝึกทกัษะการเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจประเภทต่างๆ  

      掌握基本汉语商务写作技能，并熟练进行汉语各种商务作文。 
 

HD351 การอ่านภาษาจีนเชิงธุรกจิ 3(2-2-5) 

 (Business Chinese Reading) 

商务汉语阅读 

 

               การอ่านบทความเชิงธุรกิจขนาดยาว โดยการจบัใจความสาํคญัเป็นหลกั 

               熟练进行长篇商务阅读文章，并抓住文章主题。 
   

HD352 การอภิปรายทางวฒันธรรม 3(2-2-5) 

 (Chinese Culture Topics Discussion) 

中国文化专题讨论 

 

               การอภิปรายเกี+ยวกบัวฒันธรรม ชีวิต สังคมจีนปัจจุบนั รวมถึงวิธีคิดและพฤติกรรมของคนจีน

ในปัจจุบนัเพื+อพฒันาทกัษะการคิด การเขียนและการพดู 

               中国文化专题讨论，主要包括中国人的生活习惯、文化习俗、现代人生活方

式、思维方式等内容，进而以此作为提升学生口语及写作能力。 
   

HD444 การตลาด 3(3-0-6) 

 (Marketing) 

市场营销 

 

              ความรู้พืNนฐาน เหตุผล และวิธีการพืNนฐานเกี+ยวกบัการตลาดของธุรกิจในปัจจุบนั เขา้ใจ และ

วิเคราะห์สภาพทางการตลาด ศึกษาพฤติกรรมการตลาดของธุรกิจแต่ละประเภท การกาํหนดตลาดที+

เหมาะสม ฝึกฝนใหน้กัศึกษามีความสามารถในการจดัการ วเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาทางการตลาดได ้

      本课程旨在使学生全面系统地掌握现代企业市场营销的基本知识、基本原理

和基本方法，了解、分析企业市场营销环境，研究各市场购买行为，制定恰当的市
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场营销组合决策，培养、提高学生正确分析和解决市场营销管理实际问题的能力，

以便学生在毕业后能更好地适应市场营销管理或相关工作的需要。 
   

HD445 การจัดองค์การและการบริหาร 3(3-0-6) 

 (Business Organization and Management) 

企业管理基础与实务 

 

              วิธีการและกฎเกณฑ์เกี+ยวกบัการจดัการบริหารธุรกิจในปัจจุบนั ฝึกฝนให้นักศึกษามีความรู้

เกี+ยวกบัวิธีการจดัการองคก์ารภายใตยุ้คโลกาภิวฒัน์และยุคของข่าวสาร เขา้ใจธุรกิจที+จดัอยู่ในระดบัดี

เยี+ยม  พฒันาศกัยภาพภาษาจีนเฉพาะทาง รายวชิานีN มีการนาํเอาผลของการวจิยัและการปฏิบติัที+เห็นไดจ้ริง

มาวิเคราะห์แนวโนม้การพฒันาของธุรกิจ นาํเอาการจดัตัNงองคก์ารธุรกิจเป็นหลกัในการศึกษา และศึกษา

เพื+อใหมี้ความรู้เบืNองตน้เกี+ยวกบัการจดัการองคก์าร รูปแบบองคก์าร รูปแบบการลงทุน การเลือกรูปแบบ

การธุรกิจ การผลิต และการเติบโตทางธุรกิจ โดยศึกษาทัNงทฤษฎีและการปฏิบติั 

      课程目标是使学生了解和掌握现代企业管理的基本原理和基本方法，培养在

全球化和信息化背景下管理现代企业的基本技能和方法，分阶段、分层次地进行创

新思维培养和管理能力的训练，增进对中国经济发展和优秀企业的了解，提升在专

业领域的汉语水平。本课程吸收企业管理学研究和实践的最新成果，反映企业管理

学发展的最新趋势，以企业的创立为起点和主线，系统介绍企业管理的基本概念、

企业组织形式、企业融资方式、商业模式的选择、生产战略、企业成长管理等内

容，教学内容应兼具理论性和实用性。 
   

HD446 นโยบายการค้าระหว่างประเทศของจีน 3(3-0-6) 

 (China's Foreign Trade) 

中国对外贸易 

 

              นโยบายการคา้ที+ประเทศจีนมีต่อต่างประเทศ ประสบการณ์ที+เกิดขึNนจริง ในการพฒันาการคา้

ระหว่างประเทศ ปัญหาที+เกี+ยวขอ้งกบักฎการพฒันาทางการคา้ระหว่างประเทศ และปัญหาที+พบเกี+ยวกบั

การคา้ระหว่างประเทศ เพื+อให้นกัศึกษามีความเขา้ใจเกี+ยวกบันโยบายทางการคา้ระหว่างประเทศและ

สามารถใช้ทรัพยากรที+มีอยู่ในต่างประเทศไดอ้ย่างเหมาะสม พร้อมทัNงเขา้ใจมาตรการและขอ้ปฏิบติั

เกี+ยวกบัการคา้ระหวา่งประเทศได ้

      教学内容是中国对外贸易的有关方针政策、中国发展对外贸易的实践经验，

中国对贸易的发展规律及相关的经济关系问题和实践问题，以及对外贸易中存在的

问题。通过学习使学生掌握中国发展社会主义市场经济与对外贸易发展的战略，利

用外资的政策，从战略上认识中国外贸和利用外资的地位作用，了解中国对外贸易

的实践经验和现状，掌握外贸的实际问题的解决方法和思路及措施。 
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HD447 ประวติัศาสตร์ศิลปะจีน 3(3-0-6) 

 (History of Chinese Art) 

中国艺术史 

 

                ประวติัศาสตร์ศิลปะจีนโบราณ  ยคุใกล ้และยคุใหม่ โดยเนน้ศิลปะสาํคญัในแต่ละยคุ 

           中国古代艺术史、近代艺术史和现艺术史的主要艺术作品。 
   

HD448 คตชินวทิยาจีน 3(3-0-6) 

 (Chinese Folklore) 

中国民俗 

 

               ความหมายของคติชนวทิยา วฒันธรรมจีนที+ถ่ายทอดสืบต่อกนัมา ภูมิปัญญาพืNนบา้น วถีิชีวติของ

ชาวจีน 

      浅谈中国民俗的定义，中国文化的传承，中国传统文化的智慧，中国人的生

活。 
   

HD449 ภาษาจีนคลาสสิก 3(3-0-6) 

 (Classical Chinese) 

古代汉语 

 

               ศพัท ์สาํนวน และไวยากรณ์พืNนฐานของภาษาจีนโบราณในบทความของนกัปราชญจี์นโบราณ    

ลกัษณะภาษาจีนโบราณที+ยงัคงใชห้รือมีอิทธิพลต่อภาษาจีนปัจจุบนั 

                 中国古籍中的常用词语、基本语法结构，以及现代汉语中所继承文言成分—
—现代汉语书面语。 
   

HD450 วรรณกรรมจีนคลาสสิกคดัสรร 3(3-0-6) 

 (Selected Readings on Classical Chinese Literature) 

古代文学名著选读 

 

               วรรณคดีจีนคลาสสิกคดัสรร เนน้เนืNอหา แก่นเรื+อง รูปแบบ และกลวธีิการประพนัธ์ 

                中国古代文学作品选读及其题材内容、特色及创作方式等。 
 

HD451 ภาษาวรรณศิลป์จีนสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

 (Modern Chinese Rhetoric) 

现代汉语修辞 

 

               ศิลปะการใชถ้อ้ยคาํสาํนวนโวหารทัNงการพดูและการเขียน   หลกัการและเทคนิคการพดูใหจ้บัใจ

ผูฟั้ง สาํนวนโวหารและ เทคนิคการเขียน 

               现代汉语口语书面中常见修辞手法，以修辞手法提升口才技巧和写作技巧。 
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HD452 ภาษาศาสตร์ภาษาจีนเบืXองต้น 3(3-0-6) 

 (Introduction to Chinese Linguistics) 

汉语语言学概论 

 

               ทฤษฎีภาษาศาสตร์เบืNองตน้ ระบบเสียง ระบบคาํ ระบบไวยากรณ์ในภาษาจีนสมยัใหม่ รวมถึง

ประเดน็ปัจจุบนัเกี+ยวกบัภาษาจีน 

               语言学基础理论，现代汉语语音、词汇系统、语法等系统，同时包括现在汉

语专题研究课题。 
   

HD453 การสอนอกัษรจีนและระบบเสียงภาษาจีน 3(3-0-6) 

 (Teaching Chinese Phonetics and Chinese Characters) 

汉语语音汉字教学 

 

               เทคนิคการสอนอกัษรจีนและระบบเสียงภาษาจีนสําหรับชาวต่างชาติ การจดัทาํเคา้โครงการ

สอน การกาํหนดเนืNอหาการสอน การผลิตสื+อการสอนที+เกี+ยวขอ้ง 

               对外汉语语音、汉字教学方法和技巧，对外汉语课程教案、课程设计和课程

教学法，讲义、教材、辅助教学资料的编写。 
   

HD454 การสอนไวยากรณ์จีนและระบบคาํภาษาจีน 3(3-0-6) 

 (Teaching Chinese Vocabulary and Grammar) 

汉语词汇语法教学 

 

               เทคนิคการสอนไวยากรณ์จีนและระบบคาํภาษาจีนสาํหรับชาวต่างชาติ การจดัทาํเคา้โครงการ

สอน การกาํหนดเนืNอหาการสอน การผลิตสื+อการสอนที+เกี+ยวขอ้ง 

               对外汉语词汇、语法教学方法和技巧，对外汉语课程教案、课程设计和课程

教学法，讲义、教材、辅助教学资料的编写。 
   

HD455 ประสบการณ์วชิาชีพ             3(0-18-0) 

 (Life Skill in China)        

中国生活技能 

 

               การศึกษาภาษาจีนและทศันศึกษาดา้นวฒันธรรมช่วงภาคฤดูร้อนในประเทศที+ใชภ้าษาจีนใน

ชีวติประจาํวนั  โดยกาํหนดระยะเวลาที+ศึกษาในชัNนเรียนไม่นอ้ยกวา่ 48 ชั+วโมง   

               在日常使用汉语的国家境内进修暑期班不少于 48个小时并参加文化游学。 
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HD456 สหกจิศึกษา 6 (0-40-20) 

 (Cooperative Education) 

合作教育实习           

 

               การปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการอยา่งมีระบบ ตามสาขาวชิาที+ศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาค

การศึกษา ในฐานะพนกังานชั+วคราว นกัศึกษาจะตอ้งเขา้รับการเตรียมความพร้อมทัNงทางดา้นวชิาการ และ

การปฏิบติัตนในสังคมการทาํงาน รวมทัNงดาํเนินการตามขัNนตอนของสหกิจศึกษาที+มหาวิทยาลยักาํหนด  

การปฏิบติังานและการประเมินผลอยู่ภายใตก้ารกาํกับดูแลของอาจารยที์+ปรึกษาของสาขาวิชา และ

พนกังานที+ปรึกษาที+สถานประกอบการมอบหมาย 

               以临时工的身份按照学生专业参与具有系统性的单位进行实习一个学期。学

生必须准备接受学术和社会实践工作。实施步骤包括确定的合作教育大学绩效评价

和监督下的专业顾问，员工和企业委托顾问。 

 

HD457 ภาษาจีนสําหรับงานกฎหมายธุรกจิ 

商务法律汉语 

3(2-2-5) 

 (Chinese for Business Law)  

                 ศพัท์ สํานวนภาษาจีนที+ใชใ้นแวดวงกฎหมายธุรกิจ การฝึกทกัษะภาษาจีนเกี+ยวกบักฎหมาย

ธุรกิจ ไดแ้ก่ การฟัง  พดู  อ่าน เขียนและแปล 

                掌握商法界的相关词语，练习商法的听说读写与翻译的技能。 

 

 


