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ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตที่รอบรูภาษาจีนและมีความรูทางธุรกิจ มีทักษะทางภาษาเพื่อใชในการสื่อสาร ในวงการ
ธุรกิจ และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1) มีความรูดานภาษาจีนและความรูดานธุรกิจเปนอยางดี สามารถประยุกตใชภาษาจีนกับ
งานดานธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) มีความใฝรูในสายงานธุรกิจและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหทันตอกระแสโลกาภิวัตน
3) มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
130 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมภาษา
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3) กลุมคณิตศาสตรวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาแกน
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.4) กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
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หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

30
9

หนวยกิต
หนวยกิต

การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมภาษา
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication
1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
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3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

หนา 1

2500113
2500114
2500115
2500116
4000115
4000116
4000117

1571208
1572103
1572104

1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development
วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
1.3) กลุมคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาแกน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจจีน
English for Chinese Business Communication
การอานภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจจีน
English Reading for Chinese Business
การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจจีน
English Writing for Chinese Business
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

12

หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

9

หนวยกิต
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)

94
9

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

18

หนวยกิต

1572011 สภาพเศรษฐกิจ สังคมจีนสมัยใหมและการบริหารธุรกิจในวัฒนธรรมจีน
Modern Chinese Socio-Economic Situation and Business
Administration in Chinese Culture
1573703 ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก
Chinese for Tourist Guides
1573705 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน
Chinese for Airline Business
1573708 ภาษาจีนเพื่องานเลขานุการและงานสํานักงาน
Chinese for the Secretarial and Office Works
1574205 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการโรงแรม
Chinese for Hotel Business
3562205 ธุรกิจระหวางประเทศ
International Business
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3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
หนา 2

บังคับ

เรียน

48 หนวยกิต

1571006 การออกเสียงและการเขียนอักษรภาษาจีน
Chinese Pronunciation and Character Writing
1571101 ภาษาจีนเบื้องตน 1
Introduction to Chinese 1
1571102 ภาษาจีนเบื้องตน 2
Introduction to Chinese 2
1571202 การฟงและการพูดภาษาจีนธุรกิจ 1
Listening and Speaking Business Chinese 1
1572203 การฟงและการพูดภาษาจีนธุรกิจ 2
Listening and Speaking Business Chinese 2
1572301 การอานภาษาจีน 1
Chinese Reading 1
1572302 การอานภาษาจีน 2
Chinese Reading 2
1572303 การอานภาษาจีนธุรกิจ
Business Chinese Reading
1572401 การเขียนภาษาจีน
Chinese Writing
1573402 การเขียนภาษาจีนธุรกิจ 1
Business Chinese Writing 1
1573403 การเขียนภาษาจีนธุรกิจ 2
Business Chinese Writing 2
1573601 การแปลภาษาจีน 1
Chinese Translation 1
1574602 การแปลภาษาจีน 2
Chinese Translation 2
3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics
1572016 โปรแกรมคอมพิวเตอรภาษาจีน
Chinese Computer Programs
1573204 การฟงภาษาจีนจากสื่อ
Chinese Listening from Media

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

3(2-2)
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หนา 3

1573018
1573702
1573706
1573707
1574404
1571301
3561105
1571401
1571501

เลือก เรียน
12 หนวยกิต
กฎหมายธุรกิจและการลงทุนในประเทศจีน
Business Laws and Investment in China
ภาษาจีนเพื่อการเงินและการธนาคาร
Chinese for Finance and Banking
ภาษาจีนเพื่อการประชาสัมพันธ
Chinese for Public Relations
ภาษาจีนในสื่อสารมวลชน
Chinese in Mass Communication
การเขียนเอกสารภาษาจีนธุรกิจ
Chinese Business Document Writing
หลักการโลจิสติกส
Principles of Logistics
การเปนผูประกอบการ
Entrepreneurship
เศรษฐกิจและธุรกิจเบื้องตน
Introduction to Economics and Business
ความสัมพันธระหวางจีนกับไทย
Sino-Thai Relationships

2.4) กลุม ฝกประสบการณวิชาชีพ
1573803
1573804

3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

7 หนวยกิต

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีนธุรกิจ
Preparation for Professional Internship in Business
Chinese
การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีนธุรกิจ
Professional Internship in Business Chinese

2(90)
5(450)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแลว และตองไม เป นรายวิ ชาที่ กําหนดใหเรีย นโดยไมนับหนว ยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและและความสนใจและตองไมเปนรายวิชาใน
สาขาวิชาเอกนั้น
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หนา 4

คําอธิบายรายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาที่สัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การ
สรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และ
การเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร
วาจา และสื่อประสม
1500111

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
3(3-0)
English for Communication and Study Skills
Oral communication skills and listening comprehension skills to gain
confidence and fluency in interpersonal and presentational communication. Basic study
skills: reading, writing and those required for vocabulary development and information
retrieval used for undertaking basic research.
1500112

ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0)
Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรม การกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาที่มีตอ
กัน อิ ทธิ พลของวั ฒนธรรมที่มีต อวิ วั ฒนาการของภาษา ขนบธรรมเนีย มประเพณีและศิล ปวัฒ นธรรม
วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถิ่น ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยาง
มีศิลปะ
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
2500113
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดาน
สังคม จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคา
ของชี วิ ต การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ความรั บผิด ชอบตอหน าที่ข องตนเอง ครอบครัว และสัง คม การมี
จิตสํานึกหรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114

สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของ
มนุษย ดานความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพื้นฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวที่แสดงถึง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะที่
นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
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หนา 5

2500115

วิถีไทยสูสังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสั ม พั น ธ แ ละการบู ร ณาการของสั ง คมไทยและสั ง คมโลก ทางด า นสั ง คม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และ
การร ว มกิ จ กรรมสื บสานวั ฒนธรรม ขนบธรรมเนีย มประเพณีไทย และทองถิ่น การวิเคราะหประเด็น
เกี่ยวกับวิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับ
ชุมชนระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิ ช ย กฎหมายทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ชีวิตประจําวัน เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติด ใหโทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
1.3) กลุมคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสั มพั น ธ ร ะหว างสิ่งมีชี วิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ย น แปลงที่ มี
ผลกระทบตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค
พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและ
ผลิตภัณฑทางธรรมชาติที่มีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันที่มีความพอดี และการฝกปฏิบัติออก
กําลังกาย เพื่อพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116

การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ
ของมนุ ษย ตรรกวิ ทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพื่อแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117

เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การ
นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน
9 หนวยกิต
1571208
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจจีน
3(3-0)
English for Chinese Business Communication
Basic proficiency in the four skills with an emphasis on the primary
functions of English for Chinese business, including socializing, giving information,
understanding simple requests and directions. Understanding and responding to
correspondence, expressing ideas and giving opinions.
1572103
การอานภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจจีน
3(3-0)
English Reading for Chinese Business
Reading Chinese business materials. Interpreting the organizations and
objectives of various texts. Outlining, summarizing and writing short synopses of selected
materials as well as discussing business related topics.
1572104
การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจจีน
3(3-0)
English Writing for Chinese Business
Writing Chinese business correspondence, such as reports, business,
memorandums, articles, office papers, agenda and minutes.

o

2.2 ) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
18 หนวยกิต
1572011
สภาพเศรษฐกิจ สังคมจีนสมัยใหมและการบริหารธุรกิจใน
3(3-0)
วัฒนธรรมจีน
Modern Chinese Socio-Economic Situation and
Business Administration in Chinese Culture
ความรูเกี่ยวกับดานสังคมวิทยาและวัฒนธรรมจีนสมัยใหม ศาสนา การเมือง
ระบบสังคม เทคโนโลยี ศิลปกรรมและดนตรี ตลอดจนรูปแบบ แนวคิด ปรัชญา และเทคนิคการ
บริหารธุรกิจในวัฒนธรรมจีน ทั้งในระดับองคกรทางธุรกิจและภาครัฐ รวมทั้งการประยุกตปรัชญาและ
กลยุทธจากภูมิปญญาจีนมาใชในการบริหารธุรกิจ โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
1573703
ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก
3(2-2)
Chinese for Tourist Guides
บทบาทหนาที่และคุณลักษณะของมัคคุเทศก คําศัพทสํานวนภาษาจีนและความรู
เบื้องตนที่จําเปนสําหรับงานมัคคุเทศก ไดแก เทคนิคและวิธีการนําเที่ยว ขอมูลทางดานประวัติศาสตร
ภูมิศาสตร เศษฐกิจ วัฒนธรรมของประเทศไทย ขอมูลสถานที่ทองเที่ยวสําคัญในกรุงเทพฯและเมือง
ทองเที่ยวตางๆในภาคกลางของประเทศไทย ฝกปฏิบัติการนําเที่ยวโดยใชภาษาจีนในการสื่อสารและการ
แกไขปญหาเฉพาะหนาตางๆอยางมีประสิทธิภาพ
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1573705

ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน
3(2-2)
Chinese for Airline Business
คําศัพทและสํานวนภาษาจีนที่ใชในแผนกตาง ๆ ของธุรกิจการบิน รวมถึงแผนก
บริการภาคพื้นดิน และแผนกบริการบนเครื่องบิน โดยจําลองสถานการณการปฏิบัติงาน ใหผูเรียนนํา
เนื้อหาจากบทเรียนมาประยุกตอยางเหมาะสม ฝกทักษะการฟงพูด และการแกไขปญหาเฉพาะหนาตางๆ
1573708
ภาษาจีนเพื่องานเลขานุการและงานสํานักงาน
3(2-2)
Chinese for the Secretarial and Office Works
การฝกทักษะบูรณาการภาษาจีนในงานเลขานุการและงานตางๆสํานักงาน ไดแก
การเขียนบันทึกขอความ การบันทึกรายงานการประชุม เอกสารทางกฎหมาย วีซา ใบอนุญาตการทํางาน
ใบมอบฉันทะ วาระการประชุมรายงานโทรสาร และจดหมายอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนมารยาททางสังคมที่
จําเปนตอการทํางาน
1574205
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการโรงแรม
3(2-2)
Chinese for Hotel Business
คําศัพท โครงสราง สํานวนภาษาจีนและทักษะรวมทั้งดานการติดตองานโรงแรม
แผนกตอนรับสวนหนา อาหารและเครื่องดื่ม งานแมบานและมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยจําลอง
สถานการณ การปฏิ บั ติ งานด านธุ ร กิ จ การโรงแรม ใหผูเรีย นนําเนื้อหาจากบทเรีย นมาฝกปฏิบัติและ
ประยุกตใชอยางเหมาะสม
3562205
ธุรกิจระหวางประเทศ
3(3-0)
International Business
ระบบธุรกิจ และสภาพแวดลอมของธุรกิจระหวางประเทศ มูลเหตุจูงใจในการทํา
ธุร กิ จ ระหว างประเทศ การควบคุ มและส งเสริมธุรกิจ ระหวางประเทศ โดยการใชพิกัดอัตรา ภาษี
ศุลกากรและกฎหมายระหวางประเทศ ศึกษาโครงสรางการดําเนินงานของบริษัทธุรกิจระหวางประเทศ
2.3) กลุมวิชาเฉพาะ
60 หนวยกิต
บังคับ
48 หนวยกิต
1571006
การออกเสียงและการเขียนอักษรภาษาจีน
3(2-2)
Chinese Pronunciation and Character Writing
โครงสรางระบบออกเสียงพื้นฐานภาษาจีน ศึกษาสัทอักษรภาษาจีน ทั้งพยัญชนะ
สระ และวรรณยุกต เนนฝกทักษะดานการฟง การพูด การอานที่ถูกตอง และศึกษาการเขียนอักษรจีน
ซึ่งประกอบดวยลักษณะขีดและลําดับขีด อักษรแสดงเสียงและอักษรแสดงความหมายที่สําคัญ เนนฝก
ทักษะดานการเขียนใหมีประสิทธิภาพ
1571101

ภาษาจีนเบื้องตน 1
3(2-2)
Introduction to Chinese 1
การออกเสียงพินอิน หลักเบื้องตนของการเขียนตัวอักษรจีน โครงสรางพื้นฐานของ
รูปประโยคภาษาจีนกลางที่สั้นและงาย ฝกอานคําศัพท วลี ประโยค บทความอยางงาย และฝกแตง
ประโยคสั้นๆที่ใชในชีวิตประจําวัน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
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1571102

ภาษาจีนเบื้องตน 2
3(2-2)
Introduction to Chinese 2
เรียนรูอักษรจีนเพิ่มเติมจากรายวิชาภาษาจีนเบื้องตน 1 ฝกการอาน เขียนคําศัพท
วลีที่สูงขึ้น ฝกการอานประโยคและขอความที่ยาวขึ้น เพื่อทําความเขาใจและใชไดถูกตอง ศึกษา
ลักษณะโครงสรางของรูปประโยคทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อการสื่อสาร เนนการออกเสียง
ภาษาจีนกลางใหไดมาตรฐานตลอดจนศึกษาการสนทนาภาษาจีนในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวัน
1571202
การฟงและการพูดภาษาจีนธุรกิจ 1
3(2-2)
Listening and Speaking Business Chinese 1
การฟงและพูดบทสนทนาพื้นฐานทางธุรกิจ เรียนรูคําศัพทที่ใชในการติดตอธุรกิจ
เบื้องตน การตอนรับลูกคา การติดตอซื้อขายสินคา และเรื่องอื่นๆ ฝกทักษะการฟงและการพูด โดย
สามารถจับใจความสําคัญของเรื่องที่ฟงและพูดโตตอบไดอยางถูกตองเหมาะสม
1572203
การฟงและการพูดภาษาจีนธุรกิจ 2
3(2-2)
Listening and Speaking Business Chinese 2
(Prerequisite: 1571202 Listening and Speaking
Business Chinese 1)
การฝกฟงและสนทนาที่ซับซอนขึ้นเกี่ยวกับธุรกิจ การเจรจาสั่งซื้อสินคา การทํา
สัญญา การประกันภัย การบรรทุกและลําเลียงสินคา โดยสามารถจับใจความสําคัญ และเลือกใช
ถอยคําโตตอบใหถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณ
1572301
การอานภาษาจีน 1
3(2-2)
Chinese Reading 1
การฝกอานงานเขียนขนาดสั้นประเภทตาง ๆ เชน ประกาศ อนุเฉท การบรรยาย
เรียงความอยางงาย จดหมายและบทความขนาดสั้น ฝกความเร็วและความเขาใจในการอาน โดยจับ
ใจความสําคัญและวัตถุประสงคของผูเขียนได
1572302
การอานภาษาจีน 2
3(2-2)
Chinese Reading 2
(Prerequisite: 1571202 Chinese Reading 1)
การฝ กความเร็ วในการอานงานเขียนประเภทตางๆที่ ยากและยาวขึ้น เชน การ
บรรยายเรียงความ บทความ สามารถจับใจความสําคัญ สรุปเนื้อหา เขียนเลาเรื่องโดยใชภาษาของ
ตนเอง และแสดงความคิดเห็นตอเรื่องที่อานได
1572303
การอานภาษาจีนธุรกิจ
3(2-2)
Business Chinese Reading
ความรู ท างด านธุ ร กิ จ สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศจี น ผ า นบทความ
เอกสาร จดหมาย โดยฝกจั บใจความสําคัญ ตอบคําถาม และสรุปเนื้อหาจากเรื่องที่อานไดอยาง
เหมาะสม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

หนา 9

1572401

การเขียนภาษาจีน
3(2-2)
Chinese Writing
การฝกเขียนตัวอักษรและขอความภาษาจีนอยางงาย และฝกการใชคําศัพทตางๆ
เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน เพื่อสื่อความหมายของตนใหผูอื่นทราบ
1573402
การเขียนภาษาจีนธุรกิจ 1
3(2-2)
Business Chinese Writing 1
คํ า ศั พ ท แ ละสํ า นวนที่ ใ ช ด า นธุ ร กิ จ และการฝ ก เขี ย นจดหมายสอบสมั ค รงาน
จดหมายสอบถาม จดหมายสั่งซื้อ ตลอดจนการกรอกใบสมัครแบบฟอรมตาง ๆ และการเขียนบันทึก
1573403
การเขียนภาษาจีนธุรกิจ 2
3(2-2)
Business Chinese Writing 2
(Prerequisite: 1573402 Business Chinese Writing 1)
การฝกเขียนขอความทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ที่ใชในจดหมายธุรกิจ บัตรเชิญ
บัตรอวยพร ตลอดจนบทความขนาดสั้น ทั้งนี้ เพื่อฝกใหสามารถนําศัพทธุรกิจตาง ๆ ที่เรียนมาแลว
แสดงความประสงคของตนเองไดถูกตอง
1573601
การแปลภาษาจีน 1
3(2-2)
Chinese Translation 1
ทฤษฎีการแปลเบื้องตน ฝกแปลจีน-ไทยและไทย-จีน ตั้งแตระดับคํา ประโยค จนถึง
ขอความขนาดสั้น โดยคัดจากบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องตางๆที่จําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน
1574602
การแปลภาษาจีน 2
3(2-2)
Chinese Translation 2
(Prerequisite: 1573601 Chinese Translation 1)
การแปลจี น -ไทยและไทย-จี น ในระดั บ ที่ ย ากและยาวขึ้ น โดยฝ ก แปลบทความ
เอกสารทางธุ ร กิ จ เอกสารทางวิ ช าการ เอกสารราชการ ข า ว สุ น ทรพจน จดหมาย เรื่ อ งสั้ น
วรรณกรรม และนวนิยายตางๆ
3504101
จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0)
Business Ethics
แนวคิดที่ มาของจริย ธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจตองมีจริย ธรรม รวมทั้งการสงเสริม
จริยธรรมในองคการธุรกิจ เนนจริยธรรมของผูบริหารและจริยธรรมของพนักงาน โดยใชกรณี ตัวอยาง
ประกอบ
1572016
โปรแกรมคอมพิวเตอรภาษาจีน
3(2-2)
Chinese Computer Programs
การฝกทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรภาษาจีน การบันทึกขอมูลภาษาจีนดวย
โปรแกรมประยุกต ตลอดจนการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ทางอินเทอรเน็ต
1573204
การฟงภาษาจีนจากสื่อ
3(2-2)
Chinese Listening from Media
การฝกฟงภาษาจีนผานสื่อประเภทตางๆ ไดแก วิทยุ โทรทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส
โดยเนนใหผูเรียนสามารถจับใจความสําคัญ ตอบคําถาม สรุป ถายทอด และแสดงความคิดเห็นได
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เลือก
12 หนวยกิต
1573018
กฎหมายธุรกิจและการลงทุนในประเทศจีน
3(3-0)
Business Laws and Investment in China
หลักกฎหมายเบื้องตนของจีนที่เกี่ยวของกับการทําธุรกิจ ขอจํากัด และขอบขาย
การลงทุ น ทั้งเรื่องการเสีย ภาษี ทางการคา การเงินการธนาคาร การสงเสริมการลงทุน และสิทธิ
ประโยชน เขตเศรษฐกิจพิเศษตางๆ FTA ไทย-จีน และเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน
1573702
ภาษาจีนเพื่อการเงินและการธนาคาร
3(2-2)
Chinese for Finance and Banking
ภาพรวมภาษาที่ใชในดานการเงินและการธนาคารเบื้องตน และการฝกปฏิบัติที่ใช
ทักษะที่สูงขึ้นจากกรณีศึกษา และการวิเคราะหปญหาและแนวโนมดานการเงินการธนาคาร การฝกใช
ภาษาทางดานการใหบริการธนาคาร หลักทรัพยและหุน พันธบัตร บัญชี และงบการเงิน
1573706
ภาษาจีนเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2-2)
Chinese for Public Relations
คําศัพท สํานวนภาษาจีนที่ใชในสื่อประชาสัมพันธประเภทตาง ๆ เชน ประกาศ
โฆษณา แผนพับ เกี่ยวกับสินคาและบริการตาง ๆ ฝกการเขียน พูด เพื่อการใหขาวสาร แกสาธารณชน
1573707
ภาษาจีนในสื่อสารมวลชน
3(2-2)
Chinese in Mass Communication
ความรูเ กี่ยวกับหลักเบื้องตนและรูปแบบการเขียนสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส
ประเภท หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร จดหมายขาว แผนพับ และโฆษณา โดยเลือกใชคําและ
ประโยคใหเกิดความนาสนใจและดึงดูดผูอานได
1574404
การเขียนเอกสารภาษาจีนธุรกิจ
3(2-2)
Chinese Business Document Writing
แบบฟอรมจดหมายธุรกิจตางๆ การฝกเขียนประวัติยอของบุคคล การตอบรับและ
ปฏิเสธในการทําธุรกรรมทางธุรกิจที่ใชในจดหมายแนะนําสินคาจดหมาย เสนอราคาสินคา
1571301
หลักการโลจิสติกส
3(3-0)
Principles of Logistics
แนวคิดและหลักการในการบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจในทุกกิจกรรมที่
เกี่ยวกับโลจิสติกส การวางแผนเครือขายโลจิสติกส การเลือกทําเลที่ตั้ง การพยากรณ การจัดซื้อ จัดจาง
การบริหารสินคาคงคลัง การผลิต การจัดเก็บ และการขนสง การเพิ่มประสิทธิภาพและรายไดรวมไปถึง
การลดตนทุนใหสอดคลองกับตนทุนการดําเนินงาน การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโล
จิสติกส การเลือกผูใหบริการโลจิสติกสจากภายนอก
3561105
การเปนผูประกอบการ
3(3-0)
Entrepreneurship
คุณสมบัติของผูประกอบการ และกระบวนการพัฒนาสูการเปนผูประกอบการที่ดี
หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารจัดการธุรกิจของตนเอง ความคิดสรางสรรคเริ่มจากธุรกิจขนาดยอม
ขนาดกลาง และขนาดใหญ การจัดทําแผนธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ การบริหาร จัดการผลิตและ
ปฏิบัติการ การตลาด การประชาสัมพันธ การลงทุน การวาจาง และการเหมาชวงการผลิต นโยบาย
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอการประกอบการ กฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวของ การบริหาร
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จัดการนวัตกรรม และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
1571401
เศรษฐกิจและธุรกิจเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Economics and Business
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและการจัดการธุรกิจ ประเภทและ
ความสําคัญของหลักการจัดการธุรกิจ ตลาดในระบบเศรษฐกิจ วัฏจักรเศรษฐกิจกับการคา การพัฒนา
เศรษฐกิจกับการลงทุนทางธุรกิจ
1571501
ความสัมพันธระหวางจีนกับไทย
3(3-0)
Sino-Thai Relationships
วิวัฒนาการความสัมพันธระหวางไทยกับจีนดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
วัฒนธรรมและการศึกษา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
2.4) กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
1573803
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีนธุรกิจ
2(90)
Preparation for Professional Internship
in Business Chinese
การฝกใชภาษาจีนในสถานการณจําลองทางธุรกิจที่เกี่ยวกับโรงแรม อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว สายการบิน และสํานักงาน
1573804
การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีนธุรกิจ
5(450)
Professional Internship in Business Chinese
การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานธุรกิจที่ใชภาษาจีนในประเทศหรือ
ตางประเทศไมนอยกวา 450 ชั่วโมง
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลื อกจากรายวิ ชาที่ เป ด สอนในมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนครโดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เคยเรีย น
มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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