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สาขาวิชาภาษาตะวันออก กลุมวิชาภาษาจีนธุรกิจ (01396) 

01396111  ภาษาจีนธุรกิจ I     3(3-0-6) 

  (Business Chinese I) 

       อักษร ระบบเสียงภาษาจีน หลักไวยากรณพ้ืนฐาน ทักษะฟง พูด อานและเขียนประโยคข้ัน  

                พ้ืนฐาน คําศัพทและสํานวนท่ัวไปในสถานประกอบการ 

       Chinese characters. The sound system of Chinese. Basic grammar. Skill of    

            listening, speaking, reading and writing basic sentences. Common vocabulary and   

                expressions in workplace. 

01396112   ภาษาจนีธรุกิจ II 3(3-0-6) 

        (Business Chinese II) 

       วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396111 

       โครงสรางและหลักไวยากรณพ้ืนฐาน ฟง พูด อานและเขียนประโยคข้ันพ้ืนฐาน ศัพท และ 

                สํานวนท่ัวไปในสถานประกอบการ เรียนรูระบบการทํางานของบริษัทจีน 

       Basic structure and grammar. Skills of listening, speaking, reading and writing   

                basic sentences. Common vocabulary and expressions in workplace. Study of   

                Chinese company’s working system. 

01396141   สนทนาภาษาจีนธุรกิจ I 3(3-0-6) 

        (Business Chinese Conversation I) 

       การออกเสียงภาษาจีนในระดับตัวอักษร คํา วลี และประโยคสั้นๆ สนทนาโดยใชสํานวน 

                ภาษาจีนธุรกิจพ้ืนฐาน 

       Chinese pronunciation at the level of Chinese scripts, words, phrases and short  

                sentences. Making conversation by using basic business Chinese expressions. 

01396142   สนทนาภาษาจีนธุรกิจ II 3(3-0-6)               

                 (Business Chinese Conversation II) 

       วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396141 

       เสียงวรรณยุกตและทํานองเสียงในภาษาจีน สนทนาเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจําวันในสถาน 

                ประกอบการ โดยใชประโยคพ้ืนฐาน 

       Chinese tones and intonation. Making conversation on daily life topics in  

                workplace by using basic sentences. 

01396211   ภาษาจีนธุรกิจ III 3(3-0-6) 

         (Business Chinese III) 

        วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396112 

        โครงสรางและหลักไวยากรณข้ันกลาง การอานและการเขียนขอความสั้นๆ เชิงธุรกิจ 
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  Intermediate structure and grammar. Reading and writing short business 

 passages. 

 01396212 ภาษาจีนธุรกิจ IV 3(3-0-6) 

  (Business Chinese IV) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396211 

  โครงสรางและหลักไวยากรณข้ันกลางในระดับท่ีสูงข้ึน การอานและการเขียนขอความเชิง 

                           ธุรกิจ 

  Intermediate structure and grammar at a higher level. Reading and writing  

                           business passages. 

 01396213* ระบบเสียงภาษาจีน 3(3-0-6) 

  (Chinese Language Sound System) 

  สัทศาสตรและระบบเสียงภาษาจีน สัทอักษร และพ้ืนฐานการวิเคราะหระบบเสียง 

  Chinese phonetic and sound systems. The International Phonetic  

                          Alphabet (IPA). Basic Phonological analysis. 

 01396221 การอานภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ I 3(3-0-6) 

   (Chinese Reading for Career I) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396112 

  หลักการอาน อานบันทึกขอความ รายงานการประชุมและเอกสารท่ีใชติดตอภายใน 

                           องคกรเพ่ือจับใจความสําคัญ 

  Principles of reading. Reading memorandum, meeting minutes and  

                           documents for internal communication in order to grasp main ideas. 

 01396222 การอานภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ II          3(3-0-6) 

  (Chinese Reading for Career II) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396221 

  การอานจดหมายและเอกสารท่ัวไปท่ีใชติดตอกับองคกรภายนอก 

  Reading letters and general documents for external communication. 

 01396231 การเขียนภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร                                                 3(3-0-6) 

   (Chinese Writing for Communication) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396112 

  เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับหัวขอท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 

  Writing opinions on general daily life topics.  
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 01396241 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ III                                                           3(3-0-6) 

  (Business Chinese Conversation III) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396142 

  การฟงจับใจความและการสนทนาโตตอบหัวขอในสถานการณเพ่ือการติดตอสื่อสารทาง 

                           ธุรกิจ 

  Comprehensive listening and conversation in business situations. 

 01396242 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ IV                                                           3(3-0-6) 

  (Business Chinese Conversation IV) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396241 

  การฟงจับใจความและการสนทนาโตตอบหัวขอในสถานการณเพ่ือการติดตอสื่อสารทาง 

                           ธุรกิจ การพูดซักถามและแสดงความคิดเห็น 

  Comprehensive listening and conversation in business situations. Making  

                           inquiries and expressing opinions. 

 01396281 ภาษาจีนเชิงสังคมและวัฒนธรรม                                                  3(3-0-6) 

  (Chinese for Sociocultural Studies)    

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396112 

  ลักษณะของสังคมวัฒนธรรมจีนเพ่ือใหเขาใจภาษา ความคิด ทัศนคติและความเชื่อของ 

                           ชาวจีนเพ่ือการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

  Characteristics of Chinese for Sociocultural Studies to the understanding  

                          of language, attitude and belief of Chinese people for effectiveness in   

                          cooperative working. 

 01396311 ภาษาจีนธุรกิจ V                                                                     3(3-0-6) 

  (Business Chinese V) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396212  

  โครงสรางและไวยากรณภาษาจีนข้ันสูงการอานบทความสรุปความคิดเห็นในหัวขอท่ี  

                           กําหนดในสถานการณเชิงธุรกิจ 

  Advanced structure and grammar. Passage reading. Conclusion of ideas in  

                           selected topics of business situations. 

 01396312 ภาษาจีนธุรกิจ VI                                                                    3(3-0-6) 

  (Business Chinese VI) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396311  

  โครงสรางและไวยากรณภาษาจีนข้ันสูงในระดับท่ีสูงข้ึน การอานบทความและเขียน 

                          อภิปรายในหัวขอท่ีกําหนดในสถานการณเชิงธุรกิจ  

  Advanced structure and grammar at a higher level. Reading passages and  

                          writing discussion in selected topics of business situations. 
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 01396313 โครงสรางและไวยากรณจีน                                                        3(3-0-6) 

  (Chinese Structure and Grammar) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396212  

  โครงสรางไวยากรณจีน คํา วลี ประโยคและการวิเคราะหประโยค 

  Structures of Chinese grammar : words, phrases, sentences and sentence  

                           analysis.  

 01396321 งานประพันธจีน I                                                                    3(3-0-6) 

  (Chinese Literary Works I) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396212 

  การอานงานประพันธจีนตั้งแตสมัยโจวถึงสมัยซงเพ่ือศึกษาลักษณะของงานประพันธ 

                           สํานวนภาษา สภาพสังคมและแนวคิดของคนจีนในสมัยนั้น 

  Reading Chinese literary works from the Zhou period until the Song period  

                          for the study of literary styles, expressions, society and Chinese concepts  

                          in that period. 

 01396322  งานประพันธจีน II                                                                   3(3-0-6) 

  (Chinese Literary Works II) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396212 

  การอานงานประพันธจีนตั้งแตสมัยหยวนถึงสมัยปจจุบันเพ่ือศึกษาลักษณะของงาน 

                           ประพันธ สํานวนภาษา สภาพสังคมและแนวคิดของจีนในสมัยนั้น 

  Chinese literary works from the Yuan period until the present period for  

                           the study of literary styles, expressions, society and Chinese concepts in  

                           that period. 

 01396323 การอานภาษาจีนผานส่ือส่ิงพิมพ                                                  3(3-0-6) 

  (Chinese Reading through Printed Materials) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396212 

  อานโฆษณาและขอความในปายประชาสัมพันธและใบประกาศ อานบทความในนิตยสาร 

                           และหนังสือพิมพ 

  Reading advertisements and passages in billboards and placards. Reading  

                           articles in magazines and newspapers. 

 01396341 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ V                                                            3(3-0-6) 

  (Business Chinese Conversation V) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396242 

  พูดแสดงความคิดเห็น อภิปรายกลุม รายงานปากเปลาในหัวขอทางดานธุรกิจ 

  Expressing opinions, group discussion and oral reports on business topics. 
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 01396342 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ VI                                                           3(3-0-6) 

  (Business Chinese Conversation VI) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396341 

  สัมภาษณ สรุปขอมูลและนําเสนองานในหัวขอทางดานธุรกิจ 

  Interviewing, data conclusion and giving presentation on business topics. 

 01396361 ภาษาจีนเพ่ือการประชาสัมพันธทางธุรกิจ                                        3(3-0-6) 

  (Chinese for Business Public Relation) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 0139621 

  ภาษาจีนเพ่ืองานประชาสัมพันธและโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน. 

  Chinese for public relations and advertising through published media and  

                           broadcast media. 

 01396381 ภาษาจีนเพ่ือการเมืองและเศรษฐกิจ                                              3(3-0-6) 

  (Chinese for Politics and Economics) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396212 

  ลักษณะของการเมือง เศรษฐกิจจีนซ่ึงสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของคนจีน  

                           ความสัมพันธระหวางประเทศไทยและประเทศจีน 

  Characteristics of China for Politics and Economics that affect Chinese  

                           ways of living and relationship between Thailand and China. 

 01396382 ภาษาและวัฒนธรรมในองคกรจีน                                                 3(3-0-6) 

  (Language and Culture in Chinese Corporate) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396212 

  วัฒนธรรมองคกร โครงสราง การบริหารจัดการและการดําเนินงานขององคกรจีน ภาษา  

                           มารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติในการติดตอธุรกิจกับชาวจีน 

  Chinese organizational culture, structure and management. Language,  

                          manners and customs for doing business with Chinese.. 

 01396390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา                                                1(1-0-2) 

  (Cooperative Education Preparation) 

  หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ ความรู 

                          พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร 

                          และมนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ  

                          เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน 

  Principles, concepts and processes of cooperative education. Related  

                           rules and regulations. Basic knowledge and techniques in job application.  

                          Basic knowledge and techniques in working. Communication and human         
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                           relations. Personality development. Quality management system in  

                           workplace. Presentation techniques. Report writing. 

        01396411 ภาษาจีนเพ่ือการทดสอบวัดระดับความรู                                         3(3-0-6) 

  (Chinese for Proficiency Test) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396212 

  คําศัพท โครงสรางและหลักไวยากรณภาษาจีนฟง เขียน และอานจับใจความ เพ่ือการ 

                          สอบขอสอบวัดระดับความรูทางภาษาท่ัวไปและระดับความรูทางภาษาในเชิงธุรกิจ 

  Vocabulary, structure and grammar of Chinese. Listening, writing and  

                           reading comprehension for general Chinese proficiency test and business  

                           Chinese proficiency test. 

 01396421 ปริทัศนสังคมไทยในเอกสารภาษาจีน                                             3(3-0-6) 

  (Overview Thai Society in Chinese Documents) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396212 

  ชาวไทยและวัฒนธรรมไทย ราชวงศ ประวัติพระราชวงศและพระราชกรณียกิจ ประเพณี 

                           ทางศาสนา   และความเชื่อ คติชน บทบาททางเพศ อาหารประจําชาติ การละเลน การ 

                           เผยแพรวัฒนธรรมเอเชียและวัฒนธรรมตะวันและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยใน 

                           เอกสารภาษาจีน เอกสารภาษาจีน 

  People of Thailand and their culture; Royal Family, their history and  

                           works; religious tradition and belief; folklore; gender roles; national  

                           cuisine; entertainment; Asian and Western cultural propagation and   

                           changes in Thai society in Chinese documents. 

 01396431 การเขียนภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ                                                  3(3-0-6) 

  (Chinese Writing for Career) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396212 

  การกรอกแบบฟอรม การเขียนใบสมัครงาน จดหมายธุรกิจ รายงานการประชุม 

  Filling in forms, writing resume, business letters and meeting minutes. 

 01396432 หลักการเขียนแผนธุรกิจภาษาจีน                                                3(3-0-6) 

  (Principles of Chinese Business Plan Writing) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396212 

  ความหมาย แนวคิด หลักการ การเขียนแผน และการนําเสนอแผนในรูปแบบของ 

                           รายงานเปนภาษาจีน 

  Definition, basic concept, principles, writing business plan in Chinese. 
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 01396441 ภาษาจีนเพ่ือการนําเสนอทางธุรกิจ                                            3(3-0-6) 

  (Chinese for Business Presentation) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396212 

  หลักการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานทางธุรกิจ ภาษาจีนท่ีใชในการนําเสนอโครงงาน  

                           ฝกแสดงบทบาทสมมุติในสถานการณท่ีกําหนด 

  Principles and techniques for business project presentations. Chinese used  

                          in business project presentation. Practicing role play in the given situations. 

 01396451 การแปลภาษาจีนเชิงธุรกิจ                                                      3(3-0-6) 

  (Chinese Business Translation) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396212 

  หลักการแปล ปญหาการแปลเอกสารธุรกิจ แปลเอกสารธุรกิจจากภาษาจีนเปน 

                           ภาษาไทยและจากภาษาไทยเปนภาษาจีน 

  Principles of translation. Problems in translating business documents.  

                           Translating business documents from Chinese into Thai and from Thai  

                            into Chinese. 

 01396452 ภาษาจีนเพ่ือการลามในธุรกิจ                                                   3(3-0-6) 

  (Chinese for Business Interpretation) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396212 

  หลักการ ข้ันตอน และเทคนิคการแปลแบบลามในงานธุรกิจ แปลแบบลามจากภาษาจีน 

                           เปนภาษาไทยและจากภาษาไทยเปนภาษาจีน 

  Principles, processes and techniques of interpreting in business works.  

                           Interpreting from Chinese into Thai and from Thai into Chinese. 

 01396461 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการโรงแรม                                                  3(3-0-6) 

  (Chinese for Hotel Business) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396212 

  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับงานโรงแรม ภาษาจีนท่ีใชติดตอในธุรกิจการโรงแรม ฝกแสดง 

                          บทบาทสมมุติในสถานการณท่ีกําหนด 

  General knowledge of hotel business. Chinese used in hotel business.  

                           Practicing role play in the given situations. 

 01396462 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการบิน                                                       3(3-0-6) 

  (Chinese for Airline Business) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396212 

  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจการบิน ภาษาจีนท่ีใชติดตอในธุรกิจการบิน ฝกแสดงบทบาท 

                          สมมุติในสถานการณท่ีกําหนด 

  General knowledge of airline business. Chinese used in airline business.  



456 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2562 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

                         Practicing role play in the given situations 

 01396463 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการทองเท่ียว                                                   3(3-0-6) 

  (Chinese for Tourism Business) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396212 

  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจการทองเท่ียว ภาษาจีนท่ีใชติดตอในธุรกิจการทองเท่ียว ฝก 

                           แสดงบทบาทสมมุติในสถานการณท่ีกําหนด 

  General knowledge of tourism business. Chinese used in tourism business.  

                          Practicing role play in the given situations. 

 01396464 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจระหวางประเทศ                                                3(3-0-6) 

  (Chinese for International Trade) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396212 

  ภาษาจีนท่ีใชในการติดตอธุรกิจระหวางประเทศ เอกสารท่ีใชในการติดตอเพ่ือการคา 

                           ระหวางประเทศ การนําเขาและการสงออก 

  Chinese for international trade. Documents used in international trade,  

                           import and export. 

 01396490 สหกิจศึกษา 6 

  (Cooperative Education) 

  การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานท่ีไดรับมอบหมาย  ตลอดจนการ 

                           จัดทํารายงานและการนําเสนอ 

  On the job training as a temporary employee according to the assigned  

                           project including report and presentation. 

 01396498 ปญหาพิเศษ                                                                          3(3-0-6) 

  (Special Plromblem) 

  การศึกษาคนควาทางภาษาและวัฒธรรมจีนและเรียบเรียงเปนรายงาน 

  Study and raesarch in Chinese language and culture and compile into a  

                          written report. 

 

 

 

 

 

 

 

 


