รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ: Master of Arts Program in Chinese for Business Communication
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อยอ (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อยอ (อังกฤษ) :

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ)
ศศ.ม. (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ)
Master of Arts (Chinese for Business Communication)
M.A. (Chinese for Business Communication)

จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
39 หนวยกิต
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) เลขานุการ
(2) ลามเพื่องานธุรกิจ
(3) นักเขียน/ นักแปล
(4) บรรณาธิการหนังสือ/หนังสือพิมพ/ นิตยสาร
(5) ครู/อาจารยวิชาภาษาจีน ในระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา หรือประถมศึกษา
(6) อาชีพอื่น ๆ ที่ตองการความรูความสามารถทางภาษาจีนในการสื่อสาร
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
1) รับสมัครนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติ (ยกเวนชาวจีน และเจาของภาษา) ที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน หรือสาขาวิชาอื่นจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารองรับ
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.50
2) ผูสมัครตองมีผลวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 หรือเทียบเทา กรณีที่ผูสมัครไมมีผลสอบวัดร
หมายเหตุ หากไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แผน ข
1) รับสมัครนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติ (ยกเวนชาวจีน และเจาของภาษา) ที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน หรือสาขาวิชาอื่นจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารองรับ
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.50

2) ผูสมัครตองมีผลวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 หรือเทียบเทา กรณีที่ผูสมัครไมมีผลสอบวัด
ระดับความรูภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 หรือเทียบเทา ผูสมัครจะตองสอบผานตามเกณฑการวัดระดับความรูภาษาจีน
ตามที่คณะวิชากําหนด สําหรับผูที่สอบไมผานจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาจีน (โดยไมนับหนวย
กิต) และสามารถเลือกเรียนไดเพียงแผนการศึกษาแผน ข เทานั้น นอกจากนี้จะตองสอบผานการสอบวัดระดับ
ความรูภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 ใหไดกอนสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร
3) เปนผูมีสุขภาพแข็งแรง และผานการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หมายเหตุ หากไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรไมนอยกวา 39 หนวยกิต แบงออกเปน 2 แผน คือ แผน ก
แบบ ก 2 และ แผน ข
แผน ก แบบ ก 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ ซึ่งเทียบคาไดไมนอยกวา
12 หนวยกิต
แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ นักศึกษาตองลงทะเบียน
รายวิชาการศึกษาอิสระ จํานวน 6 หนวยกิต และตองสอบประมวลความรูขอเขียนและปากเปลา
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
2. หมวดวิชาบังคับ
3. หมวดวิชาเลือก
4. วิทยานิพนธ
5. การศึกษาอิสระ
6. สอบประมวลความรูขอเขียนและสอบปากเปลา
รวมไมนอยกวา
0B

แผน ก แบบ ก 2
วิทยานิพนธ
(หนวยกิต)
ไมนับหนวยกิต
18
9
12
39

แผน ข
ศึกษาอิสระ
(หนวยกิต)
ไมนับหนวยกิต
18
15
6
ผาน/ไมผาน
39

รายวิชาในโครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
CN 0820 ภาษาจีนสําหรับบัณฑิตศึกษา
BA 0893 องคการและการจัดการธุรกิจ

ไมนับหนวยกิต
ไมนับหนวยกิต

2) หมวดวิชาบังคับ
CN 8003 ระเบียบวิธีวิจัย
CN 8413 ศิลปะการใชภาษาเพื่อการเจรจาตอรองเชิงธุรกิจ

18 หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
2

CN 8423
CN 8433
CN 8443
CN 8453

การอานเพื่อวิเคราะหภาษาเชิงธุรกิจ
หลักการเขียนระดับสูงเชิงธุรกิจ
การแปลและการตีความเชิงธุรกิจ
การสัมมนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

3) หมวดวิชาเลือก (แผน ก แบบ ก 2 เรียน 9 หนวยกิต/แผน ข เรียน 15 หนวยกิต)
CN 8513 ความสัมพันธทางการคาไทย – จีน
3(3/3-0-0)
CN 8523 สัมมนาวัฒนธรรมการดําเนินธุรกิจกับประเทศจีน
3(3/3-0-0)
CN 8533 ลามเพื่องานธุรกิจ
3(3/3-0-0)
CN 8543 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในธุรกิจโลจิสติกส
3(3/3-0-0)
CN 8553 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ
3(3/3-0-0)
CN 8573 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอุตสาหกรรมการผลิต
3(3/3-0-0)
CN 8583 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในธุรกิจการเงิน การธนาคาร
3(3/3-0-0)
CN 8593 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3(3/3-0-0)
CN 8613 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ
3(3/3-0-0)
4) วิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ
แผน ก แบบ ก 2
CN 8606 วิทยานิพนธ 1
CN 8616 วิทยานิพนธ 2
แผน ข
CN 8626 การศึกษาอิสระ

12 หนวยกิต
6(0-0-/6P)
6(0-0-/6P)
6 หนวยกิต
6(0-0-6/P)
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แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2 (ทําวิทยานิพนธ)

ภาค

วิชาเสริมพื้นฐาน
ไมนับหนวยกิต
CN 0820 ภาษาจีนสําหรับณฑิตศึกษา
BA 0893 องคการและการจัดการธุรกิจ
วิชาบังคับ
9 หนวยกิต
ปที่ 1
CN 8003 ระเบียบวิธีวิจยั
3(3/3-0-0)
ภาคการศึกษา
ศิลปะการใชภาษาเพื่อการ
CN 8413
3(3/3-0-0)
ที่ 1
เจรจาตอรองเชิงธุรกิจ
การอานเพือ่ วิเคราะหภาษา
CN 8423
3(3/3-0-0)
เชิงธุรกิจ
รวม
วิชาบังคับ
CN 8433

ปที่ 1
CN 8443
ภาคการศึกษา
CN 8453
ที่ 2

ปที่ 1
ภาคฤดูรอน

วิชาเลือก
CN ……
รวม
วิชาเลือก
CN ……
CN ……

9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
หลักการเขียนภาษาจีนขั้นสูง 3 (3/3-0-0)
เชิงธุรกิจ
การแปลและการตีความเชิงธุรกิจ 3(3/3-0-0)
การสัมมนาภาษาจีนเพื่อการ
3(3/3-0-0)
สื่อสารเชิงธุรกิจ
3 หนวยกิต
วิชาเลือก (1)
3(3/3-0-0)
12 หนวยกิต
6 หนวยกิต
วิชาเลือก (2)
3(3/3-0-0)
วิชาเลือก (3)
3(3/3-0-0)

รวม

ปที่ 2
CN 8606 วิทยานิพนธ 1
ภาคการศึกษา
ที่ 1
รวม
CN 8616

ปที่ 2
ภาคการศึกษา
รวม
ที่ 2

วิทยานิพนธ 2

แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ)

วิชาเสริมพื้นฐาน
ไมนับหนวยกิต
CN 0820 ภาษาจีนสําหรับบัณฑิตศึกษา
BA 0893 องคการและการจัดการธุรกิจ
วิชาบังคับ
9 หนวยกิต
CN 8003 ระเบียบวิธีวิจยั
3(3/3-0-0)
ศิลปะการใชภาษาเพื่อการ
CN 8413
3(3/3-0-0)
เจรจาตอรองเชิงธุรกิจ
การอานเพือ่ วิเคราะหภาษา
CN 8423
3(3/3-0-0)
เชิงธุรกิจ
รวม
วิชาบังคับ
CN 8433
CN 8443
CN 8453
วิชาเลือก
CN ……
รวม
วิชาเลือก
CN ……
CN ……

9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
หลักการเขียนภาษาจีนขั้นสูง
เชิงธุรกิจ
การแปลและการตีความเชิงธุรกิจ
การสัมมนาภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสารเชิงธุรกิจ
วิชาเลือก (1)

วิชาเลือก (2)
วิชาเลือก (3)

3 (3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3 หนวยกิต
3(3/3-0-0)
12 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

6 หนวยกิต

รวม

6 หนวยกิต

6(0-0-6/P)

วิชาเลือก
CN ……
CN ……

วิชาเลือก (4)
วิชาเลือก (5)

6 หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

6 หนวยกิต
6(0-0-6/P)

รวม
CN 8626

การศึกษาอิสระ

6 หนวยกิต
6(0-0-6/P)

6 หนวยกิต

รวม

6 หนวยกิต
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คําอธิบายรายวิชา
1) วิชาเสริมพื้นฐาน
CN 0820 ภาษาจีนสําหรับบัณฑิตศึกษา
ไมนับหนวยกิต
(Chinese for Graduate Students : 汉语基础强化)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ทักษะการฟง พูด อาน เขียน แปลภาษาจีนระดับสูง ศึกษารูปประโยค ไวยากรณ และเนื้อหาที่มีความยาว
ซับซอน เทคนิควิธีการและทักษะการเขียนถายทอดความหมายดวยประโยคภาษาจีนระดับสูง เทคนิคในการสอบวัด
ระดับความรูภาษาจีน (HSK)
Prerequisite : None
The practice of Chinese listening, speaking, reading, writing and advance translation
through the study of sentence structure, grammar, complex context as well as providing
techniques, methodology and practice for Chinese paraphrasing at high level language usage, and
techniques for achieving the Chinese Proficiency Test (HSK).
先修：无
提升研究生的高階汉语听说读写译、句型与复杂的语句写作技巧以及实现高階汉语
水平考试技能。

BA 0893 องคการและการจัดการธุรกิจ
ไมนับหนวยกิต
(Business Organization and Management :商业组织与管理)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
รูปแบบองคกรธุรกิจ ประเภทตาง ๆ หนาที่ทางดานการจัดการ อันไดแก การวางแผน การจัดองคการ
การนํา และการบังคับบัญชา และการควบคุมหนาที่พื้นฐานของธุรกิจในดานการบัญชีและการเงิน ดานการตลาด
ดานบริหารทรัพยากรมนุษย และดานการผลิต และแนวทางการประกอบธุรกิจ รวมถึงการจัดการเทคโนโลยีที่ใชใน
สํานักงานอัตโนมัติ อีกทั้งศึกษากฏหมายที่เกี่ยวของกับองคกรธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ และปญหา
ที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ
Prerequisite : None
The types of business organization and their management systems which incorporate
planning, organizing, leading and controling the basic functions of business in the field of
accounting and finance, marketing, human resources, production and business trends. Also
included are management of the technologies that are used in office automation, the study of
the law and ethics, as well as main issues related to business organizations.
先修：无

研究各种企业组织的形式及职责，例如：计划管理、组织管理、指导并监督企业在
财务、金融、市场及生产等方面的基本职责，包括企业经营思路和公司的技术管理。研究
企业组织的相关法律，了解商人应该具有的品德，并且研究在企业经营中所出现的主要问
题。
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2) วิชาบังคับ
CN 8003 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3/3-0-0)
(Research Methodology: 研究方法论)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิด หลักการ รูปแบบขั้นตอนและวิธีการของการดําเนิน การวิจัย ประเภทการวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ การคนหาปญหา การออกแบบการวิจัย การออกแบบและสรางเครื่องมือการวิจัย การเลือกตัวอยาง แหลงที่มาและ
วิธีเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย รวมถึงการนําเสนอผลการวิจัย และจรรยาบรรณของ
นักวิจัย โดยนักศึกษาตองฝกปฏิบัติการทําโครงการวิจัย
Prerequisite : None
A study of concepts, principles, and methodology involved in undertaking systematic
qualitative and quantitative research focusing on stating problems, designing research methodology,
constructing instruments to be used in the research, selecting sample groups, collecting relevant
data, analyzing data and writing research as well as research presentation and researchers’
ethics. Students must implement to a research project.
先修：无
研究的思路、原则、程序和方法；研究的形式：定量研究方法、定性研究方法；研究
的问题、设计研究形式、研究工具、研究对象、收集资料、分析资料、撰写研究报告；理
解研究者的道德规范；要求研究生练习制作研究项目。

CN 8413 ศิลปะการใชภาษาเพื่อการเจรจาตอรองเชิงธุรกิจ
3(3/3-0-0)
(Business Negotiations: 商务汉语谈判与应用)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักและเทคนิคการเจรจาทางธุรกิจระดับสูง ทั้งการพูด และการเขียน เชน การเตรียมการเจรจาตอรอง
ทางธุรกิจ ขั้นตอนการเจรจาตอรอง การแกไขภาวะชะงักงันในการเจรจาทางธุรกิจ ทั้งรูปแบบที่เปนทางการและไม
เปนทางการ
Prerequisite : None
A study of principles and techniques of different kind of business discourse emphasizing
in speaking and writing skills for formal and informal conversations. For example, the business
negotiation preparedness, negotiation process, and, business negotiation deadlock breaking, etc.
先修：无
商务谈判的原则与技巧，包括口译与书写方式。例如，商务谈判的准备、商务谈判过
程、商务谈判僵局的破解等。在不同条件下双方的正式和非正式谈判。
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CN 8423 การอานเพื่อวิเคราะหภาษาเชิงธุรกิจ
3(3/3-0-0)
(Analytical Reading for Business: 商业新闻阅读与分析)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักและเทคนิคการอาน การวิเคราะหบทคัดสรรที่เกี่ยวของกับดานเศรษฐกิจ และการคาไทย – จีน พรอมเสนอ
ความคิดเห็นที่มีตอบทความไดเหมาะสม
Prerequisite : None
A study of principles and techniques of reading, analysis of selected articles about
Thai–Chinese economics and trade related articles by proposing your appropriate comments
and suggestions.
先修：无
阅读的原则与技巧、分析相关商情经济文章，泰中贸易文章并对所读文章提出适当的
意见与建议。

CN 8433 หลักการเขียนระดับสูงเชิงธุรกิจ
3(3/3-0-0)
(Advanced Business Writing: 商务汉语写作原理)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลั กและเทคนิ คการเขี ยนที่ เกี่ ยวข องกั บงานธุรกิ จ เชน เอกสารสัญญาทางธุ รกิจ การเขียนแผนการตลาด
การสํารวจตลาด ทั้งรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ ที่สอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณ
Prerequisite : None
A study of principles and techniques of business writing, practice on Chinese formal and
informal business writing that is appropriate to different conditions. For example, marketing plan,
market research etc.
先修：无
高级商务写作的原则与技巧，了解不同类型的写作模式，如：合同文件、市场计划写作、
市场调查等。包括用正式与非正式的公文写作形式对真实情况进行表达。

CN 8443 การแปลและการตีความเชิงธุรกิจ
3(3/3-0-0)
(Business Translation and Interpretation: 高级商务汉语翻译)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักและเทคนิคการแปลภาษาไทย – จีน และภาษาจีน – ไทยทางธุรกิจเชิงลึก พิจารณาและวิเคราะห
ความตางของรูปแบบการแปลประเภทตาง ๆ เนนความสมบูรณในการสื่อความหมายและความถูกตองของภาษา
วิเคราะหความผิดพลาดที่เกิดจากการแปลของกรณีศึกษาตาง ๆ
Prerequisite : None
A study of principles and techniques of in – depth Thai – Chinese and Chinese –Thai
translation, analysis of the difference on various types of translation. Emphasis on meanings and
accurate language usage; and stating translation problems from such case studies.
先修：无
解析商务泰中与中泰翻译的原则与技巧，辨析各类翻译形式的区别，着眼于意义的
完整性与语言的准确性。从案例中进行翻译偏误的分析。
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CN 8453 การสัมมนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
3(3/3-0-0)
(Seminar on Chinese for Business Communication: 商务汉语专题讨论)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาการใชภาษาจีนในแวดวงธุรกิจประเภทตาง ๆ มุงคนควาการใชภาษาจีนในสายธุรกิจที่ผูเรียนสนใจ
เชน สถานการณเศรษฐกิจในปจจุบัน นโยบายระหวางประเทศ กฏหมายธุรกิจระหวางประเทศ นโยบายและกลยุทธ
การแข งขั น การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ แนวโน มการดํ าเนิ น ธุร กิจ ระหว างประเทศ เปน ตน จัดกลุมสั มมนานํา เสนอและ
อภิปรายผล พรอมทั้งเสนอแนวทางในการแกไขปญหา หรือการศึกษาดูงานนอกสถานที่
Prerequisite : None
A study of Chinese language application on types of business through an individual
in-depth study of a selected business sector, For Example, economic and business current affairs,
international policy, international business law, competition strategy and policy of international
marketing, trend of international business, etc. Seminars and group discussions and presentation of
problems and resolutions for Chinese business communication, and a field trip.
先修：无
研究泰国商务用语。根据个人兴趣进行相关话题的解析，如：经济现状、商贸法律、
国际营销竞争战略和政策以及国际营销的趋势等。分组辨析并讨论，或者到企业实地进行观
摩学习。

3) วิชาเลือก
CN 8513 ความสัมพันธทางการคาไทย – จีน
3(3/3-0-0)
(Chinese – Thai Trade Relations: 泰中经贸关系)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึ กษารู ป แบบความสั มพั น ธ ทางการคาระหวางประเทศไทย - จีน วิเคราะหอิทธิพลทางการเมืองของ
ไทย - จีน ที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ
Prerequisite : None
A study of Thai - Chinese trade relations and the analysis of political impacts on economics of
both countries
先修：无
研究泰中经贸关系状况，分析泰中政治对两国经济的影响。

CN 8523 สัมมนาวัฒนธรรมการดําเนินธุรกิจกับประเทศจีน
3(3/3-0-0)
(Seminar on Chinese Business Culture: 中国商道专题讨论)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมการทําธุรกิจของจีนแตละทองถิ่น ศึกษาเทคนิค และกลยุทธในการสราง
ความสัมพันธที่ดีในการดําเนินธุรกิจกับจีน
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Prerequisite : None
A study of unique local enterprise culture in China. Study on techniques and strategy in
establishing a good relationship to for better business collaboration in China.
先修：无
研究中国各区域企业文化的独特性，研究与中国合作经营建立良好关系的策略及技
术。

CN 8533 ลามเพื่องานธุรกิจ
3(3/3-0-0)
(Interpreting for Business: 商务口语翻译)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักและเทคนิคการแปลในงานลามธุรกิจ ทั้งการแปลจากภาษาไทยเปนภาษาจีนและการแปลภาษาจีนเปน
ภาษาไทย การฝกทักษะการเปนลามในสถานการณงานธุรกิจตาง ๆ
Prerequisite : None
A study of principles and techniques of business interpreting both of Thai– Chinese and Chinese–
Thai and the practice of interpreting in various occasions & circumstances.
先修：无
掌握中泰与泰中口译的方法和技巧。根据实际情况训练口语翻译能力。

CN 8543 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในธุรกิจโลจิสติกส
3(3/3-0-0)
(Chinese for Logistics: 物流术语与应用)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาสํานวนการใชภาษาเฉพาะทาง วิเคราะหภาษาที่ใชในกระบวนการของธุรกิจโลจิสติกส เชน การขนสง
ประเภทต าง ๆ ทั้ งทางบก ทางน้ํ า ทางอากาศ การประสานงานกั บ หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข องกั บ ธุ ร กิ จ การขนส ง
กระบวนการนําเขา – สงออก รวมถึงศึกษาขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจโลจิสติกส
Prerequisite : None
A study of specific terms, expressions and dialects used in the logistics business including
road, marine and air transportation, coordination with relating transport agencies, import-export
process, and the analysis of data, information and operations of logistics business.
先修：无
查阅相关物流商情的文章，研究与分析物流行业术语，如：运输方式(陆运、水运、空
运)、物流管理过程、各种运输 方式的特点、物流包装等，以及研究与运输业务相关的其他
行业专业术语。

CN 8553 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ
3(3/3-0-0)
(Chinese for Hospitality Industry: 高级服务业汉语与应用)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาสํานวนการใชภาษาเฉพาะทาง และวิเคราะหภาษาที่ใชในงานอุตสาหกรรมบริการ เชน ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจทองเที่ยว ธุรกิจการบิน ธุรกิจอาหารสําเร็จรูป เปนตน รวมทั้งศึกษาขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในแวดวง
ธุรกิจการบริการ
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Prerequisite : None
A study of specific terms, expressions and language used in the hospitality industry
including as hotel, tourism, airline, finished food products etc. as well as the analysis of data,
information and operations of these businesses in the context of Chinese language usage.
先修：无
查阅相关服务业商情的文章，研究与掌握酒店服务业、旅游业、航空业、成品制造
业等服务性行业的专业术语。

CN 8573 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอุตสาหกรรมการผลิต
3(3/3-0-0)
(Chinese for Manufacturing Industry: 制造业汉语与应用)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึ ก ษาสํ า นวนภาษาและการใช ภ าษาเฉพาะทาง วิ เ คราะห ก ารใช ภ าษาในงานอุ ต สาหกรรมการผลิ ต
เชน อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการเกษตร รวมถึง
ศึกษาขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจการผลิต ภายใตบริบทของการใชภาษาจีน
Prerequisite : None
A study of specific terms, expressions and language used in the manufacturing industry such
as automobile, textiles, food and beverage, agriculture, etc., data information and operations of these
manufacturing businesses in the context of Chinese language usage.
先修：无

查阅相关制造业商情的文章，研究与分析制造业方面的专业术语，如：汽车产业、机械、
纺织、食品和饮料及农业等方面的专业术语。

CN 8583 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในธุรกิจการเงิน การธนาคาร
3(3/3-0-0)
(Chinese for Finance and Banking: 高级银行及金融业与应用)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาสํานวนภาษาและการใชภาษาเฉพาะทาง วิเคราะหการใชภาษาในธุรกิจการเงินและการธนาคาร เชน
การทําธุรกรรมการเงินตาง ๆ การขอสินเชื่อ เปนตน รวมถึงศึกษาขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจ
การเงินและการธนาคาร
Prerequisite : None
A study of specific terms, expressions and language used in the finance and banking business,
for example finance business transactions, credit applications, etc., as well as the analysis of data,
information and operations of financial and banking business.
先修：无

查阅相关金融业商情的文章，研究与分析银行及金融业方面的术语，如：各种金融交易、
贷款申请等。通过金融资料和案例来掌握相关专业词汇的运用。
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CN 8593 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3(3/3-0-0)
(Chinese for E-Commerce Business: 高级电子商务汉语与应用)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาสํานวนการใชภาษาเฉพาะทาง วิเคราะหการใชภาษาในการดําเนินธุรกิจผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
เขาใจสถานการณปจจุบันของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และแนวโนมการพัฒนา รวมถึงศึกษาขอมูลขาวสารความ
เคลื่อนไหวในแวดวงการดําเนินธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
Prerequisite : None
A study of specific terms, expressions and language used in E-commerce business
study and analyze of E-commerce industry terminology and trends development as well as the
analysis of data, information of E- commerce business movement.
先修：无

查阅相关电子商情文章，研究与分析电子商务行业方面的专用术语，掌握电子商务现状及
发展趋势。

CN 8613 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานโฆษณา และประชาสัมพันธ
3(3/3-0-0)
(Chinese for Advertising and Public Relations: 高级广告及公关业务汉语与应用)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาสํานวนการใชภาษาเฉพาะทาง และวิเคราะหภาษาที่ใชในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ จากสื่อ
สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อที่เกี่ยวของ รวมถึงหลักและเทคนิคการเขียนงานโฆษณา และการประชาสัมพันธ
Prerequisite : None
A study of specific terms, expressions and language used in advertising and public
relations through publications and electronic media with relating media including principles and
methodology of advertisement and public relations writings.
先修：无
研究与掌握广告业与公关方面的专业术语。分析广告及公关中多种方法和宣传手段
的专业术语，从广告印刷媒体、电子媒体，以及相关广告及公关行业的其他媒体中研究广
告词语及写作创意技巧。

วิทยานิพนธ และการศึกษาอิสระ
CN 8606 วิทยานิพนธ 1
6(0-0-6/P)
(Thesis I : 论文 一)
วิชาบังคับกอน : แผน ก 2 นักศึกษาจะสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ เมื่อเรียนวิชาบังคับแลวตามแผนการศึกษา
ในภาคเรียนที่ 1 ของปที่ 2
การเสนอผลงานการศึกษาคนควาหรือวิจัยที่เกี่ยวของกับความรูในสาขาวิชาที่ศึกษาโดยกระบวนการจัดทํา
วิ ท ยานิ พ นธ ต ามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ในส ว นแรก อั น ได แ ก การเสนอเค า โครงการศึ ก ษาความเป น มาและ
ความสําคัญของปญหาวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการศึกษาวิจัย ขอบเขตการศึกษาวิจัย แนวคิดทฤษฎีและ
งานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของ กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ในการวิจัยและระเบียบการศึกษาวิจัย
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Prerequisite : Plan A Student must gain 18 credits of all required courses under the first semester
of the Second year study plan before registering for this course
A research project to demonstrate the student’s ability to think critically and to conduct
research processes: presenting a research outline, stating problems, specifying research purposes,
setting the scope for research methodology, selecting theories and relating research, designing
conceptual framework and undertaking research methodology
先修：完成所有课程

在导师指导下完成选题、开题报告、根据大学论文写作的规定，完成第一部分的写作：
论文结构、研究题目的重要性、研究目的、研究范围、相关理论与他人研究成果、设计研
究思路和研究方法。

CN 8616 วิทยานิพนธ 2
6(0-0-6/P)
(Thesis II: 论文 二)
วิชาบังคับกอน : CN 8606 วิทยานิพนธ 1
การเสนอผลงานต อ จากกระบวนการทํ า วิ ท ยานิ พนธ 1 อั น ไดแ ก วิ ธีก ารประมวลผลขอ มูล การแสดง
ขอคนพบหรือผลการศึกษาวิจัย การสรุปผลรวมการศึกษาวิจัยทั้งเรื่อง และขอเสนอแนะรวมทั้งการจัดทําบทคัดยอ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการจัดทําวิทยานิพนธ
Prerequisite : CN 8606 Thesis I
Thesis presentation include interpreting data, indicating research findings, stating results of
the research, discussion, giving suggestions, writing Thai and English abstracts, and other details
according to research methodology
先修：CN 8606 论文 1
在完成论文 1 的条件下，继续完成论文的写作，包括：对材料的整理与分析，按照
大学论文写作的规定，完成论文的写作，包括泰文和英文的论文摘要。

CN 8626 การศึกษาอิสระ
6(0-0-6/P)
(Independent Study: 自学专题研究)
วิ ช าบั งคั บ ก อน : แผน ข นั กศึ กษาจะสามารถลงทะเบียนการศึกษาอิ สระ เมื่ อเรี ยนวิ ชาบั งคับแลว 18 หน วยกิ ต
ตามแผนการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ของปที่ 2
การศึกษาคนควาดวยตนเองในประเด็น สถานการณ หรือปญหา เพื่อสังเคราะหความรู พัฒนาวิธีการ สราง
มาตรฐาน โดยการวางแผนและดํ าเนิน การในสถานการณจริง ภายใตการใหคําแนะนํา ชว ยเหลือของอาจารย
ที่ปรึกษา
Prerequisite : Plan B Student must gain 18 credits of all required courses under the second
semester of the second year study plan before registering for this course
It provides an opportunity for students to study certain issues, situations or problems for
their knowledge synthesis, methodology development and standard validation by planning and
implementing study from the real context under the supervision and suggestion of advisors.
先修：完成所有课程

在导师指导或帮助下对要点、形势或问题进行自学钻研、对知识进行总结综合能够
在实际中加以应用。
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