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T  E  P  C  I  A  N 
หลกัสูตรผู้บริหารระดบัสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกจิจนี 

Top Executive Program on  
China Business Insights and Network 
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โดยมหาวทิยาลยัภาษาและวฒันธรรมปักกิEง สาธารณรัฐประชาชนจนี 
หอการค้าไทย และมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
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T E P C I A N 
เป็นหลกัสูตรที/เนน้การเรียนองคค์วามรู้จีนระดบั“เซียน” ทาํให้จีนกา้วขึDนมาเป็นมหาอาํนาจของโลก 

ทัDงนีD เพื/อสร้างความย ั/งยนืระหวา่งธุรกิจไทยและจีน องคค์วามรู้ในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ รากเหงา้ประวติัศาสตร์และ

วฒันธรรมจีน นโยบายการสร้างชาติของจีนใหม่  โครงสร้างการบริหารประเทศ การเติบโตทางดา้นธุรกิจและ

เทคโนโลยี พร้อมเรียนและฝึกฝนการใชภ้าษาจีนเพื/อสร้างความประทบัใจและเจรจาทางธุรกิจ นอกจากนีD ยงัมี

กิจกรรมเสริมหลกัสูตรที/น่าสนใจอีกมากมาย เช่น  Business Matching  ดูงานทัDงในและต่างประเทศ เดินทางไป

เรียนภาษาจีนและรับประกาศนียบตัรที/มหาวทิยาลยัภาษาและวฒันธรรมปักกิ/ง (BLCU) เป็นตน้ 

 

จุดเด่นของหลกัสูตร 
 

1.เป็นหลกัสูตรที/เกิดจากความร่วมมือกนัระหว่างมหาวิทยาลยัภาษาและวฒันธรรมปักกิ/ง (BLCU) สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ซึ/ งเป็นสถาบนัที/ความเชี/ยวชาญดา้นการเรียนการสอนภาษาจีนสาํหรับคนต่างชาติ หอการคา้ไทย 

แหล่งรวมสุดยอดผูน้าํทางธุรกิจของไทย และนกัธุรกิจรุ่นใหม่ที/กาํลงัเติบโต และมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ซึ/ ง

เป็นสถาบนัที/มีความเชี/ยวชาญในแวดวงการศึกษาดา้นการคา้และการพาณิชยม์าอยา่งยาวนาน 

 

2.เป็นหลกัสูตรที/เนน้ กระบวนการแลกเปลี/ยนความรู้และวิสัยทศัน์ เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากผูบ้ริหาร

และผูป้ระกอบการที/เป็นที/ยอมรับอยา่งกวา้งขวางในไทยและจีนทัDงดา้นเศรษฐกิจ การคา้ และการลงทุน 

 

3.เป็นหลกัสูตรที/สามารถเสริมสร้างเครือข่ายความสมัพนัธ์ดา้นการคา้ และการพาณิชยร์ะหวา่งผูบ้ริหารระดบัสูง 

ในภาคส่วนต่างๆ ทัDงไทยและจีน 

 

4.เป็นหลกัสูตรที/เนน้พฒันาผูเ้รียนให้สามารถสื/อสารภาษาจีนไดชี้วิตประจาํวนั เขา้ใจวฒันธรรมจีน ตลอดจน

สร้างความประทบัใจในการร่วมมือทางธุรกิจกบัจีนได ้
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รายละเอยีดของหลกัสูตร 
 

 
การเรียนรู้ของหลกัสูตรฯนี3 เปรียบเสมือนต้นหลวิ หมายถงึ 

“จงเรียนรู้ เข้าใจ ธรรมชาติของมัน 
ตั3งแต่รากของมัน จวบจนการเติบโต” 
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โมดูล “ต้นหลวิ” ประกอบด้วย 
 

 
1.Main MODULE  แสงแดด สายลม สายฝน (สร้างความอุดมสมบูรณ์ใหก้บัตน้หลิว) 

“ตามรอย” เนน้กิจรรมการเรียนรู้ภาษาจีนเพื/อการสร้างความประทบัใจทางธุรกิจ 

 

2.MODULE 1  รากหลิว 

‘หย ั/งราก’ - รากเหงา้วฒันธรรม ความเป็นมาดา้นการสร้างชาติจีน โดยเน้นเรียนรู้ถึงรากเหงา้ประวติัศาสตร์และ

วฒันธรรมจีน  สายธารทางอารยธรรมทาํให้จีนกา้วขึDนมาเป็นมหาอาํนาจ เรียนรู้ผ่านวรรคทอง บุคคลสาํคญั เหตุการณ์สาํคญั

ต่างๆ ในสายธารอารยธรรมจีน 

 

3.MODULE 2 ตน้หลิว 

‘ถึงแก่น’ – นโยบายการสร้างชาติของจีน เรียนรู้ถึงแก่นแท ้โครงสร้างการบริหารประเทศ นโยบายการสร้างชาติของ

จีนใหม่ 

 

4.MODULE 3 ใบหลิว 

‘แผ่กิ/งก้าน’ - ธุรกิจ เทคโนโลยี ที/ เติบโตออกมา  โดยเน้นเรียนรู้ถึงองค์ประกอบแห่งการเติบโต ได้แก่ ธุรกิจ 

เทคโนโลย ี 
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รูปแบบการเรียนรู้  ประกอบด้วยการเรียน Lecture / Workshop / Discussion / Activity  
 

* เนน้การเรียนรู้ดา้นองคค์วามรู้จีนในดา้นต่างๆ 

* เนน้การเรียนรู้โดยการแลกเปลี/ยนประสบการณ์  

* เนน้การเรียนภาษาจีนเพื/อการสร้างความประทบัใจทางธุรกิจ 

 

ระยะเวลาเรียน 
จาํนวนการเรียนในหอ้งเรียนทัDงหมด 15 ครัD ง (รวม Business Matching ) จาํนวนชั/วโมงเรียน 90 ชั/วโมง  

เริ/ม 9 พฤศจิกายน 2562 ถึง 7 เมษายน 2563  

ทุกวนัองัคาร เวลา 13.00 น. – 18.00 น. 

 

จาํนวนการเรียนนอกห้องเรียนทัOงหมด 3 ครัOง แบ่งเป็น 

– กิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน 2 ครัD ง  

– กิจกรรมการลงพืDนที/เพื/อใชภ้าษาจีน 1 ครัD ง 

 

สถานทีEเรียน มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 

กจิกรรมการศึกษา 
1. กิจกรรมการศึกษาภายในห้องเรียน ประกอบดว้ยการเรียน Lecture / Workshop / Discussion/ Activity 

โดยเน้นให้ผูเ้ รียนมีส่วนร่วมในการศึกษาองค์ความรู้จีนในแต่ละด้านที/ทาํให้จีนก้าวขึD นมาเป็น

มหาอาํนาจ ทัD งยงัเรียนรู้ภาษาจีนผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้แลกเปลี/ยน

ประสบการณ์เกี/ยวกบัจีนๆ ในช่วง “China Talk” “China Tips” 

2. กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกหอ้งเรียน เป็นกิจกรรมเพื/อส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดใ้ชภ้าษาจีนในพืDนที/จริง ทัDง

ยงัไดศึ้กษาพฤติกรรมนกัท่องเที/ยวจีน ผูป้ระกอบการในพืDนที/ ตลอดจนไดเ้รียนรู้ถึงรากเหงา้ของคนไทย

เชืDอสายจีน 

3. นาํเสนอโมเดลการพฒันาธุรกิจ 
4. กิจกรรมกลุ่ม ผูเ้ขา้อบรมจะไดรั้บการแบ่งกลุ่มจากทางหลกัสูตร และจะเป็นผูรั้บผดิชอบการจดักิจกรรม

ที/หลกัสูตรฯกาํหนด 

5. กิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน 2 ครัD ง  
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**กาํหนดการ 
  

ปฐมนิเทศ วนัเสาร์ที/ 9 พฤศจิกายน 2562 (8.30 น. – 16.00 น.) 

 

เปิดเรียน (เรียนทุกวนัองัคาร เวลา 13.00 น. – 18.00 น.) 

***วนัองัคารที/ 12 พฤศจิกายน 2562  (13.00 น. – 18.00 น.) 

 

กิจกรรมศึกษาดูงานประเทศจีนครัD งที/ 1 เสน้ทาง R3A สิบสองปันนา คุนหมิง   

***วนัที/ 17 – 19 มกราคม 2563 

 

กิจกรรมการลงพืDนที/เพื/อใชภ้าษาจีนแถบเยาวราช 

*** วนัองัคารที/ 18 กมุภาพนัธ์ 2563 

 

กิจกรรมศึกษาดูงานประเทศจีนครัD งที/ 2 

-มหานครเซี/ยงไฮ ้ และนั/งรถไฟความเร็วสูงไปมหานครปักกิ/ง ดูงาน Tencent รับประกาศนียบตัรที/ BLCU  

***ช่วง 26 – 31 มีนาคม 2563 

 

ปิดโครงการ วนัองัคารที/ 7 เมษายน 2563 

 

หมายเหตุ ทางสถาบนัฯ ไดก้าํหนดช่วงเวลาเดินทางศึกษาดูงานไวเ้พื/อให้ผูอ้บรมทราบถึงช่วงเวลาเดินทาง

สาํหรับวนัเดินทางที/แน่นอนทางสถาบนัฯ จะแจง้อีกครัD งซึ/ งจะอยูใ่นช่วงเวลาที/กาํหนดไว ้

 

คุณสมบัตผิู้เข้าร่วมอบรม 

* อาย ุ35 ปีขึDนไป 

* เป็นผูบ้ริหารระดบัสูงของสถาบนั/องคก์ร ในภาครัฐและเอกชนที/มีภารกิจเกี/ยวขอ้งกบัจีนหรือสนใจทาํธุรกิจ

กบัจีน  

* เป็นบุคคลอื/นๆ ที/ทางคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอชื/อเพื/อเขา้ร่วมหลกัสูตร และ 

* เป็นผูมี้ความพร้อมในการเขา้ร่วมหลกัสูตร สามารถจดัสรรเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมของหลกัสูตรได ้
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รับสมคัร >> วนันีO – 5 ตุลาคม 2562 
ประกาศผล >>  15 ตุลาคม 2562 
ปฐมนิเทศ เสาร์ทีE 9 พฤศจกิายน 2562 
ระยะเวลาอบรม >> 12 พฤศจกิายน 2562 – 7 เมษายน 2563 
 

สมคัรหรือดูรายละเอียดเพิ/มเติมไดที้/ http://tepcian.utcc.ac.th/ 

 

สอบถามรายละเอยีดเพิEมเตมิได้ทีE  
ศูนยบ์ริการวชิาการ 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

126/1 ถนน วภิาวดี-รังสิต 

ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์   : 026976861-3 

โทรสาร   : 022771803 

Line : @asc.utcc 

 

ค่าอบรม 199,000 บาท  (รวมดูงานต่างประเทศ 2 ครัD ง) 
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 )ร่าง(   
อยู่ระหว่างการตดิต่อวทิยากร 

ตารางเรียนและหัวข้อบรรยายอาจมกีารเปลี<ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

T E P C I A N 
Top Executive Program on China Business Insights and Network 

หลกัสูตรผู้บริหารระดบัสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกจิจนี 

�������	���
�� 
  

โดย มหาวทิยาลยัภาษาและวฒันธรรมปักกิ<ง  หอการค้าไทยและมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
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สัปดาห์

ที< 
วนั / เวลา 

12.00-

13.00 
13.00-15.00 

15.00- 

15.30 
15.30-16.00 16.00-18.00 

18.00- 

20.00 

สถานที< อาหาร

กลางวนั 

ตามรอย 

Main MODULE  

แสงแดดสายลมสายฝน 

เบรก 
China Talk  

China Tips 

บรรยายพเิศษ 

และ 

MODULE1 – 3 (หยั<งราก ถงึแก่น แผ่กิ<งก้าน) 

อาหารคํ<า 

 เสาร์ 9 พ .ย. 62 
 

ปฐมนิเทศ / พิธีเปิด กิจกรรมสมัพนัธ์ 
 ชั6น 18 อาคารสญัลกัษณ์ 

หาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

1 
องัคาร 12 พ .ย.

62 

ทดสอบแบ่งระดบั
ภาษาจีน 

กล่าวถึงความสาํคญัของ
การเรียนภาษาจีน 

 
China Talk 

China Tips 

สายใยไทย-จีนทีLตดัไม่ขาด 

ดร. วษิณุ เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี 

 

หอ้ง 10201 อาคาร 10 ชั6น2 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2 
องัคาร 19 พ .ย.

62 

กิจกรรมการเรียนภาษาจีน 

 

 

China Talk 

China Tips 

การขบัเคลืLอนยทุธศาสตร์จีน – อาเซียน 

ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติR  เสถียรไทย 
อดีตรองนายกรัฐมนตรี 

 
หอ้ง 10201 อาคาร 10 ชั6น2 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

3 
องัคาร 26 พ .ย.

62 

กิจกรรมการเรียนภาษาจีน 

 

China Talk 

China Tips 

ลว้งลึกยทุธศาสตร์พญามงักรใหม่ไทยไดอ้ะไรจากOne Belt,One Road 

คุณวกิรม   กรมดิษฐ ์
ผูก่้อตั6งและประธานกรรมการบริหาร (CEO)  

บมจ.อมตะคอร์ปอเรชนั และ 
ประธานสภาธุรกิจไทย-จีน 

 

หอ้ง 10201 อาคาร 10 ชั6น2 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

4 
องัคาร 3  ธ .ค.

62 
กิจกรรมการเรียนภาษาจีน 

China Talk 

China Tips 

โครงสร้างเศรษฐกิจทีLปรับเปลีLยนในยคุทีLจีนเป็นอภิมหาอาํนาจ 
ผศ.ดร. ธรวรรธน ์พลวชิยั 

รองอธิการบดีอาวโุสวชิาการและงานวจิยั /  
ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร TEPCIAN 

 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 

หอ้ง 10201 อาคาร 10 ชั6น2 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

5 
องัคาร 17  ธ .ค.

62 
กิจกรรมการเรียนภาษาจีน 

China Talk  

China Tips 

เสน้ทางสายไหมสายใยทีLแน่นหนา 
สมเดจ็พระมหารัชมงคลมุนี )เจา้คุณธงชยั(  

ประธานมูลนิธิอีWไต่อีWลู่ 
และประธานสถาบนัขงจืLอเสน้ทางสายไหมทางทะเล 

 
หอ้ง 10201 อาคาร 10 ชั6น2 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

6 
องัคาร 7  ม .ค.

63 
กิจกรรมการเรียนภาษาจีน 

China Talk  

China Tips 

“จีนไทยใช่อืLนไกล พีLนอ้งกนั”  
ความสมัพนัธ์ไทยจีนครบรอบ 44  ปี  

 หอ้ง 10201 อาคาร 10 ชั6น2 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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ฯพณฯ หลู่เจี6ยน 

เอกอคัรราชทูตจีนประจาํประเทศไทย 
 หยั<งราก : MODULE1 รากเหง้าประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมจนี

เรียนรู้ผ่านวรรคทองและเหตุการณ์สําคญัต่างๆ ในสายธาร 

อารยธรรมจนี 

 

7 
องัคาร 14  ม .ค.

63 

 
กิจกรรมการเรียนภาษาจีน  

China Talk  

China Tips 

หลายชนชาติ หลากความคิด หนึLงอารยธรรม  

ศ.พิเศษ ดร.เจริญ วรรธนสิน 

 หอ้ง 10201 อาคาร 10 ชั6น2 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
ศุกร์ 17 - อาทิตย ์19 ม .ค. 63 

เส้นทาง อาร์3เอ เชียงของ ประเทศไทย บ่อหานเชียงรุ่งหรือจิ<งหง ในแคว้นสิบสอง ปันนา นครคุนหมงิ มณฆลยูนนาน ของจนี- 

8 
พฤหสับดี 23  

ม .ค. 63 

 

กิจกรรมการเรียนภาษาจีน 

 

China Talk 

China Tips 

วฒันธรรมธุรกิจจีน 

รศ.ดร.กนกพร นุ่มทอง 
คณะมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
หอ้ง 10201 อาคาร 10 ชั6น2 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

9 
องัคาร 4  ก .พ.

63 
กิจกรรมการเรียนภาษาจีน 

China Talk 

China Tips 

เฟค   โกง    ข่ม   กาม :  

ชาํแหละมหากาพยสี์Lตระกลูใหญ่ใน “หอแดง”  

คุณธนสัถ ์   สุวฒันมหาตม ์

ผูพิ้พากษาสาํนกังานศาลยติุธรรม/ นกัวทิยา “หอแดง”  

 

หอ้ง 10201 อาคาร 10 ชั6น2 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 

10 
องัคาร 11  ก .พ.

63 

 
กิจกรรมการเรียนภาษาจีน  

ฯพณฯ ชิโร ซะโดะชิมะ 
เอกอคัรราชทูตญีLปุ่นประจาํประเทศไทย 

 หอ้ง 10201 อาคาร 10 ชั6น2 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

11 
องัคาร 18  ก .พ.

63 
field trip ใชภ้าษาจีนแถบเยาวราช กรุงเทพมหานคร  เยาวราช 

 ถงึแก่น :MODULE2 เรียนรู้ถงึแก่นแท้โครงสร้างการบริหารประเทศ
และนโยบายการสร้างชาติของจนี 

 
 

12 
องัคาร 25  ก .พ.

63 

 

กิจกรรมการเรียนภาษาจีน 

 

China Talk  
China Tips 

คุกคาม ปรองดอง ปิดบา้น ลู่ลม :  

พนัธไมตรีเปลีLยนนํ6าตาเป็นรอยยิ6ม 
รศ.ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล 

ผูอ้าํนวยการสถาบนัเอเชียตะวนัออกศึกษา  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

หอ้ง 10201 อาคาร 10 ชั6น2 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

13 
องัคาร 3  มี .ค.

63 
กิจกรรมการเรียนภาษาจีน China Talk 

เท่าเทียม พลิกแพลง รุดหนา้ 
 : ชาํแหละแผนพฒันาเศรษฐกิจจาก “เหมา ”สู่ “สี”  

รศ.ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น 

คณะเศรษฐศาสตร์   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
หอ้ง 10201 อาคาร 10 ชั6น2 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 



	

	 12 

	
	
	
	
	
 

 แผ่กิ<งก้าน : MODULE 3 เรียนรู้ถงึองค์ประกอบแห่งการเติบโตได้แก่ 
ธุรกจิ เทคโนโลย ี

 
 

14 
องัคาร 10  มี .ค.

63 

 

กิจกรรมการเรียนภาษาจีน 

 

China Talk  

China Tips 

China 5.0  : สีจิ6นผงิเศรษฐกิจยคุใหม่และแผนการใหญ่ AI 

ดร.อาร์ม ตั6งนิรันดร 
คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
หอ้ง 10201 อาคาร 10 ชั6น2 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

15 
องัคาร 17  มี .ค.

63 
กิจกรรมการเรียนภาษาจีน 

China Talk  

China Tips 
หวัขอ้เกีLยวกบัเทคโนโลยทีีLล ํ6าสมยัของจีน 

 
หอ้ง 10201 อาคาร 10 ชั6น2 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

16 
องัคาร 24  มี .ค.

63 

 

กิจกรรมการเรียนภาษาจีน  Business  Networking  
เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจไทย – จีน 

 
หอ้ง 10201 อาคาร 10 ชั6น2 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 26-31 มีนาคม 2563 

กิจกรรมดูงานต่างประเทศ ณ มหานครเซีLยงไฮ ้และนัLงรถไฟความเร็วสูงไปมหานครปักกิLง ดูงาน Tencent  เรียนรู้ภาษาวฒันธรรมจีนและรับประกาศนียบตัรทีL BLCU 

องัคาร 7  เม .ย. 63 

พิธีปิด มอบวฒิุบตัร 
หอ้ง 10201 อาคาร 10 ชั6น2 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 


