เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2555
รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
----------------------------------------------------------------

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สาขาวิชา
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
Bachelor of Arts Program in Chinese

2. ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)
(ชื่อย่อ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)
(ชื่อย่อ)

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
Bachelor of Arts (Chinese)
B.A. (Chinese)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาจีนได้อย่างเหมาะ ใน
ทักษะด้านต่าง ๆ เช่น การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การแปล เป็นต้น มุ่งให้ผู้เรียนนาความรู้ที่ ได้เรียน
ไปใช้ในการประกอบอาชีพและศึกษาในระดับสูงขึ้น การจัดกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรจึงมุ่งเน้น
ความรู้ ความเข้าใจในทางทฤษฎีภาษา ก่อนจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 กาหนดให้ผู้เรียน
ฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพต่อไป
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
144 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552
5.2 ภาษาที่ใช้

การจัดการเรียนการสอน เป็นภาษาไทยและภาษาจีน เอกสารและตาราในวิชาหลัก เป็นตารา
ภาษาไทยและภาษาจีน
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549 สาหรับการปรับปรุงปีการศึกษา 2555 ได้รับความเห็นชอบจาก
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2554
เมื่อวันที่ ....20... เดือน ....กรกฎาคม........... พ.ศ. 2554
 คณะกรรมการวิชาการ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีนในการประชุมครั้งที่ 1/2554
วันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. 2554
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมครั้งที่ ../2554
เมื่อวันที่ ..... เดือน ............ พ.ศ.2554
 คณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้ความเห็นชอบการ
ปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้ ในการประชุมครั้งที่ .../2554 เมื่อวันที่ ..... เดือน ............... พ.ศ. ........
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว
ในการประชุม ครั้งที่ ... /2554 เมื่อวันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ. .........
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 ภายในปี 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) นักวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน
(2) ครู/อาจารย์ภาษาจีน
(3) กองบรรณาธิการหนังสือ/นิตยสาร
(4) ประชาสัมพันธ์
(5) เลขานุการ
(6) ผู้ประสานงาน
(7) นักเขียน
(8) นักจัดการด้านภาษาและวัฒนธรรม
(9) อาชีพใด ๆ ที่มีการใช้ภาษาและวัฒนธรรมจีนเป็นหลัก

9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่เลขที่ 18/18 กิโลเมตรที่ 18 ถนนบางนา-ตราด ตาบลบางโฉลง
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สถานที่ฝึกงาน สหกิจศึกษาที่สอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตร คือนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานที่ใช้
ทักษะด้านการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารในองค์กรต่าง ๆ ที่เน้นการทางานโดยใช้ภาษาจีนเป็น
หลัก
10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
10.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ภาษาจีนเป็นภาษาสากลภาษาหนึ่งที่มีความสาคัญยิ่งในการติดต่อสื่อสารในโลกปัจจุบันและจะทวี
ความสาคัญมากขึ้นในอนาคต ภาษาจีนเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมากในด้านการศึกษาและเศรษฐกิจ
กอปรกับจีนเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สั่งสมมาเป็นเวลายาวนาน อีกทั้งประเทศไทย
และประเทศจีนได้มีความสัมพันธ์ทางการฑูตเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ดังนั้น คนไทยจึง ควรมีความรู้ความ
เข้ า ใจทางด้ า นภาษาจี น อย่ า งถู ก ต้ อ งและลึ ก ซึ้ ง เพื่ อ เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการพั ฒ นาตนเอง สั ง คม และ
ประเทศชาติ
10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การปรับปรุงหลักสูตร ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและความ
ต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังคม โดยได้พัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ทั้งด้ านวิชาการ
และมี ทักษะการใช้ภาษาจีน ตลอดจนตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมจีน ที่แสดงออกโดยการใช้
ภาษาจีนแบบต่าง ๆ นอกจากนี้สาขาวิชาได้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นศึกษาด้านทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึก
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และเชื่อมโยงกับคุณค่าด้านภาษาจีน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
อีก ทั้ งมี การส่งเสริม ให้ นัก ศึก ษาได้ฝึก ใช้ภ าษาจีน อย่า งเป็น ระบบด้ว ยการท าโครงงานพิเศษ หรือ ให้
นักศึก ษาได้ฝึกประสบการณ์การทางานจริงในสถานประกอบการที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับการศึกษา
วิชาเอกภาษาจีน เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพถึงพร้อมด้วยความรู้ทางวิชาการและมีทักษะการใช้
ภาษาจีนในการรับใช้สังคมต่อไป
11. ผลกระทบจาก ข้อ 10.1 และ 10.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
11.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและ
สามารถปรับ เปลี่ยนได้ ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม และรองรับ กระแสการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

และสืบ สานการใช้ภาษาจีนซึ่งกาลังเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ โดยการผลิตบุคลากรที่มีความชานาญด้าน
ภาษาจีน ที่มีทักษะการสื่อสารด้านภาษาจีนที่จะปฏิบัติงานในองค์กรทางธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีคุณธรรม จริยธรรมในด้านการประกอบอาชีพ
11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการใน
ระดับมาตรฐานสากล จึงได้กาหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยข้อหนึ่งไว้ในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ .
2550-2554 คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และประเทศ
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความสาคัญตามพันธกิจดังกล่าว ผนวกกับการศึกษาข้อมูลด้าน
สังคมและวัฒนธรรม สาขาวิชาภาษาจีน จึงเห็นควรปรับปรุงหลักสูตร โดยเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
คู่คุณธรรมและเป็นผู้ส่ง เสริม และสืบ สานการใช้ ภาษาจีน ให้ยั่งยืน ซึ่ง สอดคล้องและตอบสนองต่อพันธ
กิจและปณิธานของมหาวิทยาลัย
12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
12.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชาอื่น
วิ ช าในกลุ่ ม หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ วไป เปิ ด สอน คณะศิ ล ปศาสตร์ คณะนิ ติ ศ าสตร์ และคณะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
12.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
12.3 การบริหารจัดการ
ดาเนิ นการโดยคณะกรรมการบริหารหลั กสู ตร ซึ่ งมี คณบดี เป็ นผู้ รับผิ ดชอบหลั กโดยท างาน
ประสานกับ อาจารย์ประจาหลักสูตร ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบและความสอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
ภาษาจีนเป็นภาษาสากลภาษาหนึ่งที่มีความสาคัญยิ่งในการติดต่อสื่อสารในโลกปัจจุบัน และจะทวี
ความสาคัญมากขึ้นในอนาคต ภาษาจีนเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมากทั้งในด้านการทูต การธุ รกิจและ
การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดแรงงาน การพาณิชย์ และธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งของภาครัฐและเอกชน

นอกจากนี้การได้สัมผัสกับภาษาอื่นเป็นการเปิดกว้างทัศนคติของผู้ศึกษาที่จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความคิด
ค่านิยม และวัฒนธรรมของชาตินั้น ๆ อันก่อให้เกิดสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างเพื่อนมุษยชาติด้วยกัน
เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมทั้งในด้าน
คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม และมี จิ ตส านึ ก การเป็ น พลเมื องดี ในการสร้างความเจริ ญ ก้ าวหน้ าให้ แก่ ตนเองและ
ประเทศชาติ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีนจึงเห็นสมควรพิจารณาจัดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีนขึ้น
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในการใช้ภาษาจีนสาหรับสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมทั้งทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล
4.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนาความรู้ทางด้านภาษาจีนไปใช้ประกอบอาชีพการงาน หรือ
ประยุกต์ใช้สาหรับการดารงชีพในสังคมปัจจุบัน
4.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมและวิถีการดารงชีวิตของชาวจีน ซึ่งจะส่งเสริม
ให้เป็นผู้ที่มีโลกทัศน์อันกว้างไกล
4.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสานึกในการให้บริการแก่สังคมในฐานะที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารเพื่อ
ความเข้าใจอันดีงามระหว่างมนุษยชาติด้วยกัน
4.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนที่พอเพียงต่อการศึกษาค้นคว้าในระดับที่ลึกลงไป
หรือสามารถใช้ภาษาจีนเป็นเครื่องมือในการศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์และศิลปวิทยาการด้านต่าง ๆ ได้

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค โดยแบ่งปีก ารศึก ษาหนึ่ง ๆ ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือภาค
การศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้ เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยหัวเฉีย วเฉลิม พระเกีย รติ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวดที่ 2 ระบบการศึกษา
(ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ในชั้นปีที่ 3
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี

2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์
- ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม
หลักสูตรปริญญาตรี ต้องใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) เป็นผู้มีความรู้สอบไล่ได้ไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการหรือมีความรู้เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(2) ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้
กระทาโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
(3) มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
(4) ไม่เป็นคนวิกลจริต
(5) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นที่สังคมรังเกียจ
(6) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
การรับสมัครผู้เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษายึดถือหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) สอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
(2) สอบคัดเลือกของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(3) คัดเลือกด้วยวิธีเทียบโอน หรือสอบคุณวุฒิอย่างอื่นแทน
(4) รับเข้าตามโครงการพิเศษ
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นความรู้ภ าษาจีนของผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่เท่ากัน
ทาให้การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาแรก ค่อนข้างลาบาก
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
จากปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า สามารถแก้ไขได้โดยคณะวิชาจัดสอบวั ดระดับความรู้ภาษาจีนให้แก่
นักศึ กษาแรกเข้ า เพื่ อจัดการเรียนการสอนด้วยการแบ่งกลุ่มผู้เรีย นตามพื้ นความรู้ภาษาจีนที่มี และจัดสอน
รายวิชาปรับพื้นฐานให้แก่ผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีนค่อนข้างน้อยหรือไม่มีเลย

3. หลักสูตร
3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

3.1.1 จานวนหน่วยกิต จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- กลุ่มสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2 วิชาแกน
2.3 วิชาเอกเลือก
2.4 วิชาโท
ไม่น้อยกว่า
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
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