รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
หลักสูตร พ.ศ. 2557
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ: Master of Arts Program in Chinese for Business Communication
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ)
ชื่อยอ (ไทย) : ศศ.ม. (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Master of Arts (Chinese for Business Communication)
ชื่อยอ (อังกฤษ): M.A. (Chinese for Business Communication)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
เปนหลักสูตรที่มุงใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในการใชทักษะการสื่อสารทางภาษาจีนทั้ง
การฟง พูด อาน เขียนเชิงธุรกิจระดับสูง มุงใหผูเรียนสามารถบูรณาการองคความรูที่ไดศึกษา
เพื่อประยุกตกับ การประกอบวิชาชีพไดอยางมี ประสิท ธิภาพ มุ งใหผูเรียนมี องคความรูดาน
ภาษาจีนเพื่อใชศึกษาคนควาตอในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งมุงสรางจิตสํานึก ความรับผิดชอบตอ
สังคม มีคุณธรรม จริยธรรมในการใชภาษาจีนในการสื่อสาร
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
39 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

5.2 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาจีน
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
คณะภาษาและวั ฒ นธรรมจี น มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ ร ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย
เศรษฐศาสตรและการเงินยูนนาน
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญา ศศ.ม.(ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ)
6. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1

2

ตําแหนงทาง
วิชาการ/ ชื่อคุณวุฒิ
นามสกุล
อาจารย ดร.หลี่ B.A.
เหรินเหลียง
(Li Renliang)
M.A.
(ประธานหลักสูตร)
รองศาสตราจารย B.B.A.
ดร. จาง หงเลี่ย
(Zhang Honglie)
M.B.A.
Ph.D.
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ศาสตราจารยกง
หนิงจู
(Gong Ningzhu)

ศศ.บ.

สาขาวิชา

สถาบันและปที่จบ

รหัสบัตร
ประชาชน

Thai Language and
Peking University
Culture
(1992)
Southeast Asia Studies Peking University(1999)

G20088441

Business
Administration

G40479999

Business
Administration
Business
Administration
ภาษาตางประเทศ

Shanghai University of
Finance and Economics
(1991)
The University of HULL
(2002)
Huaqiao University
(2010)
มหาวิทยาลัยยูนนาน (1964)

G3895315

2

ลําดับ
ที่
4

ตําแหนงทาง
วิชาการ/ ชื่อนามสกุล
อาจารยหลี่ เยาอู
(YaoWu, LEE)

คุณวุฒิ
B.A.

สถาบันและปที่จบ

รหัสบัตร
ประชาชน

Electronic
Communication.

M.B.A
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สาขาวิชา

อาจารย ดร.จาวผิง B.A.
(Zhao Ping)
M.B.A
Ph.D.

China College of
301496164
Maritime Technology, in
Taiwan (1980)
International Business Siam University, in
Management &
Thailand (2006)
General Management
Chinese Linguistics
Hunan Normal
S770738
University (2532)
Business
Webster University
Administration
U.S.A. (2544)
Modern and
Fudan University, P.R.
Contemporary
China (2550)
Chinese Literature

7. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส

หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ มุงผลิตมหาบัณฑิตที่มี
ความรูในการใชทั กษะภาษาจีนขั้ นสู งในการสื่อสารงานธุรกิจไดอยางเหมาะสม และประยุกต ใช ให
สอดคลองกับการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
มหาบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรฯ จะมีความรูความสามารถดังนี้
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถใชภาษาจีนในการสื่อสารงานธุรกิจไดอยางดี
(2) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ส ามารถบู ร ณาการองค ค วามรู แ ละนํ า ไปใช ป ระกอบวิ ช าชี พ ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
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(3) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีองคความรูดานภาษาจีนเพื่อใชศึกษาคนควาตอในระดับที่สูงขึ้น
(4) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมการใชภาษาจีนใน
การสื่อสาร

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบการศึ ก ษาแบบทวิภาค ตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ยหั วเฉีย วเฉลิม พระเกียรติวาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 โดยแบงปการศึกษาหนึ่ง ๆ ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 และอาจมีการศึกษาในภาคฤดูรอ นดวย
ภาคการศึกษาปกติ แตละภาค มีระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 15 สัปดาห ภาคฤดูรอนมีระยะเวลา
เรียนและจํานวนหนวยกิตมีสัดสวนเทียบเคียงไดกับภาคการศึกษาปกติ
การคิดหนวยกิต
ก. รายวิช าภาคทฤษฎี ที่ ใช เวลาบรรยายหรื ออภิ ป รายป ญ หาไม น อยกว า 15 ชั่ วโมงตอ ภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
ข. รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ให
มีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
ค. การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมคี าเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาคี
ง. การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
ระบบทวิภาค
จ. การศึกษาอิสระ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมี
คาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
ฉ. วิท ยานิพ นธที่ ใช เวลาศึ ก ษาคนควาไม น อยกวา 45 ชั่ วโมงต อภาคการศึ ก ษาปกติ ใหมี ค า
เทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอ น
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
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2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
- ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน
- ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ
- ภาคฤดูรอน
เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรไมนอยกวา 39 หนวยกิต แบงออกเปน 2 แผน
คือ แผน ก และ แผน ข
แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ ซึ่งเทียบคาไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต
แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ นักศึกษาตอง
ลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาอิสระ จํานวน 6 หนวยกิต และตองสอบประมวลความรูขอเขียนและปากเปลา
หมวดวิชา
แผน ก. (หนวยกิต) แผน ข. (หนวยกิต)
วิชาเสริมพื้นฐาน *
ไมนบั หนวยกิต
ไมนับหนวยกิต
วิชาบังคับ
18
18
วิชาเลือก
9
15
วิทยานิพนธ
12
การศึกษาอิสระ และการสอบประมวลความรู
6
รวม

39

39
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