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ชื่อผลงานวจิัย (ไทย) 

รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศ ระดับอุดมศึกษา 

ชื่อผลงานวจิัย (อังกฤษ) 

- 

ชื่อนักวจิัย 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ปีท่ีผลงานวจิัยเสร็จ 

2559 

ประเภทของงานวจิัย 

อุดมศึกษา 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบันของการการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย  เพ่ือศึกษา
ปัญหาการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย  และความเชื่อมโยงของระดับมัธยมศึกษากับ
ระดับอุดมศึกษา  และเพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยโดยใช้
เครื่องมือแบบสอบถามจากสถาบันอุดมศึกษา ที่เปิดการเรียนการสอนภาษาจีนทั่วประเทศจ านวน  80 แห่ง และการสัมภาษณ์อาจารย์
หรือผู้เกี่ยวข้องอีกจ านวน 10 คน เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในหลายด้าน  ได้แก่ นโยบายและการส่งเสริมการเรียน
การสอน หลักสูตรต าราหนังสือแบบเรียนและสื่อการสอน  ผู้สอน ผู้เรียน และความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับ
สถาบันและระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบ  รวมถึงความเชื่อมโยงของการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา  
จากการศึกษาวิเคราะห์  พบว่า ระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาของไทย  แม้ว่าจะมีส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  คอยก ากับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมก็ตาม  จากการศึกษาท าให้เห็นถึงสภาพและปัญหาในหลาย
ด้าน คือ นโยบายส่งเสริมในภาครัฐนั้น แม้ว่ามีการก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์ที่ชัดเจน  แต่ในทางปฏิบัตินั้นยังไม่เห็นเป็นที่ประจักษ์และไม่
ครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทิศทางของการเรียนการสอนภาษาจีนในอนาคต  ระดับกระทรวงยังขาดหน่วยงานเฉพาะที่ก ากับดูแลรับ
ผิดด้านการเรียนการสอนภาษาจีน  หลักสูตรภาษาจีนของสถาบันอุดมศึกษายังเป็นหลักสูตรภาษาจีนส่วนใหญ่  แต่มีแนวโน้มเป็น
หลักสูตรด้านวิชาชีพมากขึ้น  รวมถึงเปิดสอนเป็นวิชาเลือกให้แก่ผู้สนใจต่างคณะวิชาและหลักสูตรภาษาจีนจะเข้าสู่ระบบสหกิจศึกษา
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มากขึ้น จ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดหลักสูตรภาษาจีนขยายตัวไม่มาก  แสดงถึงการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาใกล้ถึง
จุดอิ่มตัวสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาต าราหนังสือและสื่อการสอนมากข้ึน ผู้สอนแม้ว่ามีจ านวนเพิ่มขึ้นแต่ส่วนใหญ่ประสบการณ์การ
สอนยังไม่มาก จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งวิชาการของผู้สอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษามีน้อย  ผู้เรียนส่วนใหญ่มีพ้ืนความรู้ภาษาจีน
มาก่อนและส่วนใหญ่เคยเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  3 ปี แต่การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ได้
เชื่อมโยงความรู้หรือจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม  ผู้เรียนส่วนใหญ่ต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่ท าให้เกิดการสูญเปล่าทางการศึกษา  ความ
ร่วมมือในระดับสถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศมีการขยายตัว  รวมถึงหน่วยงานที่จัดตั้งภายใต้ความ
ร่วมมือของรัฐบาลจีนและไทย  ความร่วมมือระดับรัฐบาลของไทยกับประเทศจีนยังไม่ได้แสดงศักยภาพในการส่งเสริมหรืออ านวย
ประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษาอย่างเต็มที ่

จากการศึกษาปัญหาดังกล่าวท าให้ทราบถึงข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ปัญหาอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการเรียน
การสอนภาษาจีนให้ดีขึ้น  ได้แก่ รัฐบาลควรมีหน่วยงานที่ก ากับดูแลการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาโดยตรง  ซึ่งก าหนด
นโยบายและติดตามประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละปี เพ่ือทราบปัญหาและสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างจริงจัง  
สถาบันอุดมศึกษาควรมีระบบการจัดการเรียนการสอนที่ต่อเนื่องรองรับและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนจากมัธยมศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการควรมีหนังสือแบบเรียนหรือต าราพ้ืนฐานที่สามารถใช้สอนในสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันอุดมศึกษาควรส่งเสริม
ผู้สอนสร้างผลงานวิชาการและต าแหน่งวิชาการมากข้ึน  สร้างลักษณะวิสัยของผู้เรียนให้ใฝ่รู้หมั่นศึกษาอย่างมีเป้าหมายในอนาคต  
สภาพการจัดการเรียนการสอนและปัญหา  รวมถึงข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขท้ังในจุลภาคและมหภาคเหล่านี้จะช่วยให้
สถาบันอุดมศึกษา  หน่วยงาน  ผู้บริหารที่เก่ียวข้องสามารถมองปัญหาการพัฒนาระบบการศึกษาการเรียนการสอนภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

ค าส าคัญ 

การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน, ระบบ, การบริหารจัดการ, ความเชื่อมโยง, หลักสูตร, สื่อการสอน, ผู้สอน, ผู้เรียน, ความร่วมมือ, 

ปัญหาและอุปสรรค, เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

การเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีการเปิดหลักสูตรการเรียน
การสอนภาษาจีนกันอย่างแพร่หลาย  ไม่ว่าจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐหรือเอกชนต่างก็เปิดการเรียนการสอนภาษาจีนหลักสูตร
ต่างๆ กลายเป็นกระแสการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศภาษาหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้เรียนเป็นจ านวนมาก  นับแต่ที่มีการเปิด
สอนหลักสูตรภาษาจีนระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษามานานเกือบ  40 ปี (มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีน
เป็นวิชาเอกในระดับปริญญาตรีคือหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปีการศึกษา  2520) ประเทศไทยยังมีปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนในหลายประเด็นอาทิเช่น  ด้านหลักสูตร  ต าราแบบเรียนและสื่อการสอน  คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพครูผู้สอน  เป็นต้นซึ่งมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของศูนย์จีนศึกษา  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2552) ปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการพัฒนาด้านคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
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จนถึงปัจจุบัน  แม้จะมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษามากขึ้นและมีผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขา
ภาษาจีนในปริมาณท่ีสูงขึ้น  แต่ปัญหาหนึ่งที่พบคือผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาภาษาจีนส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณภาพ  กล่าวคือ ยังไม่
สามารถสนองความต้องการของผู้ประกอบการ และสังคมได้ตามความคาดหวัง ด้วยเหตุผลดังกล่าว ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการวางแผนนโยบายการศึกษาชาติ  เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องนี้  จึงได้
มอบหมายให้ ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด าเนินการโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการ
สอนภาษาจีนในประเทศไทย  โดยศึกษาวิจัยการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยทั้งระบบ  ครอบคลุมทุกระดับและทุก
ประเภทการศึกษา เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย  ซึ่งการศึกษาวิจัย
ฉบับนี้จะมุ่งเน้นในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยระดับอุดมศึกษา  โดยศึกษาถึงความ
เชื่อมโยงทางการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษากับระดับอุดมศึกษา  รวมถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรคในหลากหลายมิติ
โดยศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาด้านต่างๆ  ของการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา  ตลอดจน
ศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนใน
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของการพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาการพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยและความเชื่อมโยงของการ

เรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษากับระดับอุดมศึกษา 

3. เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย  และเสริมสร้าง

ความเชื่อมโยงของการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษากับการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษา 

ขอบเขตของการวจิัย 

1.4.1 ศึกษาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย  โดยส ารวจสภาพการจัดการศึกษา
ภาษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดการเรียนการสอนภาษาจีนทั่วประเทศจ านวน 80 แห่ง 

1.4.2 วิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน  และปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ตลอดจนปัญหาในการเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา 

1.4.3 ใช้ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2558 เป็นหลัก 

ทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา/ที่เกี่ยวข้อง 

ประเทศไทยและประเทศจีนเป็นมิตรประเทศที่ติดต่อเจริญสัมพันธไมตรี และค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามมาแต่ช้านาน ชาวจีนได้อพยพเข้ามาตั้งถ่ินฐานอยู่ในประเทศไทยเป็นจ านวนมากหลายระลอก  ภาษาจีนจึงได้เข้ามาสู่ประเทศไทย
โดยทางเชื้อชาติขณะเดียวกันชาวจีนก็ได้น าเอาวิถีการด าเนินชีวิต  ศิลปวัฒนธรรม  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภูมิปัญญาเข้ามายัง
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ประเทศไทย  การเข้ามาตั้งหลักปักฐานในประเทศไทยอยู่ร่วมกับคนไทยและมีการประสมประสานทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมกันจน
แทบจะแยกไม่ออก  แต่ด้วยความรักในเชื้อชาติของชาวจีนจึงมีการก่อตั้งโรงเรียนจีนขึ้นหลายแห่ง  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้บุตรหลาน
ของตนได้ศึกษาภาษาจีนหลังการสถาปนาทางการทูต ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2475 ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรไทย-จีนนับวันยิ่งแน่นแฟ้นและพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน การเรียนการสอนภาษาจีนจึงมีการส่งเสริมกันอย่างแพร่หลาย  แม้จะมีเหตุผลทางการเมืองที่ท าให้
การเรียนการสอนภาษาจีนหยุดชะงักไปช่วงหนึ่งก็ตามการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษาได้ก่อตัวขึ้นตั้งแต่เปิดเป็นวิชาเลือก
ภาษาต่างประเทศในปี พ.ศ. 2515 และต่อมาได้เปิดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรวิชาโทและวิชาเอกตามล าดับ  ปัจจุบันการเรียนการ
สอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษาได้พัฒนากันอย่างแพร่หลาย  จนถึงปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนหลักสูตรวิชาภาษาจีนเกือบ  
90 แห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง  20 ปีที่ผ่านมานี้การเรียนการสอนภาษาจีนได้มีการพัฒนาในเกือบทุกระดับชั้น  ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา  ในระยะหลังแม้ว่าสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดการเรียนการสอนภาษาจีนจะมีจ านวนเพิ่มขึ้นไม่มาก  
แต่การเปิดเป็นหลักสูตรวิชาเอกและการเปิดสอนเป็นวิชาโทและวิชาเลือกมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน  โดยหลักสูตรมีความหลากหลายและ
ลักษณะของหลักสูตรมีแนวโน้มเน้นหนักไปทางด้านวิชาชีพมากขึ้น 

1. สภาพการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย 
2. หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย 
3. ข้อสังเกตและการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการเปิดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย 

วธิีการวิจัย 

1. เก็บข้อมูลการศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยใช้แบบสอบถามการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาจีน  ของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย  แบบสอบถามวิจัยครั้งนี้มีจ านวน  80 ฉบับ ผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์จีนศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ใน
การช่วยส่งแบบสอบถามไปยังสถาบันอุดมศึกษาทุกภูมิภาคในประเทศไทย  ตามรายชื่อที่ได้รับทางส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และในการรวบรวมกลับมานั้นผู้วิจัยใช้ข้อมูลแบบสอบถามเหล่านี้ในการศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา  ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตร  ต าราและสื่อการสอน  ผู้สอน ผู้เรียน ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  และปัญหา
อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษา เนื้อหาแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย  ประกอบด้วย  6 ด้าน 

ประกอบด้วย 1) การบริหารจัดการ 2) หลักสูตร 3) ต าราและสื่อการสอน 4) ผู้สอน 5) ผู้เรียน และ 6) ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 
ตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย  การบริหาร

หลักสูตร สื่อและต าราสอน ผู้สอน ผู้เรียน ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 
ตอนที ่4 ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

2. สัมภาษณ์ผู้บริหารหรืออาจารย์ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาจ านวน  10 คน (แบบ
สัมภาษณ์ 10 ชุด) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 

1) การบริหารการเรียนการสอนภาษาจีนและหลักสูตรภาษาจีนในปัจจุบัน 
2) บุคลากรด้านครูและผู้เรียน 



5 
 

 

3) ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 
3. ปัญหาและอุปสรรควิจัยเอกสาร  ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเอกสารในการศึกษาความเป็นมาของการเรียนการสอนภาษาจีน

ระดับอุดมศึกษา  นโยบายและยุทธศาสตร์ของการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาโครงสร้างหลักสูตร  ความร่วมมือด้าน
การศึกษากับหน่วยงานอื่น  โดยศึกษาข้อมูลจากบทความ  งานวิจัย หนังสือข้อมูลทางเว็บไซต์  และเอกสารงานวิจัยการเรียนการสอน
ภาษาจีนในประเทศไทยระดับอุดมศึกษาที่เก่ียวข้อง 

4. วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามการวิจัยและบท
สัมภาษณ์ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive statistics) ด้วยการจัดกลุ่มและการแจกแจงความถ่ี  (Frequncy) 
การหาค่าร้อยละ(Percents) และ ค่าเฉลี่ย (Mean) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

5. จัดการสัมมนาระดมความคิดเห็นในขั้นสุดท้ายของการวิจัย  โดยศูนย์จีนศึกษา  สถาบันเอเชียศึกษา  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  ร่วมกับ ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการจัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง  “การพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ” ณ ห้องประชุมจุมภฏ -พันธุทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก -ร าไพพรรณี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา  08:00-16:00 น. เพ่ือระดมความคิดเห็นในการน าเสนองานวิจัย
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย  ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่
ในแวดวงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน  ผู้บริหารจากหน่วยงาน  สถาบัน สถานศึกษา ครูคณาจารย์ผู้สอนภาษาจีน  นักวิชาการ 
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ  ที่ได้จากการสัมมนาครั้งนี้น ามาปรับปรุง
เนื้อหาของรายงานฉบับนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

ผลการวจิัย 

ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนะดับอุดมศึกษาสรุปได้ ดังนี้ 
สถาบันที่เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย  จากปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2558 มี

จ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนภาษาจีนเพิ่มข้ึนเพียง  ร้อยละ3.79 เท่านั้น เห็นได้ว่าสถาบันที่เปิดสอนภาษาจีนมีจ านวนน้อยมาก
และใกล้ถึงจุดอ่ิมตัว แต่มีการพัฒนาหลักสูตรวิชาเลือกเสรี วิชาโทเป็นวิชาเอกเพ่ิมข้ึน รวมถึงการเปิดสอนเป็นวิชาเลือกเสรีให้กับผู้เรียน
ทั่วไปหรือต่างคณะวิชา  หลักสูตรที่เปิดยังคงใช้หลักสูตรวิชาภาษาจีนเป็นส่วนใหญ่  แต่ได้มีการเปิดหรือปรับชื่อหลักสูตรใหม่และมี
แนวโน้มไปทางด้านวิชาชีพมากขึ้น 

ความเชื่อมโยงของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษากับระดับอุดมศึกษามีอยู่หลายประเด็นคือ  1) ผู้เรียน
ส่วนใหญ่ที่เข้าเรียนระดับอุดมศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ภาษาจีนมาแล้วมีการสอบวัดระดับความรู้หรือปรับพื้นฐานภาษาจีนของผู้เรียน  
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนได้ดีขึ้น 2) สถาบันอุดมศึกษามีการเปิดหลักสูตรภาษาจีนที่มีความหลากหลายมากขึ้น เดิมส่วน
ใหญ่เป็นหลักสูตรภาษาจีน ปัจจุบันพัฒนาเป็นหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ การสอนภาษาจีนจีนศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมจีนเป็นต้น  เพ่ือ
รองรับความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น  3) ต าราและหนังสือแบบเรียน  สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้เลือกสรรหรือเรียบเรียง
ต าราที่มีมาตรฐานสูงขึ้นเพ่ือรองรับพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน  เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนในระดับท่ีสูงขึ้นและเพ่ือสามารถสอบวัด
ระดับความรู้ภาษาจีน (Hanyu Shuiping Kaoshi: HSK) ได ้

ด้านหนังสือและต าราภาษาจีนวิชาพ้ืนฐานที่ใช้ในสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ยังใช้ต าราเรียนของประเทศจีนคือหนังสือชุด  《
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汉语教程》และหนังสือชุด《实用汉语》ปัจจุบันยังมีการใช้มากที่สุด  แต่ก็มีการเลือกใช้ต าราอื่นมากข้ึน  รวมถึงต ารา
ที่ผู้สอนได้เรียบเรียงขึ้นมาใหม่รายวิชาที่สูงขึ้นไปมีการใช้ทั้งหนังสือ/ต าราเรียนของประเทศจีนและท่ีผู้สอนเรียบเรียงขึ้นมาเองส่วนด้าน
สื่อการสอนภาษาจีนนั้นผู้สอนนิยมใช้  PowerPoint และสื่อทางออนไลน์ช่วยในการสอนการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาลดน้อยลง
เพราะมีสื่อมัลติมิเดียช่วยสอนเพิ่มขึ้น 

กิจกรรมการเรียนการสอนนอกจากในชั้นเรียนส่วนใหญ่มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และแนวโน้มของหลักสูตรภาษาจีนจะ
เลือกสหกิจศึกษามากขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกงานจริงผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษามีจ านวนเพิ่มขึ้น  มีการเพิ่มวุฒิการศึกษาสูงขึ้น  แต่
การพัฒนาด้านต าแหน่งวิชาการยังน้อย ต าแหน่งระดับรองศาสตราจารย์มีน้อยมาก 

ผู้เรียนส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาจีนมากขึ้น  ส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาจีน  3 ปี (ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย) เมื่อเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งมีการปรับพ้ืนฐานความรู้และจัดสอบวัดระดับความรู้  แต่ส่วนใหญ่ไม่มี
การจัดการดังกล่าว  นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่มีการตั้งเกณฑ์หรือดัชนีบ่งชี้ถึงมาตรฐานความรู้ของนักศึกษา  ก่อนส าเร็จ
การศึกษาจากการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) 

ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานนั้น  ระดับสถาบันอุดมศึกษามีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาหรืออาจารย์  ร่วมมือในด้านหลักสูตร  
การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและอาจารย์ไปเพิ่มพูนความรู้หรือศึกษาต่อ  ระดับกระทรวงควรมีหน่วยงานดูแลการเรียนการสอน
ภาษาจีนระดับอุดมศึกษาโดยตรงก าหนดแผนนโยบายและท าหน้าที่เชื่อมโยงและประสานความร่วมมือกับประเทศจีน 

นอกจากนี้ ผลการศึกษาท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 
1. ปัญหาและอุปสรรคด้านหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 

- กระทรวงศึกษาธิการยังขาดเกณฑ์มาตรฐานในการก ากับหลักสูตรภาษาจีนที่แท้จริง 
- หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษายังไม่เชื่อมโยงกับหลักสูตรภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา 

2. ปัญหาด้านต าราหรือหนังสือแบบเรียนภาษาจีน 
- มหาวิทยาลัยยังขาดต าราหรือหนังสือภาษาจีนที่เชื่อมโยงความรู้ต่อเนื่องเป็นระบบต่อจากระดับมัธยมศึกษาและ

มหาวิทยาลัย และยังขาดต าราหรือหนังสือที่เป็นระบบและล าดับความยากง่ายต่อเนื่องเชื่อมโยงทุกรายวิชาในหลักสูตร 
- กระทรวงศึกษาธิการ ยังไม่มีการสนับสนุนให้มีต าราเรียนหลักในระดับอุดมศึกษาเพ่ือ 

ให้เกิดมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 
3. ปัญหาด้านผู้สอนภาษาจีน 

- อาจารย์ผู้สอนชาวไทยมีภาระงานสอนและงานอ่ืนๆ  จ านวนมากจนไม่มีเวลาพัฒนางานวิชาการ  สิ่งที่เห็นได้เด่นชัด
ที่สุดคือ ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ชาวไทยยังไม่มีต าแหน่งศาสตราจารย์  สูงสุดคือรองศาสตราจารย์และปัจจุบันมีไม่ถึง  10 คน 
ซึ่งถือว่าน้อยมาก 

- ผู้สอนชาวจีนบางส่วนยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการสอนภาษาจีนส าหรับนักศึกษา  และรับผิดชอบภาระงาน
สอนเป็นหลัก ภาระงานอื่นตกอยู่กับอาจารย์ชาวไทย เช่น งานเอกสารและงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น 

4. ปัญหาด้านผู้เรียนภาษาจีน 
- ผู้เรียนภาษาจีนยังขาดเป้าหมายในการเรียนภาษาจีนที่ชัดเจน ขาดทักษะการเรียนรู้ที่ถูกต้องและโอกาสใช้ภาษาจีนมี
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น้อย นอกจากนี้ ยังขาดลักษณะวิสัยในการเรียนรู้ภาษาจีน เช่นความขยันหมั่นท่อง กล้าพูดและกล้าแสดงออก 
- บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษายังไม่สามารถใช้ภาษาจีนได้ดี และขาดทักษะในการใช้ภาษาจีน 

อภิปรายผล 

1. แนวโน้มของการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีน 
จ านวนสถาบันที่เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยน่าจะใกล้ถึงจุดอ่ิมตัวแล้ว  

พิจารณาจากจ านวนของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดการเรียนการสอนภาษาจีนในการส ารวจครั้งนี้เพิ่มขึ้นน้อยมาก  แต่อาจจะเพ่ิมข้ึนใน
เรื่องของชื่อหลักสูตรภาษาจีนอ่ืนๆ  หลักสูตรภาษาจีนที่เปิดสอนนั้นถ้ามีการขยายตัวหรือเปิดใหม่ในอนาคตจะเป็นลักษณะของ
หลักสูตรวิชาชีพมากกว่า  เพราะหลักสูตรภาษาจีนส่วนใหญ่ที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนในปัจจุบันยังไม่สามารถสนองความต้องการ
ของสังคม และไม่สอดคล้องกับบริบททางสังคม  กล่าวคือ บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาด้านภาษาจีนเมื่อไปท างานแล้วมีศักยภาพในการ
ท างานไม่เพียงพอ  เห็นได้ชัดเจนจากการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตด้านภาษาจีนมักสะท้อนว่าคุณภาพของบัณฑิตด้านภาษาจีนยังไม่
สามารถท างานได้ทันท ีต้องผ่านการอบรมหรือต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งานอีกนาน 

2. แนวโน้มของการจัดการในหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีน 
หลักสูตรต่างๆ  ในระดับอุดมศึกษาปัจจุบันได้เข้าสู่ระบบสหกิจศึกษา  หมายถึง นักศึกษาต้องไปฝึกงานในหน่วยงาน

องค์กรและต้องมีการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  ปัจจุบันหลักสูตรภาษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้ด าเนินการระบบสหกิจ
ศึกษาแล้ว  โดยระบบสหกิจศึกษามีผลดี  คือ จะช่วยให้หลักสูตรมีความเข้มข้นข้ึนเป็นการเพิ่มโอกาสในผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง พัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน และได้น าความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้กับงานในสถานประกอบการจริง  การจัดวางหลักสูตรซึ่ง
ปัจจุบันจะอยู่ในแผนการเรียนชั้นปีที่  4 อย่างไรก็ตามการให้นักศึกษาเข้าสู่สหกิจศึกษาด้านภาษาจีนนั้น  ต้องค านึงถึงความพร้อมของ
ผู้เรียน เช่นระดับความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีน  ความพร้อมของสถานประกอบการที่รับนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีนไปฝึกงาน
สหกิจศึกษา  และประการส าคัญคือความเข้าใจตรงกันในเรื่องสหกิจศึกษาของสถานประกอบการกับสถาบันอุดมศึกษา  ผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องล้วนต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในทุกๆ ด้านของงานสหกิจศึกษาภาษาจีน 

3. แนวโน้มของผู้สอนหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีน 
เกณฑ์ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ตามมาตรฐานส านักงานอุดมศึกษาเรื่องอาจารย์นั้น  ผู้สอนอย่าง

น้อยต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท  และต้องมีประสบการณ์การสอน  จากแนวโน้มด้านวุฒิการศึกษานั้นจะเห็นได้ว่ามีอาจารย์
สอนภาษาจีนส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเพ่ิมมากข้ึนและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในอนาคต ส่วนต าแหน่งวิชาการเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อย  
จ าเป็นต้องส่งเสริมและพัฒนาต่อไป 

4. แนวโน้มของผู้เรียนหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีน 
เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ยุคของผู้สูงอายุ  วัยเด็กและวัยรุ่นจ านวนลดน้อยลงอย่างมาก  ซึ่งจะส่งผล

ให้จ านวนของผู้เรียนที่เข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาในอนาคตลดน้อยลงตามไปด้วย  จึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงว่าผู้เรียนภาษาจีนก็
ต้องลดน้อยลงตามเช่นกัน  ปัญหาที่ส าคัญกว่านั้นคือ  ลักษณะนิสัยของผู้เรียนภาษาจีนซึ่งจ าเป็นต้องมีความกระตือรือร้นตั้งใจอดทน
อย่างมาก เพราะภาษาจีนไม่เหมือนกับภาษาอ่ืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนถือเป็นด่านส าคัญท่ีผู้เรียนมักจะบ่นกันว่าเขียนยาก  จ า
อักษรจีนไม่ได้หรือนึกไม่ออกว่าเขียนอย่างไร สถาบันอุดมศึกษาจึงจ าเป็นต้องปรับทัศนคติของผู้เรียนเสียใหม่และสร้างลักษณะนิสัยใน
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การเรียน โดยที่ผู้เรียนต้องริเริ่มด้วยตนเอง  มีความขยันต่อเนื่อง  ควรเพิ่มโอกาสการใช้ภาษาจีนให้ผู้เรียนรวมถึงสร้างสภาพแวดล้อม
ภาษาจีนให้ผู้เรียนด้วย 

5. แนวโน้มของความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
จากข้อมูลที่ส ารวจเห็นได้ชัดเจนว่า  ในภาพรวมส่วนใหญ่สถาบันอุดมศึกษามีความร่วมมือในการจัดการศึกษากับ

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและประเทศจีน  โดยมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาหรือส่งนักศึกษาไปศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนดไว้ เช่น ลักษณะของความร่วมมือแบบ  3+1, 2+2, 3.5+.5 ปี เป็นต้น ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนแบบนี้  ใน
อนาคตมีแนวโน้มยังคงด าเนินการต่อไป  เพราะการส่งนักศึกษาไปศึกษาท่ีประเทศจีนนั้น  เป็นโอกาสที่ดีมากส าหรับผู้เรียนที่ได้ใช้
ภาษาจีนในสภาพแวดล้อมจริงในการด าเนินชีวิต  ศิลปวัฒนธรรมและอ่ืนๆในประเทศจีน  แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือมาตรฐานของการ
จัดการเรียนการศึกษา การประเมินผลผู้เรียนเป็นต้น การส่งผู้เรียนไปเรียนโดยจัดห้องเรียนมีแต่นักศึกษาไทยทั้งหมด  ก็ไม่ต่างกับเรียน
ที่ประเทศไทยนัก  เพียงแต่เปลี่ยนแค่สถานที่  ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องควรพิจารณาประเด็นนี้ว่าควรท าอย่างไรถึงจะเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ด้านภาษาจีนได้ดีที่สุด 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. ด้านหลักสูตรและสื่อการสอน 
(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาพ้ืนฐาน  (สพฐ.) ควรจัดท ามาตรฐานการสอนภาษาจีนให้มีมาตรฐานระดับ

เดียวกันทั่วประเทศ  ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  เพ่ือแก้ปัญหาความแตกต่างของพ้ืนฐานความรู้ภาษาจีนของนักเรียนที่
เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา  เพ่ือผู้เรียนจะได้ไม่ต้องมีการปรับพ้ืนฐานความรู้ภาษาจีนอีก  อันจะเป็นการเสียเวลาในการพัฒนา
ศักยภาพด้านอื่นๆ ที่จะน าไปใช้ท างานในอนาคต 

(2) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรอ านวยความสะดวกในการที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดหลักสูตรความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

(3) ควรลดความเหลื่อมล้ า  และเพ่ิมความเสมอภาคทางการศึกษาให้มีความเท่าเทียมกันระหว่างกรุงเทพฯ  กับ
ต่างจังหวัด 

(4) ควรให้มีการสนับสนุนต ารา  หนังสือ แบบเรียนจากประเทศจีนให้แก่สถาบันอุดมศึกษา  เนื่องจากต าราหรือหนังสือ
แบบเรียนในประเทศไทยไม่ตอบโจทย์ผู้สอนเท่าท่ีควร และไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เฉพาะของการสอน 

2. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
(1) ควรยกเลิกการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิชาภาษาจีนเนื่องจากผู้ตรวจประกันคุณภาพ

การศึกษาอ่านเอกสารภาษาจีนไม่เข้าใจ  ท าให้ผู้รับการตรวจการประเมินคุณภาพต้องเสียเวลาในการแปล  เหมือนกับต้องท างานสอง
รอบ 

(2) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาไม่ควรมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งส่งผลให้อาจารย์เสียเวลากับการจัดท าเอกสาร  ไม่
มีเวลาในการพัฒนาเอกสารการสอน  สื่อการสอน ท าต าราหรือหนังสือแบบเรียน  และการให้เวลากับการดูแลคุณภาพนักศึกษาเช่น
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาการดูแลนักศึกษา เป็นอุปสรรคให้บัณฑิตภาษาจีนที่จบออกไปไม่มีความเชี่ยวชาญเท่าท่ีควร 

(3) ระบบประกันคุณภาพไม่ควรเน้นเอกสารท าให้ต้องเสียเวลาในการท างานที่ไม่จ าเป็น  ควรเน้นที่การพัฒนา
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ประสิทธิภาพการสอนภาษาจีนมากกว่า 
3. ด้านผู้สอนและผู้เรียน 

(1) ผู้สอนจากประเทศจีนควรมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า  2 ปี และควรมีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยขั้นพ้ืนฐาน (พูดภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้บ้าง) 

(2) ผู้สอนไม่ควรต้องรับภาระงานมากเกินไป นอกจากภาระงานสอนแล้ว  ยังต้องรับผิดชอบงานอื่นๆ  อีกมากมายจนไม่
มีเวลาท างานด้านวิชาการ  เนื่องจากต้องท าในส่วนของเอกสารประกันคุณภาพเช่น  มคอ.7 เป็นต้น จนไม่มีเวลาในการพัฒนาตนเอง  
เห็นควรให้เน้นที่คุณภาพของผู้เรียนเป็นหลักซ่ึงสามารถวัดระดับความรู้ได้ 

(3) อาจารย์ชาวจีนที่ส่งมาช่วยสอนนั้นควรส าเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านการสอนภาษาจีน  (ไม่ใช่มาท าวิจัยหรือท า
วิทยานิพนธ์ไปด้วย จนห่วงแต่เรื่องการเรียนของตนเองและไม่เตรียมการสอนอย่างเต็มที่) 

(4) การรับอาจารย์สอนภาษาจีนใหม่ควรพิจารณาจากประสบการณ์การสอน 
ภาษาจีนด้วย ไม่ควรดูเพียงวุฒิการศึกษาอย่างเดียว 

(5) ควรมีการเสริมความรู้ ทักษะ และพัฒนาด้านการวิจัยให้กับอาจารย์สอน 
ภาษาจีนชาวไทย 

(6) งานวิจัยภาษาจีนควรสามารถใช้ในการขอต าแหน่งวิชาการได้ด้วย 
(7) สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งต้องการให้มีการสนับสนุนงานด้านวิจัย และพัฒนาวิชาการเพ่ิมมากข้ึนเพราะหลายแห่งมี

กฎข้อบังคับท่ีชัดเจน ถ้าหากไม่ขอต าแหน่งทางวิชาการจะมีผลต่อการยกเลิกสัญญาจ้างงาน จึงควรสนับสนุนงานด้านนี้ 
(8) พ้ืนฐานความรู้ภาษาจีนของนักเรียนมัธยมศึกษาที่เข้ามาเรียนสถาบันอุดมศึกษาไม่ควรมีความแตกต่างกันมาก 

4. ด้านความร่วมมือ 
(1) ควรส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีการประสานงานและการแลกเปลี่ยน 

ประสบการณ์การเรียนการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา 
(2) ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนการให้นักศึกษามีโอกาสใช้ภาษาจีนมากขึ้น  เช่น การฝึกงานกับบริษัทชาวจีน  

หรือแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการใช้ภาษาจีนมากขึ้น 
(3) อาจารย์อาสาสมัครชาวจีน  ควรน าต าราหรือหนังสือแบบเรียน  สื่อการสอนที่ทางหน่วยงานฮั่นปั้นให้มามอบให้แก่

สาขาวิชาภาษาจีน เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษา เพ่ือให้ต าราหรือหนังสือแบบเรียน และสื่อการสอนมีความทันสมัยขึ้น 
(4) ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีการแลกเปลี่ยนอาจารย์สอนภาษาจีนชาวไทยกับอาจารย์สอนภาษาจีนในประเทศ

ไทย 
(5) ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาส่งนิสิต/นักศึกษาวิชาเอกภาษาจีนไปเข้าอบรมระยะสั้นที่ประเทศจีนอย่างน้อย  1 เดือน 

เพ่ือสร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพทางภาษา 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ปัจจุบันแม้ว่าสถาบันอุดมศึกษามีการเปิดหลักสูตรภาษาจีนที่หลากหลาย  แนวโน้มในอนาคตควรเน้นการผลิตบัณฑิตสาย
วิชาชีพเพ่ิมข้ึน  เช่น ภาษาจีนส าหรับการงานอาชีพต่างๆ  การเปิดหลักสูตรการแปลล่ามในระดับปริญญาตรี  ภาษาจีนส าหรับงาน
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ประชาสัมพันธ์ และงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน 
2. หลักสูตรภาษาจีนที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษาควรเชื่อมโยงต่อจากการเรียนการสอนภาษาระดับอุดมศึกษาให้ชัดเจน  เพ่ือ

จะได้พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานมาแล้วทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาภาษาจีนในระดับท่ีสูงขึ้น  ในระดับอุดมศึกษานั้น  
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดกลุ่มเรียนส าหรับนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาจีนมาก่อนโดยเฉพาะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที ่

3. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรหารือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ  เลือกตัวแทนเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
ดูแลการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  โดยเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดเรียนการสอนภาษาจีนเข้าร่วม
วางแผน  ประเมินปัญหาและอุปสรรค  เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขหรือหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษาต่อไป 

4. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ควรก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีหน่วยงานประกันคุณภาพ
การศึกษาที่รับผิดในการท าเอกสารประกันคุณภาพในแต่ละหน่วยงาน  เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์มีเวลาในท างานวิจัยและสร้างผลงาน
วิชาการ ตลอดจนการเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 

5. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ยังขาดเกณฑ์มาตรฐานก ากับหลักสูตรและบัณฑิตหลักสูตร
ภาษาจีนที่แท้จริง  ดังนั้น ควรก าหนดเกณฑ์ก ากับมาตรฐานหลักสูตรภาษาจีนให้เป็นระบบเดียวกัน  และก าหนดมาตรฐานความรู้ของ
ผู้เรียนควรผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน  (HSK) ระดับ 5 หรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้ด าเนินการสอบวัด
ระดับความรู้ภาษาจีนนักศึกษาเอง 

6. กระทรวงศึกษาธิการควรก าหนดต าราหรือแบบเรียนพื้นฐานหลักให้สถาบันอุดมศึกษาใช้  หรือมอบหมายให้สถาบันที่เปิด
การเรียนการสอนภาษาจีนร่วมกันสร้างต ารา หรือแบบเรียนภาษาจีนหลักท่ีเป็นระบบ ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาใช้ 

7. สถาบันอุดมศึกษาควรก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ชาวจีน  (รวมถึงอาจารย์อาสาสมัครชาวจีน ) ที่จะมาช่วยสอนใน
ระดับอุดมศึกษา  ให้มีคุณสมบัติอย่างน้อยต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  และควรมีประสบการณ์การสอนภาษาจีนให้แก่
ชาวต่างชาติอย่างน้อย 2 ปี หรือได้รับหนังสือรับรองผ่านการสอบใบคุณวุฒิครูสอนภาษาจีนส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 

8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาท่ีเชิญอาจารย์ชาวจีน หรืออาจารย์อาสาสมัครชาวจีนมาช่วยสอนนั้น ควรมอบหมายภาระหน้าที่
อ่ืนๆ ให้กับอาจารย์ชาวจีนด้วย  เช่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาร่วมกับอาจารย์ชาวไทย  จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน
หรือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจีนให้นักศึกษา ช่วยฝึกทักษะการใช้ภาษาจีนเพ่ือร่วมการแข่งขันหรือการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน  
เป็นต้น 

9. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาควรมีนโยบายให้คณะวิชาหรือสาขาวิชาให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียนภาษาจีนเกี่ยวกับลักษณะของ
หลักสูตร และวิธีการเรียนภาษาจีน  กระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของภาษาจีนและก าหนดเป้าหมายในการเรียนภาษาจีน  
ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตนให้เป็นผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จ และสามารถเป็นบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน 

10. กระทรวงศึกษาธิการ  ยังขาดความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างประเทศในระดับมหาวิทยาลัยเท่าที่ควร  
หน่วยงานรับผิดชอบควรให้ความส าคัญในด้านความร่วมมือ  และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศจีนให้มากข้ึน  เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น 
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