สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิ ต ภายใต้ บริบท “กระแสนิยมภาษาจีน”
ในอาเซียน และแนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน
เหยา เอวี้ยเอี๋ยน ผูเ้ ขียน, ณัฐฌาภรณ์ เดชราช สรุ ปความภาษาไทย
บทคัดย่อ
บทความนี้ เริ่ มจากการแนะนําอาเซี ยนพอสังเขป แล้วทบทวนวิเคราะห์ความสําคัญของประเทศจี นที่มี
ต่ออาเซี ยน ทางด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยว และอื่นๆ รวมทั้งการศึกษาที่กาํ ลังเฟื่ องฟูอยูใ่ นประเทศ
อาเซียน จนเป็ นที่มาของคําว่า “กระแสนิยมภาษาจีน” ซึ่งจากการสํารวจข้อมูลพบว่า ส่ งผลต่อการเพิ่มปริ มาณ
ผูพ้ ูดภาษาจีนในหลายประเทศของอาเซี ยน รวมทั้งประเทศไทย อิ ทธิ พลของจี นที่ มีต่ออาเซี ยนอย่างมากใน
สถานการณ์ปัจจุบนั ทําให้ผเู้ ขียนวิเคราะห์ลึกถึงโครงสร้าง เนื้ อหาตํารา วิธีการสอน สิ่ งแวดล้อมด้านภาษา
คุณภาพและปริ มาณของผูเ้ รี ยน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านการเรี ยนการสอนภาษาจีน โดยทั้งหกด้านนี้
เป็ นหลัก และแนวทาง ทิ ศ ทางของการพัฒ นาสาขาวิช าภาษาจี น มหาวิท ยาลัย รั งสิ ต ที่ มี ต่อ “กระแสนิ ย ม
ภาษาจีน”ในอาเซี ยนขณะนี้ ส่ วนสุ ดท้ายผูเ้ ขียนได้กล่าวถึ งอุปสรรค ปั ญหา สามด้านคือด้านคุณภาพอาจารย์
ด้านความร่ วมมือระหว่างประเทศและด้านตําราเรี ยน ที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวทางการแก้ไข
คาสาคัญ:

“กระแสนิยมภาษาจีน” ในอาเซี ยน, สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิ ต, พัฒนาการโดย
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Abstract
This paper introduces the concept of the Association of South-East
Asian Nations (ASEAN) first, then analyses the important position
China occupies in ASEAN’s economic, trade, investment, tourism and
other aspects, in addition to elaborating the economic and cultural
background of “Chinese Hot” in ASEAN. According to the collected
data, this paper attempts to investigate the degree of “Chinese Fever” in
some countries of ASEAN where more people speak Chinese, especially
in Thailand. Current situations of Chinese influence in ASEAN are
illustrated. Then, under the situation of “Chinese Fever” in ASEAN, a
concrete analysis about the development status and trends of the Chinese
Department of Rangsit University are justified in six aspects:
subjectivity of teaching, teaching content, educational methods,
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language environment, quality and quantity of students, and the local
and international communication. Finally, this paper pin points existing
problems from three aspects: teachers’ quality, international
communication, teaching materials, together with possible
recommendations.
Keyword: ASEAN “Chinese Fever”, Chinese Department of Rangsit
University, The Development status, the existing problems, the
development countermeasures
สรุ ปสาระสาคัญจากบทความภาษาจีน
บทความนี้ มีเนื้ อหา 2 ส่ วน กล่ าวคือ ส่ วนแรกเป็ นการทบทวนวรรณกรรม เกี่ ยวกับบทบาทและ
ภาพรวมของประเทศสมาชิกอาเซี ยน 10 ประเทศ ที่ใช้เวลานานกว่า 20 ปี ส่ งเสริ มและผลักดันให้รวมกัน
เป็ นประชาคมอาเซี ยน โดยมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนเป็ น 1 ใน 3 เสาหลักที่สําคัญ รวมทั้งผลักดันให้เกิด
หุ ้นส่ วนทางเศรษฐกิ จ ที่ เรี ยกว่า ASEAN+ เช่ น ASEAN+1 (อาเซี ยนกับจีน) ASEAN+3
(อาเซี ยนกับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) ASEAN+6 (อาเซี ยนกับจีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลียและ
นิวซี แลนด์) ซึ่ งทําให้ประเทศจีนมีบทบาทสําคัญมากยิ่งขึ้นในทางเศรษฐกิจ (Chao Yunhua, 2015)
เช่ น การค้าการลงทุน สังคมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว สัดส่ วนและตัวเลขที่ปรากฏเป็ นที่ประจักษ์ว่า ปั จจุบนั
ประเทศจีนและคนจีนกําลังมีบทบาทอย่างมาก เป็ นปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่ออาเซียนในทุกด้าน รวมทั้งการศึกษา
เหมือนดังประโยคที่ว่า “เศรษฐกิ จคื อรากฐาน ภาษาคื อสะพานเชื่ อมโยงการสื่ อสารนั้นๆ” ภาษาจีนกลายเป็ น
ภาษาสําคัญอีกภาษาหนึ่ง ที่ใช้ติดต่อสื่ อสารภายในอาเซี ยน จึงเกิดกระแสนิ ยมภาษาจีนขึ้นในอาเซี ยน ที่สําคัญ
อาเซียนเป็ นภูมิภาคที่มีคนพูดภาษาจีนมากเป็ นอันดับสองของโลกด้วย
สํา หรับ ประเทศไทย เมื่ อสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุ มารี ฯ ทรงสนพระทัย ศึ ก ษา
ภาษาจีน จึงมีผสู้ นใจเริ่ มเรี ยนภาษาจีนตามพระองค์ท่าน ในเวลาต่อมา การค้าและการลงทุนของจีนในอาเซี ยนมี
อิทธิ พลสําคัญยิ่งขึ้นต่อการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย จนอาจกล่าวได้ว่า ขณะนี้ มีผูส้ นใจเรี ยนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาต่ า งประเทศมากเป็ นที่ ส อง รองจากภาษาอังกฤษ เนื่ องจากมี ก ารเรี ย นการสอนภาษาจี น ในทุ ก
ระดับชั้น ตั้งแต่ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึงอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการของจีนได้สนับสนุนให้เกิด “กระแสนิยมภาษาจีน” ในประเทศไทยมาโดยตลอด
เช่นกัน นับแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็ นต้นมา ข้อมูลจากสํานักงานฮั้นปั้ น (HANBAN) ประจําประเทศไทย
ระบุว่า รัฐบาลจีนได้ส่งครู อาสาสมัครชาวจีนให้มาสอนภาษาจีนในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และสถาบันอุดมศึกษาทัว่ ประเทศแล้วกว่าหนึ่ งหมื่นคน จึงมีผเู้ รี ยนภาษาจีนมากขึ้นตามลําดับ ปั จจุบนั ไทยเป็ น

ประเทศที่มีสถาบันขงจื่อมากที่สุดในโลก คือ จํานวน 13 แห่ งทัว่ ประเทศ และห้องเรี ยนขงจื่ออีก 11 แห่ ง
สถิ ติ ก ารเรี ยนการสอนภาษาจี นในประเทศไทย ที่ สํา นักงานคณะกรรมการอุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทยได้
รวบรวมไว้เมื่อ พ.ศ. 2553 พบว่า มีผเู ้ รี ยนภาษาจีนทุกระดับทัว่ ประเทศไทยจํานวนราว 460,000 กว่าคน
ภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีพบว่า มีผเู้ รี ยนภาษาจีนเพิ่มขึ้นถึง 800,000 กว่าคนในปั จจุบนั เมื่อกระแสการเรี ยน
ภาษาจีนในประเทศไทยขยายกว้างออกไปมากเช่ นนี้ สาขาวิชาภาษาจีน ในระดับอุดมศึ กษา จึงมิได้มีเพียงที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรื อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เท่านั้น
กระแสนิยมจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ทําให้เกิดสาขาวิชาภาษาจีนขึ้นในมหาวิทยาลัยรังสิ ต
เมื่อ พ.ศ. 2542 และมีพฒั นาการก้าวหน้าขึ้นมาตามลําดับ ผูเ้ ขียนจึงขอวิเคราะห์และจําแนกภาพรวมและทิศ
ทางการพัฒนาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้
1. พัฒนาการของสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิ ตโดยสั งเขป
1.1 ทีมอาจารย์ผสู้ อน มีความเข้มแข็ง และมีความเชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชาอย่างชัดเจน
ระยะเวลาเพียง 4 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 จนถึง พ.ศ. 2558 สาขาวิชาฯ มีอาจารย์ประจําชาว
ไทยเพิ่มขึ้นเป็ น 5 คน อาจารย์ชาวจีนซึ่ งเป็ นอาจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) จากสํานักงานฮั้น
ปั้ นประจําประเทศไทย จํานวน 2 คน อาจารย์ชาวจีนจากมหาวิทยาลัยในความร่ วมมือจากประเทศจีนและ
ไต้หวันอีก 2 คน รวมทั้งสิ้ น 9 คน ทั้งนี้ ในแต่ละภาคการศึกษา มีผเู้ ชี่ยวชาญและวิทยากรพิเศษเฉพาะด้านมา
ให้ความรู้ ผนึ กเป็ นองค์รวมของทีมผูส้ อน นับเป็ นการสร้างทีมคณาจารย์ดา้ นภาษาจีนที่ มนั่ คงและเป็ นทีมที่
เข้มแข็งขึ้นอย่างชัดเจน ตรงตามผลการวิจยั ของฝ่ ายการศึกษาสํานักงานฮั้นปั้ น ที่ได้เปิ ดเผยทฤษฎีสู ตรสําเร็ จ
ของการศึกษาไว้วา่
คุณภาพการศึกษาภาษาต่ างประเทศ = (ผู้เรียน+ตารา+สิ่ งแวดล้อม+วิธีสอน) x คุณภาพครู ผ้ สู อน
ทีมอาจารย์ผูส้ อนสาขาวิชาภาษาจีนมีค วามสามารถเฉพาะด้านแตกต่า งกันออกไป ทั้งยังสามารถฝึ กอบรม
ค้นคว้า เพิ่มพูนความรู้ เพื่อพัฒนาวิชาชี พและทักษะด้านการสอนได้อย่างต่อเนื่ อง คณาจารย์สามารถเข้าร่ วม
โครงการฝึ กอบรมการเรี ยนการสอนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถด้านภาษาจีนตาม
ความสนใจและความถนัดได้ตลอดเวลา
1.2 หลักสู ตร เนื้อหาและตําราเรี ยน มุ่งเน้นการนําไปใช้ได้จริ งมากขึ้น
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดให้ปรับปรุ งหลักสู ตรทุก 5 ปี สาขาวิชา
ภาษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีแผนการดําเนิ นงานตามขั้นตอนการปรับปรุ งหลักสู ตรตามที่ สกอ.กําหนดอย่าง
ชัดเจน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร ได้ทาํ แบบสอบถามก่อนการปรับปรุ งหลักสู ตร พ.ศ. 2558
สอบถามทั้งครู ผสู ้ อน นักศึกษา ผูใ้ ช้บณั ฑิตและสถานประกอบการต่างๆ เพื่อให้ทราบความต้องการคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การจัดรายวิชาต่างๆ ให้เป็ นที่หมวดหมู่ชดั เจน เช่ น รายวิชาหลักของสาขาฯ ทักษะ

ด้านภาษาจีนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสู ง โดยลักษณะที่โดดเด่นของหลักสู ตรใหม่ คือ หมวด
วิชาเอกเลือก ซึ่ งจัดกลุ่มรายวิชาอย่างชัดเจน แบ่งเป็ น กลุ่มวิชาทักษะภาษาขั้นสู ง กลุ่มวิชาสังคมและวัฒนธรรม
กลุ่มวิชาด้านธุ รกิจ กลุ่มวิชาชีพและอื่นๆ
1.3 เทคนิคการสอน วิธีการสอน ทันสมัยมากขึ้น
ในยุคโลกาภิ วฒั น์เช่ นนี้ สาขาวิชาภาษาจีนได้ปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบการสอนและวิธีการ
สอนให้หลากหลายขึ้น เพื่อดึ งดูดความสนใจของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 ให้มากขึ้น ไม่ได้มีเพียงการเขียน
กระดานดํา การท่องจําศัพท์ หรื อการคัดขีดเขียนแบบเดิ มๆ เท่านั้น สาขาวิชาฯ ได้ดาํ เนิ นตามนโยบายและ
วิสัยทัศน์ของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย โดยส่ งเสริ มทีมอาจารย์ให้ประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ สื่ อการสอนแบบพาว
เวอร์ พ อยต์ (power point) สื่ อการสอนแบบ e-learning ห้องเรี ย นอัจฉริ ย ะ (smart
classroom) มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยน หลากหลายรู ปแบบผสมผสานกัน โดยเชิญวิทยากร
ที่มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านมาถ่ายทอดความรู ้ ให้แก่ผเู ้ รี ยนโดยตรง รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผสู ้ อนจัดกิ จกรรม
เพื่อส่ งเสริ มหลักสู ตรได้โดยอิสระ เป็ นต้น
1.4 กิจกรรมเสริ มหลักสู ตรมีความหลากหลาย มีสิ่งแวดล้อมสําหรับการฝึ กภาษามากขึ้น
สู ตรสําเร็ จที่วา่ คุณภาพการศึกษาภาษาต่ างประเทศ = (ผู้เรียน+ตารา+สิ่ งแวดล้ อม+วิธีสอน) x
คุณภาพครู ผ้ ูสอน ทําให้ “สิ่ งแวดล้อมด้านภาษา” เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ มีความสําคัญต่อการส่ งเสริ มคุณภาพการ
สอนและผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ การสร้างสิ่ งแวดล้อมด้านภาษาให้แก่ผเู ้ รี ยนจึงมีความสําคัญไม่
น้อยไปกว่าปั จจัยอื่น สาขาวิชาภาษาจีนมีแผนกลยุทธ์และแผนการดําเนิ นกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรมากมายในแต่
ละปี การศึกษา ตั้งแต่กิจกรรมขนาดเล็กที่ใช้ประกอบการเรี ยนการสอนในรายวิชาต่างๆ ไปจนถึงกิจกรรมขนาด
ใหญ่เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนภาษาจีน เช่น มหกรรมตรุ ษจีนรังสิ ต ที่ได้จดั ติดต่อกันมานานกว่า 8 ปี แล้ว กิจกรรม
ค่ายภาษาจีน การส่ งเสริ มนักศึกษาเข้าร่ วมประกวดแข่งขันทักษะภาษาจีนทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก
เช่น การประกวดการอ่านโศลกจีน การแข่งขันเขียนเรี ยงความภาษาจีน การแข่งขันพู่กนั จีน การประกวดทักษะ
ภาษาจีนระดับประเทศ จัดโดยสํานักงานฮั้นปั้ นประจําประเทศไทย การแข่งขันประกวดสุ นทรพจน์ภาษาจีน
การประกวดร้องเพลงจีนของสถาบันขงจื่อ เป็ นต้น
1.5 คุณภาพของนักศึกษามีแนวโน้มดีข้ ึน จํานวนนักศึกษาอยูใ่ นเกณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต เป็ นมหาวิท ยาลัย เอกชนที่ มี ก ารรั บ และการพัฒ นานัก ศึ ก ษาไม่ ด้อยไปกว่า
มหาวิทยาลัย ของรัฐ เพราะมีมาตรฐานค่อนข้างสู ง เคร่ งครั ดระเบี ยบวินัย ดู แลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดทั้งด้าน
พฤติกรรมส่ วนตัวและด้านการเรี ยน จุดเด่นสําหรับการพัฒนานักศึกษาที่ปรากฏในหลักสู ตร คือ รายวิชาฝึ กงาน
(การฝึ กงานระยะสั้น ) หรื อรายวิชาสหกิ จศึ ก ษา (การฝึ กงานระยะยาว) และรายวิชาการเขีย นสารนิ พ นธ์
ภาษาจีน เนื่ องจากการฝึ กงานเป็ นแนวทางการพัฒนานักศึกษาให้เรี ยนรู้ สังคมการทํางานอย่างแท้จริ ง นับเป็ น

การเตรี ย มความพร้ อ มให้แก่ บ ณ
ั ฑิ ต เพื่ อ เข้า สู่ โ ลกการทํา งาน ส่ วนรายวิช าการเขี ย นสารนิ พ นธ์ ภาษาจี น ที่
นักศึกษาต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการในสาขาวิชานั้น เป็ นความพิเศษและโดดเด่นในการสร้างบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ ซึ่ งในประเทศไทยมีไม่กี่สถาบันเท่านั้น ที่บรรจุรายวิชาดังกล่าวไว้ในหลักสู ตรภาษาจีน
1.6 ความร่ วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้สร้างความร่ วมมือในระดับภายในประเทศโดยพัฒนาความ
ร่ วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ (Knowledge Management) กับมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระ
เกี ยรติ มหาวิทยาลัยรามคํา แหง และสถาบันขงจื่ อแห่ ง มหาวิทยาลัยบูรพา การส่ งเสริ มให้คณาจารย์พฒั นา
ผลงานทางวิ ช าการ การนํา เสนอผลงานในเวที ร ะดับ นานาชาติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สํ า หรั บ ความร่ ว มมื อ กับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศนั้นได้ดาํ เนิ นงานมานานกว่า 10 ปี โดยมีหลักสู ตร 2+2 (เรี ยนในไทย 2 ปี
และในจีน 2 ปี ) และ 3+1 (เรี ยนในไทย 3 ปี และในจีน 1 ปี ) ร่ วมกับมหาวิทยาลัยภาษาวัฒนธรรมปั กกิ่ง
และมหาวิทยาลัยครู กว่างสี โครงการเรี ยนภาษาจีนภาคฤดูร้อนในต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยหมิงฉวนแห่ ง
ไต้หวัน และมหาวิท ยาลัย ปิ โตรเลี ยมชิ ง ต่า ว นอกจากนั้น มี นักศึ กษาที่ ได้รับทุนการศึ กษาจาก สกอ. “ทุ น
แลกเปลี่ ย นอาเซี ย น” ติ ด ต่ อ กัน ถึ ง สองรุ่ น ไปเพื่ อ ศึ ก ษาที่ ม หาวิ ท ยาลัย ฮานอย ประเทศเวี ย ดนาม และ
มหาวิทยาลัยหมิงฉวนแห่ งไต้หวัน นับเป็ นแนวโน้มในการกระชับความสัมพันธ์ กบั มหาวิทยาลัยในประเทศ
อาเซี ยนให้แน่นแฟ้ นยิง่ ขึ้นด้วย
2. อุปสรรค ปัญหาและแนวทางแก้ไข
2.1 ความสามารถด้านการวิจยั ของอาจารย์
แม้ว่าในระยะหลัง คณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิ ต จะค่อยๆ พัฒนาผลงานด้าน
วิชาการ โดยนําเสนอผลงานต่อที่ประชุ มระดับนานาชาติหลายแห่ ง แต่ก็ยงั คงมีอุปสรรคและปั ญหาบางอย่าง
เช่ น อาจารย์ใหม่ยงั ขาดประสบการณ์และเทคนิ คการสอน หากสาขาวิชาฯ จัดคู่อาจารย์พี่เลี้ ยงแบบตัวต่อตัว
คอยช่ วยเหลือ ให้คาํ แนะนําและแก้ไขปั ญหาการสอนได้อย่างรวดเร็ ว ก็จะสามารถพัฒนาบุคลากรให้ปรับตัว
และพัฒนาได้อย่างรวดเร็ วขึ้น ส่ วนอาจารย์ประจําที่มีประสบการณ์สอนและเชี่ยวชาญอยูแ่ ล้ว กลับไม่ถนัดงาน
ด้านวิจยั หรื องานวิชาการอื่นๆ ผูเ้ ขียนเห็นว่า แนวทางการพัฒนาอาจารย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อการรองรับการ
ประเมิ น คุ ณภาพการศึ ก ษาในแต่ ล ะปี สามารถดํา เนิ นการได้ หากวางแผนงาน จัดสรร และส่ ง เสริ ม กลุ่ ม
คณาจารย์เหล่านี้ เรี ยงลําดับก่อนหลังตามความจําเป็ น โดยการจัดกลุ่มตามความชอบ ความถนัด หรื อตามความ
สนใจส่ วนบุคคล เพื่อให้มีความกระตือรื อร้นที่จะเข้าร่ วมการเสวนา เวทีการประชุ มวิชาการและวิจยั ทั้งในและ
ต่างประเทศให้มากขึ้น ตลอดจนการสร้างขวัญและกําลังใจในรู ปแบบอื่น เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนา
ผลงานวิชาการและพัฒนาคุณภาพอาจารย์ได้ดียงิ่ ขึ้น
2.2 ความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนและอาเซี ยน

ปั จจุบนั สาขาวิชาฯ ได้ให้ความสําคัญกับความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนและไต้หวัน
หลายแห่ ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยภาษา (วัฒนธรรม) ปั กกิ่ ง มหาวิทยาลัยครู กวางสี ซึ่ งมีโครงการ 2+2 และ
3+1 รวมทั้งมหาวิทยาลัยปิ โตรเลี ยมชิ งต่าว มหาวิทยาลัยหมิงฉวนแห่ งไต้หวัน อันเป็ นความสัมพันธ์ที่มีมา
ยาวนานพอสมควร ขณะเดียวกัน การขยายความร่ วมมือกับสถาบันที่มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านที่โดดเด่น เช่น
มหาวิทยาลัยทางตะวันออกและทางภาคกลางของประเทศจีน จะทําให้เกิ ดความหลากหลาย การสร้างสรรค์
การบูรณาการใหม่ๆ อันจะเป็ นแนวทางที่สอดคล้องกับหลักสู ตรฉบับปรับปรุ งใหม่ ที่มุ่งเน้นกลุ่มวิชาความถนัด
ที่ชดั เจนแตกต่างกันไป โดยอาจเริ่ มต้นจากการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การจัดค่ายฤดูร้อน การแลกเปลี่ยนอาจารย์
นอกจากนี้ หากสามารถขยายความสัมพันธ์ โดยเริ่ มมีความร่ วมมือกับกลุ่มประเทศในอาเซี ยนที่มีความเข้มแข็ง
ด้านภาษาจีน ด้านการเรี ยนการสอน และด้านวิชาการ อย่างเช่น สิ งคโปร์ มาเลเซี ย จะทําให้เกิดการเรี ยนรู้ขา้ ม
วัฒนธรรม อันเป็ นนวัตกรรมการศึกษาอย่างแท้จริ ง
2.3 การพัฒนาปรับปรุ งและเรี ยบเรี ยงตํารา
สาขาวิชาฯ ได้เลื อกสรรตําราจากมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศจี น โดยเฉพาะที่ปักกิ่ ง เพื่อใช้
ประกอบการเรี ยนการสอน บางรายวิชาอาจารย์ผสู้ อนได้คดั สรรและเรี ยบเรี ยงเอกสารประกอบการสอนเป็ น
ชุ ดๆ เช่ น รายวิชาวรรณคดี อักษรจีนโบราณ หนังสื อพิมพ์จีน เนื่ องจากนักศึกษาชาวไทยมี ระดับความรู ้ ไม่
เท่ากันและมีความสามารถในการรับรู ้แตกต่างจากนักศึกษาในประเทศจีนมาก จึงดําเนินการเพื่อให้สอดคล้อง
กับวัตถุ ประสงค์การเรี ยน เนื้ อหาสาระการเรี ยน ความยากง่ายที่เหมาะแก่ผูเ้ รี ยนชาวไทยโดยเฉพาะนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิ ตให้มากที่สุด บางครั้งอาจารย์ผสู ้ อนเลือกที่จะเรี ยบเรี ยงเป็ นเอกสารประกอบการสอน ที่มี
เนื้ อหากระจัดกระจายอาจจะไม่เป็ นระบบ และยังไม่ได้มาตรฐานพอ ผูเ้ ขียนคิดว่า เมื่อพิจารณาศักยภาพและ
ประสบการณ์การสอน รวมถึงคุณภาพของอาจารย์แล้ว ผูส้ อนแต่ละคนสามารถเรี ยบเรี ยงหนังสื อหรื อตํารา ที่
เหมาะกับนักศึกษาไทยโดยเฉพาะได้ โดยอาจทําคนเดียว หรื อรวมกลุ่มอาจารย์ท้ งั ชาวไทยและชาวจีนร่ วมกันทํา
ก็ ไ ด้เ ช่ น กัน นับ เป็ นแนวทางการพัฒ นาอาจารย์ ที่ ส ามารถพัฒ นาเพื่ อ สร้ า งบัณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ สมบัติ ต รงกับ
วัตถุประสงค์ในหลักสู ตรอีกด้วย
สรุ ป จากบทความที่กล่าวมาเบื้องต้น สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิ ต กําลังดําเนิ นงานที่สอดรับ
กับกระแสนิ ยมภาษาจีนที่มีต่ออาเซี ยนในปั จจุบนั อย่างเห็นได้ชดั โดยยึดหลักแนวคิดที่ให้ผเู้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
และเน้นคุ ณภาพบัณฑิ ตเป็ นสําคัญ ฉะนั้น สาขาวิชาฯ จึงกระตือรื อร้นที่จะพัฒนาและปรับปรุ งการเรี ยนการ
สอนอยูต่ ลอดเวลา แม้จะพบกับอุปสรรคและปั ญหาด้านต่างๆ อยู่บา้ ง ก็พร้ อมที่จะพัฒนาปรับปรุ ง โดยมีแนว
ทางการแก้ไขอย่างชัดเจน เพื่อเป็ นแรงผลักดันที่จะพัฒนาบุคลากรด้านภาษาจีนที่มีคุณภาพและทัดเทียมกันทั้ง
ในประเทศไทยและอาเซียน

