แบบฟอร์มสำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี หลักสูตร 4 ปี
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตร ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำจีน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
ประจำปีกำรศึกษำ 2557
(ผลกำรดำเนินงำนระหว่ำงวันที่ 1 สิงหำคม 2557 ถึง วันที่ 31 กรกฎำคม 2558)
วันที่รำยงำน 24 กรกฎำคม พ.ศ. 2558
รับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
1. ประธานหลักสูตร : นางสาวอุไรวรรณ แซ่ว่อง
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : นางสาวจรรยา ดุลยะลา
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
3. อาจารย์ประจาหลักสูตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนานันท์ ตรงดี
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
4. อาจารย์ประจาหลักสูตร : นางสาววราลักษณ์ แซ่อึ๋ง
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
5. อาจารย์ประจาหลักสูตร : นางสาว Wen Qiumin (ลาออก เมื่อวันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
6. เห็นชอบโดย : ผศ. ดร. ลาวัณย์ สังขพันธานนท์ (หัวหน้าภาควิชา)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
7.เห็นชอบโดย : ดร. กนกพร รัตนสุธีระกุล (คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
1. รหัสหลักสูตร 25500211107366
1.1  มี มคอ.1
1.2 √ ไม่มี มคอ.1
2. วันที่สภำมหำวิทยำลัยให้ควำมเห็นชอบหลักสูตร วันที่ 27 เมษำยน พ.ศ. 2555
3. วันที่นำส่งหนังสือแจ้ง สกอ. เพื่อรับทรำบกำรเห็นชอบหลักสูตร วันที่ 27 เมษำยน พ.ศ. 2555
4. สถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน
อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
5. รำยชื่อ/คุณวุฒิ/ตำแหน่งทำงวิชำกำรอำจำรย์ประจำหลักสูตร
ที่ระบุใน มคอ.2

ปัจจุบัน

1. นายธนานันท์ ตรงดี

1. นางสาวอุไรวรรณ แซ่
ว่อง

2. นางสาวดาลัด หริรักษ์
ไพบูลย์

2.นางสาววราลักษณ์
แซ่อึ๋ง

3. นางสาวอุไรวรรณ แซ่
ว่อง

3. นายธนานันท์ ตรงดี

4. Ms. Luo Shushu

4. นางสาวจรรยา ดุล
ยะลา

5. Ms. Wei Zhibai

5. Ms.Wen Qiumin

วุฒิกำรศึกษำ
อำจำรย์ปัจจุบัน
M.A. (Linguistics and
Applied Linguistics)
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
ศศ.ม. (ภาษาจีนเป็น
ภาษาต่างประเทศ)
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
อ.ด. (ภาษาศาสตร์)
อ.ม. (ภาษาศาสตร์)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Linguistics and
Applied Linguistics)
ศศ.บ. (ภาษาจีน)

หมำยเหตุ
สภามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีมติให้
ความเห็นชอบรายชื่อ
อาจารย์ประจา
หลักสูตรชุดปัจจุบัน ใน
การประชุมครั้งที่
7/2557 เมื่อวันที่ 24
กรกฎาคม 2557

M.A. (Linguistics and
Applied Linguistics)
B.A. (Teaching Chinese
for Foreigners)
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5.1 ประธำนหลักสูตร คือ ลำดับที่ 1
5.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คือ ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3 ลำดับที่ 4 และลำดับที่ 5
6. รำยชื่ออำจำรย์ผู้สอน
6.1 รำยชื่ออำจำรย์ผู้สอนหมวดวิชำเฉพำะ
1. ผศ.ดร.ธนานันท์ ตรงดี
2. อาจารย์วราลักษณ์ แซ่อึ๋ง
3. อาจารย์อุไรวรรณ แซ่ว่อง
4. อาจารย์จรรยา ดุลยะลา
5. อาจารย์ Wen Qiumin
6. อาจารย์ Xiao Fang
7. อาจารย์ Yao Jinling
8. อาจารย์ Mo Ziwei
9. อาจารย์ Yu Fang
10. อาจารย์ Li Yanlan
6.2 รำยชื่ออำจำรย์ผู้สอนหมวดวิชำภำษำต่ำงประเทศและวิชำธุรกิจ
1. อาจารย์ผู้สอนในกลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
2. อาจารย์ผู้สอนในกลุ่มวิชาภาษาเกาหลี
3. อาจารย์ผู้สอนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
4. อาจารย์ผู้สอนในกลุ่มวิชาภาษาเวียดนาม
5. อาจารย์ผู้สอนในกลุ่มวิชาภาษาเขมร
6.3 รายชื่ออาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. อาจารย์ผู้สอนในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. อาจารย์ผู้สอนในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. อาจารย์ผู้สอนในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. อาจารย์ผู้สอนในกลุ่มสหศาสตร์
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ส่วนที่ 2
ผลกำรดำเนินงำนตำมองค์ประกอบคุณภำพในกำรประกันคุณภำพหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 1 กำรกำกับมำตรฐำน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรทีก่ ำหนดโดย สกอ.
สรุปผลการดาเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ผ่านทั้ง 4 ข้อ

ข้อที่

เกณฑ์กำรประเมิน

ผ่ำน

1

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร



2

คุณสมบัติของอาจารย์ประจา
หลักสูตร



3(11) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด



4(12) การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัว 
บ่งชี้ผลการดาเนินงาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน TQF

ไม่
ผ่ำน

ผลกำรดำเนินงำน
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน มีจานวนอาจารย์
ประจาหลักสูตร 5 คน และไม่เป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรอื่น พร้อมทั้งประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรง
สาขา 5 คน
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิตั้งแต่ระดับ
ปริญญาโท จานวน 4 คน ระดับปริญญาเอก จานวน
1 คน และมีตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับ ผศ.
จานวน 1 คน
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน เป็นหลักสูตร 5 ปี
รับนิสิตรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2555 และจะครบ
วงรอบการปรับปรุงในปีการศึกษา 2560 ในปี
2559 นี้ยังไม่ครบกาหนดระยะการปรับปรุง
จึงไม่ขอรับการประเมินในข้อนี้
มีผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ TQF เป็นไปตาม
เกณฑ์
 ครบทั้ง 5 ข้อแรก
 ไม่ครบ 5 ข้อแรก
โดยมีรายละเอียดปรากฏในผลการดาเนินงาน
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องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ หน้ำที่ 15


ไม่ผ่านครบทั้ง 4 ข้อ
โดยมีรายละเอียดในแต่ละเกณฑ์การประเมินตามตารางดังนี้
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
หลักสูตรสำขำวิชำภำษำจีน ได้เปิดใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กับนิสิตรหัส 55 ซึ่งในปีกำรศึกษำ
2257 ยังไม่มีนิสิตที่สำเร็จกำรศึกษำ แต่อย่างไรก็ดี ทางหลักสูตรฯได้มีการสารวจผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตใน
มุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งเป็นนิสิตรหัส 54 โดยเป็นนิสิตในหลักสูตรเก่า มีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา จานวน 27
คน ดาเนินการสารวจผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 92.59
ของผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) เท่ากับ 4.48 รายละเอียดดังตาราง
ที่

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดใน มคอ.2

1
2
3
4
5

ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ค่ำเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิตภำพรวม

ค่ำเฉลี่ยคะแนนประเมิน
บัณฑิต
4.56 คะแนน
4.62 คะแนน
4.54 คะแนน
4.53 คะแนน
4.17 คะแนน
4.48 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวม
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อนจบการศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ

จานวน
27
20
18

ร้อยละ
100
74.07
90.00

2

10.00
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ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
สรุปคะแนนประเมินตนเอง (เต็ม 5)

จานวน
-
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องค์ประกอบที่ 3 นิสติ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำรรับนิสิต
ผลกำรดำเนินงำน
ระบบกำรรับนิสิต

ผลกำรดำเนินงำน : ทางหลักสูตรฯ ได้มีการกาหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คือ ต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่า
กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
และมี คุ ณ สมบั ติ อื่ น ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด โดยให้ เ ป็ น ไปตามหมวดข้ อ 4 ข้ อ 11 ในข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2547 ซึ่งการรับเข้าเป็นนิสิตให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยหรือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมี 2 วิธี ได้แก่
1. ระบบของมหาวิทยาลัย คือ ระบบรับตรงทั่วประเทศ ระบบ admission
2. ระบบของคณะฯ คือ ระบบพิเศษ
โดยหลักสูตรมีแผนการรับนิสิต ในปีการศึกษา 2557 ดังนี้
ระบบ
จำนวนตำมแผน
จำนวนที่รับจริง
ระบบรับตรงทั่วประเทศ
30
51
ระบบ admission
30
42
ระบบพิเศษ
20
45
จากนั้นจะใช้การสอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากทักษะทางด้านภาษาจีน ผลการเรียน กิจกรรมใน
โรงเรียน และความสามารถพิเศษ และเมื่อการสัมภาษณ์เสร็จสิ้น ทางหลักสูตรฯจะประชุมเพื่อพิจารณาผล
การสัมภาษณ์อีกครั้งก่อนจะส่งผลให้กับคณะฯเพื่อดาเนินการต่อไป
ในการประชุมติดตาม และทบทวนผลการดาเนินการรับนิสิตของหลักสูตรฯ ประจาปีการศึกษา 2557
ในการประชุมประจาหลักสูตรฯ 2/2558 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 พบว่า นิสิตรหัส 57 มีอัตราการคง
อยู่ที่ลดน้อยลงทุกปี จึงได้ทบทวนถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้นทางหลักสูตรฯ จึงได้ร่วมกาหนดคุณสมบัติของ
นิ สิ ต ใหม่ แ ละออกแบบการสั มภาษณ์นิ สิ ต เพื่ อที่ จ ะได้ นิ สิ ตที่ มี คุ ณภาพเข้ า มาศึ ก ษาในหลั ก สู ต รฯในปี
การศึกษา 2558 (รายละเอียดในรายงานการประชุมหลักสูตรฯ ครั้งที่ 2/2558)
กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน : ในการรับ นิสิตใหม่ปีการศึกษา 2557 นิสิตใหม่ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศของ
มหาวิทยาลัยและคณะฯ และทางหลักสูตรฯ ได้จัดปฐมนิเทศของหลักสูตรฯ เพื่อ พบปะทาความเข้าใจกับ
นิสิตเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเรียนภาษาจีน และแผนการลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2557
พร้อมทั้งมีการพบปะผู้ปกครองของนิสิตใหม่ด้วย เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตร
การเข้าร่วมโครงการต่างๆ และชี้แจงกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของหลักสูตรว่า 1)นิสิตชั้นปีที่ 1 จะต้องไปศึกษา
ภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญา เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
โดยนิ สิตเป็ นผู้ รับ ผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง 2)นิสิตทุกคนในหลั กสู ตรฯจะต้องสอบผ่านการวัดระดับ
ภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 ขึ้นไป มิฉะนั้นจะไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้
ในการประชุมติดตามผลการดาเนินงานของหลักสูตรฯ ในการประชุมประจาหลักสูตรฯ 2/2558 เมื่อ
แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
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วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 พบว่าอัตราการสาเร็จการศึกษาและอัตราคงอยู่ของนิสิตมีแนวโน้มลดลง (ดูตัว
บ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต ประกอบ) ดังนั้นทางอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ จึงมีแผนที่จะจัดโครงการเตรียม
ความพร้อมด้านภาษาภาษาจีนให้แก่นิสิตใหม่ที่จะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในช่วง
ก่อนเปิดภาคการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยจัดสอบวัดระดับความรู้เพื่อแบ่งกลุ่มนิสิต โดยนิสิตที่มี
พื้นฐานจะเน้นการเรียนการสอนในเรื่องอักษรจีน แต่นิสิตไม่มีพื้นฐานจะเน้นการเรียนการสอนในเรื่อง
ระบบสัทอักษรจีน
ทั้งนี้การจัดการอบรมได้ให้รุ่นพี่ปี 3 และ 4 และอาจารย์ชาวจีนเป็นวิทยากร เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รู้จัก
และคุ้นเคยกับอาจารย์ชาวจีนและรุ่นพี่ และช่วยให้นิสิตกล้าที่จะแสดงออก กล้าที่จะซักถามมากกว่าเรียน
กับอาจารย์ ทางหลักสูตรฯ คาดว่า โครงการเตรียมความพร้อมนี้จะช่วยส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้สามารถ
เรียนรู้ทั้งทักษะภาษาจีนในด้านต่างๆ และเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยก่อนที่จะเปิดภาคเรียน
สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ำกับ 2 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำนิสิต
ผลกำรดำเนินงำน
กำรควบคุมกำรดูแลกำรให้คำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนวแก่นิสิต
ผลกำรดำเนินงำน : ทางหลักสูตรฯได้มีการประชุม วางแผน และกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี โดย
ดูจากอาจารย์ประจาหลักสูตรท่านใด ยังไม่มีภาระหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งอาจารย์ประจาหลักสูตรจะเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาคนละ 1 ชั้นปี โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คาปรึกษาด้านการเรียน ด้านการใช้ชีวิต
ต่างๆ ซึ่งทางหลักสูตรฯได้จัดช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมนอกเหนือจากการมาปรึกษาแบบตัวต่อตัว คือ กลุ่ม
Facebook ประจาชั้นปี กลุ่ม Line ประจาชั้นปี หรือทางอีเมล์ส่วนตัวของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อลดปัญหา
เรื่องเวลาที่ไม่ตรงกันของอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิต อีกทั้งยังเป็นการใช้เทคโนโลยีปัจจุบันให้เกิดประโยชน์
สูงสุดอีกด้วย
ในส่วนนิสิตที่มีปัญหาเรื่องผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ (2.00) ก่อนเปิดภาคการศึกษาทุกครั้ง อาจารย์
ที่ปรึกษาจะทาการล็อคระบบการลงทะเบียนของนิสิต เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นิสิตลงทะเบียนแบบสุ่มสี่สุ่ม
ห้ า และเสี่ ย งต่ อการโดนรี ไ ทร์ จากนั้ น อาจารย์ ที่ ปรึ ก ษาจะเรีย กนิสิ ต มาพบและร่ ว มกั น ปรึ ก ษาหารื อ
แก้ปัญหาและแนะนาแนวทางในการลงทะเบียนและการเรียนของนิสิตให้เสี่ยงต่อการโดนรีไทร์น้อยที่สุด
และทุกครั้งที่นิสิตมาขอคาปรึกษาและคาแนะนา อาจารย์ที่ปรึกษาจะให้นิสิตลงชื่อและเขียนเรื่องที่ตนเองมา
ปรึกษาในตารางการให้คาแนะนา เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้คาปรึกษาครั้ง
ต่อไปของนิสิต
กำรพัฒนำศักยภำพนิสิตและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผลกำรดำเนินงำน : ทางหลักสูตรฯได้จัดโครงการมากมายเพื่อส่งเสริมศักยภาพและทักษะของนิสิตให้
ทันสมัยตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น
- โครงการสร้างศักยภาพด้านมัคคุเทศก์ภาษาจีน ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมศักยภาพและทักษะด้าน
แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
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วิชาชีพการเป็นมัคคุเทศก์ภาษาจีนให้กับนิสิต ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาจีน
เพื่อมัคคุเทศก์และภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
- โครงการอบรมการเขียนพู่กันจีน โครงการเทศกาลวันตรุษจีน เป็นโครงการที่ส่งเสริมศักยภาพและ
ทักษะด้านวัฒนธรรมให้กับนิสิต เพราะว่าการเรียนภาษาไม่เพียงแต่เรียนตัวภาษาอย่างเดียว แต่
จะต้องเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษานั้นๆด้วย
- โครงการสนับสนุนนิสิตไปต่างประเทศ เป็นโครงการที่สนับสนุนให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ไปเรียนรู้
แลกเปลี่ ย นภาษาและวั ฒ นธรรม ณ มหาวิ ทยาลั ยคู่ สั ญ ญา ได้ แก่ มหาวิท ยาลั ยชนชาติกวางสี
ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 3 เดือน
- โครงการแข่งขันประกวดสุ นทรพจน์ภาษาจีน เป็นโครงการที่บูรณาการกับรายวิชาการพูดในที่
ประชุมชน เพื่อสร้างเวทีให้นิสิตได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนมาแสดงออกในสถานการณ์จริง
จากโครงการครั้งนี้ ยังได้เป็นการคัดเลือกตัวแทนนิสิตเพื่อไปประกวดสุนทรพจน์ระดับประเทศ (汉
语桥) และนิสิตก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มาด้วย
สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ำกับ 1 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
ข้อมูลนิสิต
ปีการศึกษาที่รับเข้า (ตั้งแต่ปี
การศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร)
รุ่นปีการศึกษา 2554
รุ่นปีการศึกษา 2555
รุ่นปีการศึกษา 2556

จานวนนิสิตคงอยู่ (จานวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557

2558

42

35

35

33

6

84

72

65

50

70

45

45

116

83

รุ่นปีการศึกษา 2557
รุ่นปีการศึกษา 2558

จานวนที่สาเร็จ
การศึกษาตาม
ระยะเวลา
27

62

ผลกำรดำเนินงำน

แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
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กำรคงอยูข
่ องนิสิต

ผลที่เกิด
อัตราการคงอยู่
รับเข้า
หายไป
สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2557
คงอยู่

ปีการศึกษาที่รับเข้าศึกษา (ตั้งแต่เริ่ม
ใช้หลักสูตร)
2555
2556
2557
84
70
116
(100%) (100%) (100%)
34
25
33
(40.48%) (35.71%) (28.45%)
50
45
83
(59.52%) (64.29%) (71.55%)

จากตารางการแสดงอัตราการคงอยู่ของนิสิต พบว่า ทางหลักสูตรฯมีแนวโน้มการคงอยู่ของนิสิตตั้งแต่
ปีการศึกษา 2555 – 2557 เป็นแนวโน้มที่ดีขึ้น
กำรสำเร็จกำรศึกษำของนิสิต
ผลที่เกิด : นิสิตรุ่นแรกของหลักสูตรฯ คือ นิสิตรหัส 55 ในปีการศึกษา 2557 ยังไม่มีนิสิตที่สาเร็จการศึกษา
อย่างไรก็ดีทางหลักสูตรฯขอรายงานผลการสาเร็จการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรเก่า โดยในปีการศึกษา
2557 นิสิตรหัส 54 จานวนทั้งสิ้น 33 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลา จานวน 27
คน คิดเป็นร้อยละ 81.82
ควำมพึงพอใจ และผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของนิสิต
ผลที่เกิด ในปีการศึกษา 2557 นิสิตมีความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ค่าเฉลี่ย 4.02
(จากคะแนนเต็ม 5)
ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบไปด้วย
- ชั้นปีที่ 1 จานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 46.10
- ชั้นปีที่ 2 จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 17.53
- ชั้นปีที่ 3 จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 33.77
- ชั้นปีที่ 4 จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30
- ชั้นปีที่ 5 จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30
เรื่องที่สำรวจ

จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำม
154

คะแนนเฉลี่ย

แปลผล

ความพึงพอใจของ
4.12
ดี
นิสิตต่อหลักสูตร
ความพึงพอใจของ
154
3.83
ดี
นิสิตต่อการร้แงเรียน
ของนิสิต
สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ำกับ 3 คะแนน
แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
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องค์ประกอบที่ 4 อำจำรย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์
ผลกำรดำเนินงำน
ระบบกำรรับและแต่งตั้งอำจำรย์ประจำหลักสูตร
ผลกำรดำเนินงำน : หลักสูตรฯได้ดาเนินการการรับอาจารย์และการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ตาม
ระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การรั บ อาจารย์ ทางหลั กสู ต รฯได้ พิจารณาคุณ สมบัติ ของอาจารย์ที่ต้อ งการส่ งข้อ มูล ผ่ า นคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ใหม่ ดังนี้
1) วิเคราะห์จานวน และความรู้ความชานาญเฉพาะด้านสาขาวิชา
2) มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นอาจารย์ที่ดี
การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร มีเกณฑ์ดังนี้
1) มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
2) มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในสาขาวิชา
3) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร
4) มีวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นาที่ดี และมีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
โดยในปีการศึกษา 2556 ได้ดาเนินการ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาให้
ความเห็ นชอบรายชื่ออาจารย์ป ระจ าหลักสู ตร และคณะเสนอเรื่องการขอปรับปรุงหลั กสูตรต่อรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อพิจารณาเสนอให้กรรมการวิชาการพิจารณา จากนั้นกรรมการวิชาการเสนอสภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่โดยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 มีมติให้ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรชุด
ปัจจุบันและทางมหาวิทยาลัยแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อทราบ
ระบบกำรบริหำรอำจำรย์
ผลกำรดำเนินงำน : หลักสูตรฯ ภายใต้ระบบการบริหารอาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ซึ่งเริ่มจากการวิเคราะห์อัตรากาลัง คณะกรรมการบริหารคณะให้ความเห็นชอบกับอัตรากาลังที่ควรมี ขอ
อนุ มั ติ ก รอบอั ต ราก าลั ง ไปที่ ก องแผนงาน เพื่ อ ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ก าหนดกรอบอั ต ราก าลั ง จั ด สรร
งบประมาณ และสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุอาจารย์ต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2557 ไม่มีการขอ
กาหนดกรอบอัตรากาลังเพิ่มเติมแต่อย่างไร
ระบบกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์
ผลกำรดำเนินงำน : หลักสูตรฯ ได้มีระบบการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ โดยกาหนดให้อาจารย์ทุกคน
ต้องได้รับการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการหรือทักษะทางวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะฯมี
งบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง ในวงเงิน 7,000 บาท/คน/ปีการศึกษา และเมื่ออาจารย์ทุกคนได้
เข้ารับการพัฒนาเสร็จสิ้น จะต้องทาแบบรายงานการพัฒนาตนเองให้กับหลักสูตรฯและคณะฯต่อไป
สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ำกับ 1 คะแนน

แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

12

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภำพอำจำรย์
ผลกำรดำเนินงำน
ร้อยละของอำจำรย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
ผลการดาเนินงานมีดังนี้
1. มีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5 คน และมีคุณวุฒิปริญญาเอกจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร เมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป ดังนั้นคิดค่าคะแนนเป็น 5
คะแนน
ร้อยละของอำจำรย์ประจำหลักสูตรทีด
่ ำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
ผลการดาเนินงานมีดังนี้
1. มีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5 คน และมีตาแหน่งทางวิชาการ(ผศ.+รศ.+ศ.) จานวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 20 ของจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร เมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป ดังนั้นคิด
ค่าคะแนนเป็น 1.67 คะแนน
ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำหลักสูตร
ผลการดาเนินงานมีดังนี้
1. มีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5 คน
2. มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 2 ผลงาน ดังนี้
ที่
ชื่อผลงำน
ค่ำน้ำหนักคุณภำพ
1. A Clarification of Sakon Nakhon subbranch in Laan
1.0
Saang languages
Tai Culture. V.24
2. Phuan in Cambodia: resettlement under the reign
1.0
of King Rama 3
Journal of Lao Studies. Special V.4
รวมค่าน้าหนักคุณภาพ
2.0
คิดเป็นร้อยละ
ร้อยละ 40
3. เมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป ดังนั้นคิดค่าคะแนนเป็น 5 คะแนน
สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ำกับ 3.89 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอำจำรย์
ผลกำรดำเนินงำน
กำรคงอยู่ของอำจำรย์

ผลที่เกิด :
ปีกำรศึกษำ

จำนวนอำจำรย์ประจำ
อำจำรย์ผู้สอน(คน)
หลักสูตร(คน)
2555
5
3
(ร้อยละ 100)
2556
5
3
(ร้อยละ 100)
2557
5
2
(ร้อยละ 100)
ในปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน แม้ว่าจะมีอาจารย์ได้ลาออก 1 คน เมื่อ
วันที่ 1 มิถุนายน 2558 แต่ก็ถือได้ว่าอาจารย์ประจาหลักสูตรครบตามกาหนดในวงรอบปีการศึกษา 2557
ควำมพึงพอใจของอำจำรย์
ผลทีเ่ กิด : อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 3.96 อยู่ในระดับมาก
(จากคะแนนเต็ม 5)
สารวจในปีการศึกษา 2557
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.12
มาก
ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร
3.92
มาก
ด้านกระบวนการเรียนการสอน
3.83
มาก
ค่าเฉลี่ยรวม
3.96
มาก
เริ่มสารวจในปีการศึกษา 2557 เป็นปีแรก จึงมีข้อมูลเพียงชุดเดียว ทาให้ไม่สามารถเห็นแนวโน้มได้
จากข้อมูลในตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่า ด้านกระบวนการเรียนการสอน มีคะแนนน้อย เท่ากับ 3.83 ในด้าน
การนาผลงานวิจัยหรือกระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนยังมีน้อยอยู่ ดังนั้นหลักสูตรฯจะหา
วิธีแก้ไขโดยส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเน้นการนาผลงานวิจัยที่ทันสมัยมา
ประยุกต์ในการเรียนการสอน อีกทั้งส่งเสริมให้อาจารย์ฯทาวิจัยในชั้นเรียนอีกด้วย
สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ำกับ 3 คะแนน
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สำระของรำยวิชำในหลักสูตร
ผลกำรดำเนินงำน
กำรออกแบบหลักสูตรและสำระรำยวิชำในหลักสูตร
ผลกำรดำเนินงำน : ในปีการศึกษา 2557 ทางหลักสูตรฯได้ประชุมหารือ วิเคราะห์สาระรายวิชาในหลักสูตร
พบว่า การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ฯของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในบาง
รายวิชายังไม่สอดคล้องกับการเรียนการสอนที่ปฏิบัติจริง ดังนั้นทางหลักสูตรฯจึงได้ดาเนินการเพื่อแก้ไขการ
ระบุการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ฯของรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อให้
สอดคล้องมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาแต่ละรายวิชา โดยได้ดาเนินการเสนอปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย
(พส.2.1) เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
กำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตำมควำมก้ำวหน้ำในศำสตร์สำขำวิชำนั้นๆ
ผลกำรดำเนินงำน : ในปีการศึกษา 2557 ทางหลักสูตรฯได้ปรับปรุงหลักสูตร โดยได้เปิดรายวิชาที่เกี่ยวกับ
ภาษาจี นเพื่อการท่องเที่ย ว ภาษาจีน เพื่อมัคคุเทศก์ เพื่อให้ ส อดคล้ องกับความต้องการของตลาดการ
ท่องเที่ยวไทยในปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันได้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจานวนมาก
อีกทั้งความต้องการของไกด์นาเที่ยวที่พูดภาษาจีนได้ยังขาดแคลนอีกมาก ทางหลักสูตรฯจึงได้เล็งเห็นว่า เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตชั้นปีสุดท้ายก่อนออกฝึกงาน ทางหลักสูตรฯจึงได้เปิดรายวิชาดังกล่าว
ให้กับนิสิตรหัส 55 ในภาคเรียนที่ 2/2557 และยังได้จัดโครงการสร้างศักยภาพด้านมัคคุเทศก์ภาษาจีน
เพื่อให้นิสิตที่เรียนในรายวิชาภาษาจีนเพื่อมัคคุเทศก์และภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ได้นาความรู้มาปฏิบัติใน
สถานที่จริง โดยทางหลักสูตรฯได้จัดโครงการฯ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมไป
สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ำกับ 2 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ผลกำรดำเนินงำน
กำรกำหนดผู้สอน

ผลกำรดำเนินงำน :
1) ทางหลักสูตรฯ ได้ประชุมพิจารณากาหนดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยกาหนดจากคุณวุฒิ
และประสบการณ์ให้เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอนชาวจีน จะกาหนดให้สอนในรายวิชาที่
เกี่ยวกับทักษะการฟัง พูด และเขียน ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาและพิจารณาจากบุคลิกภาพ ส่วนผู้สอนชาวไทยจะ
พิจารณาจากคุณวุฒิประสบการณ์การทางานก่อนที่จะมาทางานด้านการสอน และประสบการณ์จากการสอน
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ในรายวิชาที่ผ่านมา และกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนชาวจีน ได้สอนรายวิชาของนิสิตในทุกชั้นปี เฉลี่ยชั้นปีละ 1
วิชา เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) มีการเฉลี่ยภาระการสอนอยู่ในเกณฑ์ที่ทางหลักสูตรฯ ได้กาหนดไว้ คือต้องสอนอย่างน้อย 16
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
3) เนื่องจากหลักสูตรฯ ปรับปรุงปี 2555 ได้มีกฏเกณฑ์ข้อกาหนดว่า นิสิตหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาจีนที่
จะสามารถสาเร็จการศึกษาได้นั้น จะต้องสอบผ่านการวัดระดับภาษาจีนในระดับ 4 ดังนั้นทางหลักสูตรฯจึได้
จัดโครงการอบรมการสอบวัดระดับภาษาจีน โดยให้อาจารย์ผู้สอนชาวจีนมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นติวเตอร์ใน
โครงการนี้ด้วย
กำรกำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรจัดทำแผนกำรเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) กำรจัดกำรเรียนกำร
สอน
ผลกำรดำเนินงำน: ทางหลักสูตรฯ ได้มีการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนวิชาเอก เพื่อ
ติดตามและตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ในทุกภาคการศึกษา เพื่อพิจารณาว่าการจัดทาแผนการเรียนรู้
ของผู้สอนแต่ละคนนั้น มีความเหมาะสมและมีเนื้อหาครอบคลุมกับคาอธิบายรายวิชานั้นๆหรือไม่ หากการ
จัดการเรียนการสอนและเนื้อหาที่ใช้สอนนั้นไม่ตรงกับคาอธิบายรายวิชาหรือไม่เหมาะสมต่อนิสิตในแต่ละชั้น
ปี ก็จะนาข้อปัญหาดังกล่าวมาปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้เหมาะสมและมีความทันสมัย อีกทั้งยัง
นาข้อปรับปรุงที่ปรากฏในมคอ.5 และมคอ.6 ของรายวิชานั้นๆที่ปรากฏในภาคการศึกษาที่แล้ว มาปรับปรุง
รายวิชาดังกล่าว และพิจารณารวมถึงรายละเอียดการวัดผลและการประเมินผลแล้วนามาเสนอต่อที่ประชุม
ของหลักสูตรฯ หลังจากที่ประชุมอนุมัติผ่าน อาจารย์ผู้สอนทุกคนจะต้องจัดทาเอกสารประมวลการสอน
รายวิชาของตนเองนามาแจกให้กับนิสิตในชั่วโมงแรก
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม และกำรทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลกำรดำเนินงำน : ทางหลักสูตรฯ ได้มีการบูรณาการเรียนการสอนกับ การบริการวิชาการทางสังคมโดยให้
นิสิตเข้าร่วมโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ชื่อโครงการ “โครงการผลิตสื่อ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชุมชนการเรียนรู้บ้านกู่กาสิงห์ (ฉบับภาษาจีน)” โครงการนี้ได้บูรณาการผ่าน
รายวิชาหลักการแปล (0162 318) รายวิชาการแปลแบบล่ามภาษาจีน (0162 415) โดยให้นิสิตออก
ภาคสนามไปเก็บข้อมูลกับอาจารย์ผู้รับผิด ชอบโครงการ แปลเนื้อหาเกี่ยวกับกู่กาสิงห์จากภาษาไทยเป็น
ภาษาจีน หลังจากนั้นให้อาจารย์ชาวจีนและชาวไทยตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทาคู่มือการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนการเรียนรู้ “บ้านกู่กาสิงห์” ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาจีนเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ส่วนการบูรณาการเรียนการสอนกับการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมนั้นทางหลักสูตรฯ ได้จัดโครงการอบรมวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม โดยความ
ร่วมมือของนิสิตทุกชั้นปีร่วมกันจัดกิจกรรมที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมจีน เช่น การตัดกระดาษจีน การเขียนพู่กัน
จีน การาไทเก็ก เป็น ต้น เพื่อน ากิจกรรมดังกล่าวไปถ่ายทอดสู่ นักเรียนโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม
กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญอีกด้วย
สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ำกับ 1 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 กำรประเมินผู้เรียน
ผลกำรดำเนินงำน
กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
ผลกำรดำเนินงำน : ทางหลักสูตรฯ ได้จัดการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 การกาหนดเกณฑ์การประเมินผลของหลักสูตรฯ จะ
เป็นระบบเดียวกัน คือ แบ่งเป็น การสอบ 60% และคะแนนเก็บ 40% โดยตัดผลการเรียนโดยยึดตามเกณฑ์
ตามมติที่ประชุมของภาควิชาฯ
และหลังจากการที่หลักสูตรฯได้ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ได้มีการจัด
ประชุมระหว่างอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของกรรมการทบสอบผลสัมฤทธิ์ภายนอกที่ว่า ให้อาจารย์
ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆให้สอดคล้องกับ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
5 ด้าน และเขียนกิจกรรมการเรียนการสอนออกมาให้ชัดเจน โดยทางหลักสูตรฯให้อาจารย์ผู้สอนทุกคน
แก้ไขปัญหาในรายวิชาของตนเอง และจัดทาแผนการสอนที่ถูกต้องเพื่อนาไปใช้สอนให้ทันในรายวิชาของภาค
การศึกษา 1/2558
กำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนิสิต
ผลกำรดำเนินงำน : ทางหลักสูตรฯได้จัดประชุมประจาหลักสูตรฯ โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมประชุม หลังจากสอบปลายภาคของภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 เพื่อตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตว่ามีความถูกต้องหรือไม่ โดยจะตรวจสอบว่าผลการเรียนของนิสิ ตสอดคล้อง
กับคะแนนหรือไม่ รวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่พบในการสอนที่อาจส่งผลให้ผลการเรียนของนิสิตผิดปกติ
ด้วย หลังจากนั้นจึงนาผลการเรียนที่ทางหลักสูตรฯ เห็นชอบ เข้าประชุมในระดับภาควิชา ฯ และระดับ
คณะฯ ต่อไป
นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ จัดโดยคณะฯ ในวันที่ 15
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ทางหลักสูตรฯ ได้ส่งวิชาที่จะทวนสอบทั้งหมด 8 วิชา จากรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2557 ทั้งหมด 70 รายวิชา โดยมีวิชาเอก 50 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 16 ประกอบด้วยรายวิชา
ของชั้นปีที่ 1-3 รายวิชาด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาจีน วิชาการออกเสียงภาษาจีน วิชา
ไวยากรณ์พื้นฐานภาษาจีน รวมถึงรายวิชาที่มีเนื้อหาเฉพาะด้าน
กำรกำกับกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
ผลกำรดำเนินงำน : ทางหลักสูตรฯ ได้จัดประชุมประจาหลักสูตรฯ โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุมเพื่อร่วมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับ มคอ.5 และ มคอ.6 ประจาทุกภาคการศึกษา และสรุปผลมาเพื่อ
วางแผนและจัดทาแผนการสอนใน มคอ.3 และมคอ.4 ในภาคการศึกษาถัดไป โดยพิจารณา มคอ.3 และ
มคอ.4 ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum mapping)
สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ำกับ 1 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลกำรดำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
ตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำนTQF
ตำมที่ระบุใน มคอ.2 ปีกำรศึกษำ 2557
ข้อ 1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร

ผ่ำน

ข้อ 2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)



ข้อ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา





ไม่
ผ่ำน

ผลกำรดำเนินงำน
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรได้มีการ
ประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน ติดตาม
ประเมิน และทบทวนแผนการปฏิบัติงานของ
หลักสูตรฯ จานวน 7 ครั้ง โดยในการประชุมแต่
ละครั้ง มีอาจารย์ประจาหลักสูตร ร้อยละ 80
ขึ้นไป เข้าร่วมประชุมและมีส่วนร่วมในการ
ประชุม (สามารถดูเอกสารรายงานการประชุม)
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน ไม่มี มคอ.1 โดย
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) กาหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านอย่างครบถ้วน
คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 มี
รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนเปิดสอน ดังนี้
- ภาคการศึกษา 1/2557
- มคอ.3 จานวน 34 รายวิชา วิชาเอก 25
รายวิชา และวิชาทั่วไป 9 วิชา
- มคอ.4 จานวน 1 รายวิชา
- ภาคการศึ ก ษา 2/2557 เปิ ด สอน 25
รายวิชา
- มคอ.3 จานวน 35 รายวิชา วิชาเอก 25
รายวิชา และวิชาทั่วไป 10 วิชา
(ดูภำคผนวก หน้ำ 23 )
ดาเนินงานเสร็จสิ้นทุกรายวิชาในวันที่
-ภาคการศึกษา 1/2557 วันที่ 22 กรกฎาคม
พ.ศ. 2557
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-ภาคการศึกษา 2/2557 วันที่ 15 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
ข้อ 4 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา



ข้อ 5 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา



ข้อ 6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา



ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 มี
การจัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินงานของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ภายใน 30 วันหลังสิ้น
แต่ละภาคการศึกษา ดังนี้
- ภาคการศึกษา 1/2557
- มคอ.5 จานวน 34 รายวิชา วิชาเอก 25
รายวิชา และวิชาทั่วไป 9 วิชา
- มคอ.6 จานวน 1 รายวิชา
- ภาคการศึ ก ษา 2/2557 เปิ ด สอน 25
รายวิชา
- มคอ.5 จานวน 35 รายวิชา วิชาเอก 25
รายวิชา และวิชาทั่วไป 10 วิชา
ดาเนินงานเสร็จสิ้นทุกรายวิชาในวันที่
-ภาคการศึกษา 1/2557 วันที่ 13 มกราคม
พ.ศ. 2558
-ภาคการศึกษา 2/2557 วันที่ 25 มิถุนายน
พ.ศ. 2558
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาค
การศึกษา 2/2557 วันที่
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
1. ประธานหลักสูตรรายงาน มคอ.7 วันที่ 24
กรกฎาคม พ.ศ. 2558
2. หัวหน้าภาคฯเห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 24
กรกฎาคม พ.ศ. 2558
3. คณบดีเห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 24
กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ในปีการศึกษา 2557 ทางหลักสูตรได้ดาเนินการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ จานวน 8 วิชา จากจานวนรายวิชาที่
เปิดสอนทั้งหมด 50 รายวิชา (ภำคผนวกหน้ำ
26)
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ข้อ 7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
ข้อ 8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน

ข้อ 9 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ข้อ 10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
ข้อ 12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้TQF
ตำม มคอ.2 ปีกำรศึกษำ 2557







ไม่ขอรับการ
ประเมิน

รายวิชาที่ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คิดเป็น
ร้อยละ 16 ของรายวิชาทั้งหมด
ไม่มีการดาเนินการ

มีอาจารย์ใหม่ 1 คน ได้แก่อาจารย์จรรยา ดุล
ยะลา บรรจุเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 และ
ได้รับการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่
ในวันที่ 15-17 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมบาลิ
ออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5 คน และ
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
จานวน 5 คน (ดูในภำคผนวกหน้ำ 27)
ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน



ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ค่าเฉลี่ยคะแนน
4.02



ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ 4.48 คะแนน
1. ตัวบ่งชี้TQFตำม มคอ.2 ปีกำรศึกษำ
2557 จำนวน 11 ตัวบ่งชี้
2. มีผลกำรดำเนินงำนผ่ำนตำมเกณฑ์
จำนวน 9 ตัวบ่งชี้
3. คิดเป็นร้อยละ 81.82 ที่ผ่ำนตำมเกณฑ์
4. คิดเป็น 4 คะแนน
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องค์ประกอบที่ 6 สิง่ สนับสนุนกำรเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิง่ สนับสนุนกำรเรียนรู้
ผลกำรดำเนินงำน
ระบบกำรดำเนินงำนของภำควิชำ/คณะ/สถำบันโดยมีส่วนร่วมของอำจำรย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ผลกำรดำเนินงำน : ทางหลักสูตรฯ ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยหลักสูตรฯ
ได้งบประมาณสาหรับซื้อหนังสือภาษาจีน เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และเสนอรายชื่อหนังสือทั้งภาษาจีน
และภาษาไทยที่อาจารย์ผู้สอนและนิสิตต้องการเสนอกับคณะฯ เพื่อดาเนินการต่อไป อีกทั้งในปีการศึกษาที่
ผ่านมา นิสิตได้กิจกรรมที่แสดงออกทางวัฒนธรรมจีนเป็นจานวนมาก แต่ทางหลักสูตรฯยังขาดแคลนอุปกรณ์
ในด้านนี้ เช่น ชุดแต่งกายจีน อุปกรณ์การเขียนพู่กันจีน เป็นต้น ดังนั้นในปีการศึกษา 2557 ทางหลักสูตรฯจึง
ได้จัดหาชุดแต่งกายจีนในสมัยราชวงศ์ต่างๆ และอุปกรณ์การเขียนพู่กันจีน เพื่อให้นิสิตได้สามารถเช่า -ยืมไปใช้
ในการทากิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้
จำนวนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ผลกำรดำเนินงำน : ทางหลักสูตรฯ ได้จัดซื้อหนังสือเรียนภาษาจีนและหนังสืออ่านนอกเวลาทั้งภาษาจีนและ
ภาษาไทยให้อาจารย์ผู้สอนและนิสิตทุกภาคการศึกษา จึงทาให้จานวนหนังสือเรียนมีจานวนที่เพียงพอ อีกทั้ง
หลักสูตรฯยังจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนทางด้านวัฒนธรรมจีน เช่น อุปกรณ์เขียนพู่กันจีน ชุดแต่งกายจีนใน
สมัยราชวงศ์ต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้นิสิตได้สามารถยืมไปใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนและกิจกรรมนอก
ห้องเรียนได้ เช่น โครงการอบรมวัฒนธรรมจีน โครงการอบรมเขียนพู่กันจีน เป็นต้น
กระบวนกำรปรับปรุงตำมผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนิสิตและอำจำรย์ต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ผลการดาเนินงาน : นิสิ ตมีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (คุณภาพของสื่ อ อุปกรณ์ เอกสาร
ประกอบการสอน หนังสือ) ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยที่ 4.07 (คะแนนเต็ม 5) ประเด็นที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ
มีสถานที่ ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ยที่ 4.10 ซึ่งจากการสัมภาษณ์นิสิตเพื่อถามแบบ
เจาะลึก นิสิตได้ให้ความคิดเห็นว่า ในบางรายวิชา เช่น รายวิชาการออกเสียงภาษาจีน อยากให้มีห้องแล็บที่
ทันสมัย
สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ำกับ 2 คะแนน
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ส่วนที่ 3
สรุปผลกำรประเมินตนเอง
ตำรำงผลคะแนนกำรประเมินตนเองรำยตัวบ่งชี้
ตัวชี้บ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 กำรกำกับมำตรฐำน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย
สกอ.
สรุปผลกำรประเมิน องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อำจำรย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
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ผลกำร
ดำเนินงำน

คะแนน

ผ่าน
ผ่าน
4.48
4.5

4.48
4.5
4.49

-

2
1
3
2

1
3.89
ร้อยละ 20
5
ร้อยละ 20 1.67
ร้อยละ 40
5
3
2.63
ร้อยละ
81.82

2
1
1
4
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คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2-6)

4
-

2
2
2.53

ตำรำงกำรวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
ผลกำรประเมิน
องค์

ประกอบ คะแนน จำนวน
ผ่ำน ตัวบ่งชี้
ที่
1
2
3
4
5
6

2
3
3
4
1
ผลกำรประเมิน

I

P

ผ่านการประเมนิ
3.1,3.2,3.3
4.1,4.2,4.3
5.1

5.2,5.3,5.4

2.13

6.1

1.88

O

2.1,2.2

4.49

คะแนน 0.01 - 2.00 ระดับคุณภำพน้อย
เฉลี่ย

2.01 - 3.00 ระดับคุณภำพปำนกลำง
3.01 - 4.00 ระดับคุณภำพดี
4.01 - 5.00 ระดับคุณภำพดีมำก

4.49
2
2.63
4
2
2.53

หลักสูตรได้มาตรฐาน
ดีมาก
น้อย
ปานกลาง
ดี
น้อย
ระดับคุณภาพปานกลาง

รำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
จุดเด่น
โอกำสในกำรพัฒนำ
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
จุดเด่น
1.นิสิตได้มีโอกาสเรียนภาษาจีนในมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้บ้านหรืออยู่ในภูมิภาคเดียวกับภูมิลาเนาของตนเอง
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2.นิสิตได้มีโอกาสไปเรียนภาษาจีน ณ ประเทศของเจ้าของภาษา
โอกำสในกำรพัฒนำ
1.ส่งเสริมให้มีโครงการที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น
2.สร้างระบบและกลไกที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมดูแลอัตราการคงอยู่ของนิสิตให้มีแนวโน้มที่
ดีขึ้นเรื่อยๆ
องค์ประกอบที่ 4 อำจำรย์
จุดเด่น
1.อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกจานวน 1 คน
2.อาจารย์ประจาหลักสูตรมีตาแหน่งทางวิชาการ 1 คน
3.อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาโทจานวน 3คน
4.อาจารย์ประจาหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ จานวน 2 ผลงาน
โอกำสในกำรพัฒนำ
1.ผลักดันให้อาจารย์ประจาหลักสูตรดารงตาแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
2.ผลักดันให้อาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน
จุดเด่น
1.มีรายวิชาที่ส่งเสริมและช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของนิสิต ไม่เพียงแต่ความรู้ด้านทักษะฟัง พูด อ่าน
เขียนภาษาจีนเท่านั้น แต่ยังมีรายวิชาที่ส่งเสริมด้านวิชาชีพทางภาษาจีนของนิสิต เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ทางานของนิสิตในอนาคต
2.หลักสูตรมีการจัดรายวิชาที่เน้นพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้เรียนในทุกทักษะ โดยสอนเน้นในทุกทักษะ
ควบคู่กันไปตั้งแต่ชั้นปีที่ 1
3.มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนเพื่อสนับสนุนการศึกษา การศึกษาดูงานและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และประสบการณ์
โอกำสในกำรพัฒนำ
1.การจัดการเรียนการสอนยังไม่มีการบูรณาการกับการวิจัยอย่างจริงจัง มีการวิจัยเพื่อนาผลมาปรับใช้ในการ
เรียนการสอนน้อยเมื่อเทียบกับจานวนอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด ในอนาคตควรส่งเสริมให้อาจารย์ทั้งชาวไทยและ
ชาวจีนมีการทาวิจัยเพิ่มมากขึ้น
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
จุดเด่น
1. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อตาราและอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษาอย่างสม่าเสมอ
2. มีการปรับปรุงและพัฒนาตามความคิดเห็นของนิสิตและผู้สอน
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โอกำสในกำรพัฒนำ
1. จัดระบบการยืมคืนหนังสือและตาราในสาขาฯ ให้เป็นระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้อ่านหนังสือภาษาจีน
ได้หลากหลายขึ้น
2. จัดหาหนังสือ ตารา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้หลากหลายและทันสมัยอยู่เสมอ
ภำคผนวก
รำยวิชำที่เปิดสอนในปีกำรศึกษำ 2557 ของหลักสูตร ศศ.บ.ภำษำจีน
ภำคเรียนที่ 1/2558
ลำดับ
1

รหัสวิชำ
0116 101

รำยวิชำ
Elementary Chinese Skills for Communication 1

หน่วยกิต
3(2-2-5)

2

0162 101

Chinese Pronunciation

3(2-2-5)

3

0116 202

Intermediate Chinese 2

3(2-2-5)

4

0162 318

Principles Translation

2(2-0-4)

5

0162 204

Chinese Essay Writing

3(3-0-6)

6

0162 301

Analytical Listening in Chinese

3(2-2-5)

7

0116 302

Advance Chinese 2

3(2-2-5)

8

0162 303

Chinese for Tourism

2(2-0-4)

9

0162 309

Comparison of Chinese and Thai grammar

2(2-0-4)

10

0162 313

Foundation of Chinese Literature

2(2-0-4)

11

0162 406

Reading of Chinese Newspaper

2(2-0-4)

12

0162 407

Chinese Speaking in Public

3(3-0-6)

13

0162 415

Translation for Interpreter

2(2-0-4)

14

0116 499

Internship

15

0116 306

Modern Chinese Literatures

3 (3-0-6)

16

0116 312

Chinese and Thai Grammatical Comparison

3 (3-0-6)

17

0116 401

Translation for Interpreter

3 (2-2-5)

18

0116 310

Critical Reading of Chinese Essay

3 (3-0-6)

19

0116 404

Chinese for Office Works and Secretary

3 (2-2-5)

20

0116 405

Academic Chinese for Humanities

3 (2-2-5)

21

0116 203

Chinese-Thai Translation

2 (2-0-4)

22

0116 307

Formal Chinese speaking

3 (2-2-5)

23

0116 308

Advanced Chinese Grammar

3 (2-2-5)
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0106 965

Basic Chinese

3(3-0-6)

25

0106 967

Communicative Chinese for Tourism and Hotel 1

3 (2-2-5)

26

0106 961

Basic Chinese 1

2(1-2-3)

27

0106 962

Basic Chinese 2 (IR)

2(1-2-3)

28

0106 963

Basic Chinese 3

2(1-2-3)

29

1010 405

Chinese for Tourism

2(2-2-3)

0116 101

3(2-2-5)

31

0106 962

Elementary Chinese Skills for Communication 1
(ภาษาที่สอง)
Basic Chinese 2 (EIC)

32

0106 965

Basic Thai-Chinese Translation (EIC)

3(3-0-6)

33

0116 201

Intermediate Chinese 1 (ภาษาที่ 2)

3(2-2-5)

34

0116 403

Chinese for Hotel Service

3(3-0-6)

35

0116 311

Chinese for Tourism

3(3-0-6)

30

2(1-2-3)

ภำคเรียนที่ 2/2558
ลำดับ

รหัสวิชำ

รำยวิชำ

อำจำรย์ผู้สอน

1

0116 102

Elementary 2

อ.อุไรวรรณ แซ่ว่อง

2

0162 102

Foundation Grammar

อ.วราลักษณ์ แซ่อึ๋ง

3

0162 201

Chinese Conversation

อ.Yao Jinling

4

0116 202

Intermediate Chinese 2

อ.วราลักษณ์ แซ่อึ๋ง

5

0116 301

Advance Chinese 1

อ.Wen Qiumin

6

0162 312

Chinese Idioms

อ.Wen Qiumin

7

0162 315

อ.อุไรวรรณ แซ่ว่อง

8

0162 406

Art of Chinese Calligraphy
Reading of Chinese Newspaper

9

0162 313

Foundation of Chinese Literature

อ.Xiao Fang

10

0162 316

อ.Xiao Fang

11

0162 309

Knowledge on China
Comparison of ChineseThai grammar

อ.Wen Qiumin

12

0162 304

Chinese for Hotel Service

อ.Xiao Fang

13

0162 305

Chinese for Tour Guide

อ.Xiao Fang

14

0162 306

Chinese for Secretarial work

อ.Yao Jinling

15

0162 307

Advertisement and Relation

อ.Yao Jinling

16

0162 314

Reading Modern Literature

อ.Xiao Fang

17

0162 317

Art Culture of China

อ.Wen Qiumin

18

0162 408

Chinese Speaking

อ.Xiao Fang
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19

0162 418

Teaching Chinese as a Foreign

อ.วราลักษณ์ แซ่อึ๋ง

20

0116 101

Elementary Chinese 1

อ.อุไรวรรณ แซ่ว่อง

21

0116 102

Elementary Chinese 2

อ.จรรยา ดุลยะลา

22

0116 202

Intermediate Chinese 2

อ.จรรยา ดุลยะลา

23

0106 961

Basic Chinese 1

อ.จรรยา ดุลยะลา

24

0106 963

Basic Chinese 3

อ.จรรยา ดุลยะลา

25

0106 966

Chinese for Business Comฯ

อ.วราลักษณ์ แซ่อึ๋ง

26

0106 962

Basic Chinese 2

อ.อุไรวรรณ แซ่ว่อง

27

0106 963

Basic Chinese 3

อ.วราลักษณ์ แซ่อึ๋ง

28

0106 966

Chinese language and culture

อ.จรรยา ดุลยะลา

29

0106 968

Communicative 2

อ.อุไรวรรณ แซ่ว่อง

30

0116 404

Chinese for Office Works and Secretary

อ.จรรยา ดุลยะลา

31

0116 402

Business Chinese

อ.วราลักษณ์ แซ่อึ๋ง

32

0116 310

Critical Reading

อ.Xiao Fang

33

0116 204

Art of Chinese Calligraphy

อ.อุไรวรรณ แซ่ว่อง

34

0116 403

Chinese for Hotel Service

อ.Xiao Fang

35

0116 207

Chinese Idiom

อ.Wen Qiumin
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รำยวิชำที่ใช้ในกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในปีกำรศึกษำ 2557
ลำดับ
1

รหัสวิชำ
0116 101

2

0116 102

3

0162 101

4

0162 102

5

0162 313

6

0162 314

7
8

0162 316
0162 317

ชื่อวิชำ
กลุ่มวิชำ
ภำคเรียนที่เปิด
Elementary Chinese
พื้นฐานเฉพาะ
1/2557
Skills for Communication
1
Elementary Chinese
2/2557
Skills for Communication พืน้ ฐานเฉพาะ
2
Chinese Pronunciation
เอกบังคับ
1/2557
Foundation of Chinese
Grammar
Foundation of Chinese
Literature
Reading of Modern
Chinese Literature
Knowledge on China
Art Culture of China

ผู้สอน
อ.จรรยา ดุล
ยะลา
อ. อุไรวรรณ แซ่
ว่อง

เอกเลือก

1/2557

ผศ.ดร.ธนานันท์
ตรงดี
อ. วราลักษณ์
แซ่อึ๋ง
อ. Xiao Fang

เอกเลือก

2/2557

อ. Xiao Fang

เอกเลือก
เอกเลือก

2/2557
2/2557

อ. Xiao Fang
อ. Wen Qiumin

เอกบังคับ
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อำจำรย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับกำรพัฒนำวิชำกำร และ/หรือวิชำชีพ ในปีกำรศึกษำ 2557
ที่

ชื่ออำจำรย์ประจำ
หลักสูตร
1 อ.วราลักษณ์ แซ่อึ๋ง

2

3
4

5

หลักสูตรที่ได้รับกำรพัฒนำฯ

-เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่
2
-เข้ า ร่ ว มสั ม มนาการเข้ า สู่ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ณ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
-เข้ า อบรมพั ฒ นาบุ ค ลากรเข้ า ค่ า ยฝึ ก อบรม “ด้ า นการเขี ย นหนั ง สื อ /ต ารา/
บทความ” ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2558
อ. อุไรวรรณ แซ่ว่อง -เข้าร่วมอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนและงานวิจัย ณ คณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558
-เข้าร่วมสัมมนาการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
ผศ.ดร.ธนานันท์ ตรง -เข้าร่วมสัมมนาการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
ดี
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
อ. จรรยา ดุลยะลา -เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่
2
-เข้ า ร่ ว มอบรมการเขี ย นเอกสารประกอบการสอนและงานวิ จั ย ณ คณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558
-เข้ า ร่ ว มสั ม มนาการเข้ า สู่ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ณ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
อ. Wen Qiumin
-เข้าอบรมรามวยไทเก๊กสาหรับครูและอาจารย์พลศึกษาในประเทศไทย ประจาปี
2557 ณ สถาบัน ขงจื่อแห่ งจุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลั ย ระหว่างวันที่ 23-27
สิงหาคม 2557
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