แบบรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และ
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจาปีการศึกษา 2558
(ผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2559)

วันที่รายงาน 6 กรกฎาคม พ.ศ.2559
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1

รับรองความถูกต้องของข้อมูล
1. ประธานหลักสูตร : นางสาวอุไรวรรณ แซ่ว่อง
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : นางสาววราลักษณ์ แซ่อึ๋ง
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : นางสาวจรรยา ดุลยะลา
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
4. อาจารย์ประจาหลักสูตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนานันท์ ตรงดี
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
5. อาจารย์ประจาหลักสูตร : นางสาว Li Yanlan
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
6. เห็นชอบโดย : ดร.กีรติ ธนะไชย (หัวหน้าภาควิชา)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่เห็นชอบ : __________________________
7. เห็นชอบโดย : อ.ดร. อภิราดี จันทร์แสง (รักษาราชการแทนคณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่เห็นชอบ : __________________________
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 รหัสหลักสูตร 25500211107366
1.1.1  มี มคอ.1
1.1.2  ไม่มี มคอ.1
1.2 วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555
1.3 วันที่นาส่งหนังสือแจ้ง สกอ. เพื่อรับทราบการเห็นชอบหลักสูตร วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555
1.4 สถานที่จัดการเรียนการสอน
อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
1.5 อาจารย์ประจาหลักสูตร
1.5.1 รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ที่ระบุใน มคอ.2 และ ปัจจุบัน
ที่ระบุใน มคอ.2

ปรับปรุงเล็กน้อย (ปีการศึกษา 2557)

ปัจจุบนั (ปีการศึกษา 2558)

1. นายธนานันท์ ตรงดี
1. นางสาวอุไรวรรณ แซ่ว่อง
1. นางสาวอุไรวรรณ แซ่ว่อง
2. นางสาวดาลัด หริรักษ์ไพบูลย์
2.นางสาววราลักษณ์ แซ่อึ๋ง
2. นางสาววราลักษณ์ แซ่อึ๋ง
3. นางสาวอุไรวรรณ แซ่ว่อง
3. นายธนานันท์ ตรงดี
3. นายธนานันท์ ตรงดี
4. Ms. Luo Shushu
4. นางสาวจรรยา ดุลยะลา
4. นางสาวจรรยา ดุลยะลา
5. Ms. Wei Zhibai
5. Ms.Wen Qiumin
5. Ms.Li Yanlan
*หมายเหตุ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีมติให้ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรชุดปัจจุบัน ในการ
ประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
1.5.2 ข้อมูลประวัติการศึกษาอาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน --ตัวบ่งชี้ 4.2-รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน
1. นางสาวอุไรวรรณ แซ่
ว่อง

ระดับ
การศึกษา
ที่จบ

ปีที่จบ
การศึกษา
(พ.ศ.)

ตรี

2549

ศศ.บ. (ภาษาจีน)

โท

2554

M.A. (Linguistics

ชื่อหลักสูตร
ที่จบการศึกษา

กลุ่ม
สาขาวิชา
สาขาวิชา ที่
ที่จบ
จบ
การศึกษา
ตาม ISCED
023 Arts
ภาษาจีน
and
Humanities
(Languages)
023 Arts
Linguistics

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อสถาบัน
ที่จบการศึกษา
มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ
Guangxi
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รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน

2.นางสาววราลักษณ์
แซ่อึ๋ง

3. นายธนานันท์ ตรงดี

4. นางสาวจรรยา ดุล
ยะลา

ระดับ
การศึกษา
ที่จบ

ปีที่จบ
การศึกษา
(พ.ศ.)

ตรี

2546

โท

2550

ตรี

2526

โท

2529

เอก

2535

ตรี

2552

โท

2555

โท

2556

กลุ่ม
ชื่อหลักสูตร
สาขาวิชา ที่
ที่จบการศึกษา
จบ
ตาม ISCED
and Applied
and
Linguistics)
Humanities
(Languages)
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
023 Arts
and
Humanities
(Languages)
ศศ.ม. (ภาษาจีน
023 Arts
เป็น
and
ภาษาต่างประเทศ) Humanities
(Languages)
ศศ.บ.
023 Arts
(ภาษาอังกฤษ)
and
Humanities
(Languages)
อ.ม. (ภาษาศาสตร์) 023 Arts
and
Humanities
(Languages)
อ.ด. (ภาษาศาสตร์) 023 Arts
and
Humanities
(Languages)
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
023 Arts
and
Humanities
(Languages)
ศศ.ม. (ภาษาและ
023 Arts
วรรณกรรมไทย-จีน) and
Humanities
(Languages)
M.A. (Linguistics 023 Arts
and Applied
and
Linguistics)
Humanities
(Languages)
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สาขาวิชา
ที่จบ
การศึกษา
and
Applied
Linguistics
ภาษาจีน

ชื่อสถาบัน
ที่จบการศึกษา
University for
nationalities

มหาวิทยาลัยสง
ขลานครินทร์
วิทยาเขต
ปัตตานี
ภาษาจีนเป็น จุฬาลงกรณ์
ภาษาต่างปร มหาวิทยาลัย
ะเทศ
ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยคณา
สวัสดิ์

ภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ภาษาจีน

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ภาษาและ
วรรณกรรม
ไทย-จีน

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

Linguistics
and
Applied
Linguistics

Guangxi
University for
nationalities
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รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน

ระดับ
การศึกษา
ที่จบ

ปีที่จบ
การศึกษา
(พ.ศ.)

ตรี

2558

5. Ms.Li Yanlan

ชื่อหลักสูตร
ที่จบการศึกษา
B.A. (Chinese
Language and
Literature)

กลุ่ม
สาขาวิชา ที่
จบ
ตาม ISCED
023 Arts
and
Humanities
(Languages)

สาขาวิชา
ที่จบ
การศึกษา
Chinese
Language
and
Literature

ชื่อสถาบัน
ที่จบการศึกษา
Guangxi
University for
nationalities

1.5.3 ข้อมูลผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์อาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน --ตัวบ่งชี้ 4.2-รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
1. อ.อุไรวรรณ แซ่ว่อง
2. อ.วราลักษณ์ แซ่อึ๋ง
3. ผศ.ดร.ธนานันท์ ตรงดี
4. อ.จรรยา ดุลยะลา
5. อ. Li Yanlan

ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์
ผลรวมค่าน้าหนักคุณภาพ

ค่าน้าหนักคุณภาพ
0
0
0
0
0
0

1.6 รายชื่ออาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ
1. ผศ.ดร.ธนานันท์ ตรงดี
2. อาจารย์วราลักษณ์ แซ่อึ๋ง
3. อาจารย์อุไรวรรณ แซ่ว่อง
4. อาจารย์จรรยา ดุลยะลา
5. อาจารย์ Li Yanlan
6. อาจารย์ Yu Fang
7. อาจารย์ Mo Ziwei
8. อาจารย์ Xiao Fang
9. อาจารย์ Cui Aixia
10. คณาจารย์ของหมวดวิชา
ภาษาต่างประเทศและวิชาธุรกิจ 12
หน่วยกิต

อาจารย์ผู้สอนภายนอกคณะ
(ภายในมหาวิทยาลัย)
1. คณาจารย์ของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 30 หน่วยกิต

อาจารย์พิเศษ
(ภายนอกมหาวิทยาลัย)
ไม่มี

1.7 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
--ตัวบ่งชี้ที่ 1.1-แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ข้อที่
1

เกณฑ์การประเมิน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

2

คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

11

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

ผลการดาเนินงาน
มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน
และไม่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น
พร้อมทั้งประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน
มีคุณวุฒิในสาขาทีต่ รงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 4
คน มีคุณวุฒิปริญญาโท จานวน 1 คน
มีคุณวุฒิปริญญาตรี และจานวน 1 คน มี
ตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
รับนิสิตรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2555
ครบวงรอบการปรับปรุงในปีการศึกษา
2560 โดยยังไม่ครบกาหนดระยะการ
ปรับปรุง
จึงผ่านเกณฑ์ข้อนี้
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หมวดที่ 2 อาจารย์
2.1 รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.2-ประเด็น
2.1.1 ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.1.2 ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
2.1.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
คะแนนเฉลี่ย

ข้อมูล
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 96

คะแนนประเมิน
5
1.67
0
2.22

2.2 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารและพัฒนาอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.1-ผลการดาเนินงาน
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน : หลักสูตรฯได้ดาเนินการการรับอาจารย์และการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ตาม
ระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การรั บ อาจารย์ ทางหลั ก สู ต รฯได้ พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ที่ ต้ อ งการส่ ง ข้ อ มู ล 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
ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และคณะเสนอเรื่องการขอปรับปรุงหลักสูตรต่อรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเพื่อพิจารณาเสนอให้กรรมการวิชาการพิจารณา จากนั้นกรรมการวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่โดยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 7/2557
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 มีมติให้ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรชุดปัจจุบันและทาง
มหาวิทยาลัยแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อทราบ และในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจา
หลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ Wen Qiumin ได้ทาเรื่องขอลาออกเพื่อกลับประเทศ ทางหลักสูตรฯจึงได้จัดประชุม
หลักสูตรฯครั้งที่ 5/2558 เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา และได้ข้อสรุปดังนี้
1) คณะกรรมการประจาหลักสูตรฯ คัดสรรอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและจบการศึกษาใน
สาขาวิชาที่สัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับหลักสูตร
2) คณะกรรมการประจาหลักสูตรฯ เสนอรายชื่ออาจารย์เข้าที่ประขุม โดยมีอาจารย์ทั้งหมด 3 คน
ได้แก่
1.1) อาจารย์ Mo Ziwei จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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1.2) อาจารย์ Li Yanlan จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมจีน
1.3) อาจารย์ Yu Fang จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมจีน
จากนั้นคณะกรรมการฯจึงได้ประชุมคัดเลือกอาจารย์ประจาหลักสูตรคนใหม่ โดยใช้เกณฑ์การ
คัดเลือกอาจารย์ประจาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ TQF ในการพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) รอบที่ 1 คณะกรรมการฯได้คัดเลือกอาจารย์ Mo Ziwei โดยดูจากวุฒิการศึกษาที่ตรงตาม
เกณฑ์ คือ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท แต่สาขาวิชาไม่ตรงกับหลักสูตร จึงไม่ได้รับการ
คัดเลือก
2) รอบที่ 2 คณะกรรมการฯได้คัดเลือกอาจารย์ Li Yanlan โดยดูจากสาขาวิชาที่จบการศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักสูตรฯ แต่วุฒิการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ TQF ดังนั้นทางหลักสูตรฯจึง
ได้ทาบันทึกข้อความขอชี้แจงเหตุผลถึงความจาเป็นที่ต้องให้อาจารย์ระดับปริญญาตรีมาเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรชั่วคราว
จากนั้นทางหลักสูตรฯได้ทาเรื่องปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร)
พ.ส.2.2 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 โดยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน พ.ศ.2558 มีมติให้ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรชุดปัจจุบันและทางมหาวิทยาลัย
แจ้งให้สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อทราบต่อไป
ระบบการบริหารอาจารย์
ผลการดาเนินงาน : หลักสูตรฯ ภายใต้ระบบการบริหารอาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่ง
แบ่งการบริหารอาจารย์ออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้
1. หลักสูตรฯมีระบบการบริหารอาจารย์ของหลักสูตรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารบ้านเมือง
ที่ดี (Good Governance) เช่น การปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยมีการประชุมหลักสูตรฯทุก 3
เดือน เพื่อชี้แจงการบริหารงานหลักสูตร ทาให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส
2. หลักสูตรฯได้วิเคราะห์ภาระงาน ภาระการสอนและกาหนดอัตรากาลัง เพื่อตอบรับกับแผนพัฒนา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรในด้านการลาศึกษาต่อ การทาผลงานวิชาการ และการตาแหน่งวิชาการ
คณะกรรมการของคณะฯให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากาลังที่ควรมี และหลักสูตรฯได้จัดทาแผนพัฒนา
อาจารย์ประจาหลักสูตร จากนั้นหลักสูตรฯมีการประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตรเพื่อติดตามและ
ประเมินผลงานการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯมีแผนพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยให้อาจารย์ประจา
หลักสูตรทุกคนจัดทาเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งจากผลการประชุมติดตามผล
พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน ได้จัดทาเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1) อาจารย์อุไรวรรณ แซ่ว่อง จัดทาเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 0106961 Basic
Chinese 1
2) อาจารย์วราลักษณ์ แซ่อึ๋ง จัดทาเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 0106963 Basic
Chinese 3
3) อาจารย์จรรยา ดุลยะลา จัดทาเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 0106965 Basic
Chinese และ รายวิชา 0106966 Chinese Language and Culture for Tourism and
Hotel
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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4) อาจารย์ Li Yanlan จัดทาเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 0162303 Chinese for
Tourism Management และ รายวิชา 00162305 Chinese for Tour Guide
ซึง่ เอกสารประกอบการสอนเหล่านี้ สามารถต่อยอดในการยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการได้
ในด้านแผนการลาศึกษาต่อ ทางหลักสูตรฯได้ประชุมวางแผน สรุปว่า ในปีการศึกษา 2559
อาจารย์จรรยา ดุลยะลา จะลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา 3 ปี
ทางหลักสูตรฯจึงได้เร่งแก้ไขปัญหาจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยได้ข้อสรุปว่า ให้ทางหลักสูตรฯทา
บันทึกข้อความ แบบฟอร์ม พ.ส.2.2 เรื่องขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเพียงเล็กน้อย (เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตร) ภายใน 90 วันหลังจากอาจารย์จรรยา ลาศึกษาต่อ
3. หลักสูตรฯได้สารวจและจัดการข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน และความพึงพอใจของอาจารย์ประจา
หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรฯได้ทาการสารวจข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน และความพึงพอใจต่างๆของอาจารย์ประจา
หลักสูตร ทุกภาคการศึกษา โดยใช้วิธีการทาแบบสอบถามและจัดประชุมภายในหลักสูตร โดยในปีการศึกษา
2558 หลักสูตรฯได้จัดประชุมครั้งที่ 4/2558 ซึ่งสามารถสรุปความสาคัญ สรุปได้ว่า จานวนอาจารย์ไม่
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งหลักสูตรฯได้ดาเนินการแก้ไขปัญหานี้ ในปีการศึกษา 2557 ทาง
หลักสูตรฯเริ่มจากการวิเคราะห์อัตรากาลัง คณะกรรมการบริหารคณะให้ความเห็นชอบกับอัตรากาลังที่ควรมี
ขออนุมัติกรอบอัตรากาลัง ไปที่กองแผนงาน เพื่อดาเนินการวิเคราะห์กาหนดกรอบอัตรากาลัง จัดสรร
งบประมาณ และสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุอาจารย์ต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2558 ได้ประกาศ
รับสมัครอาจารย์อัตราใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 66/2558 ลงวันที่ 9 ตุลาคม
พ.ศ.2558
จากการประชุมหลักสูตรฯ ครั้งที่ 4/2559 หลักสูตรได้ประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการบริหาร
อาจารย์ของหลักสูตรฯ พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน มีความพึงพอใจในระบบการบริหารหลักสูตร
ด้านการจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน ซึ่งทุกครั้งที่อาจารย์ประจาหลักสูตรมีปัญหา ทางหลักสูตรฯได้ให้
ความใส่ใจในการจัดการแก้ปัญหา ไม่เพิกเฉย
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ผลการดาเนินงาน : หลักสูตรฯ ภายใต้ระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ มีระบบ
และกลไก ดังนี้
1. หลักสูตรฯประชุมสารวจความต้องการในด้านการส่งเสริมและพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจา
หลักสูตร อาจารย์ โดยกาหนดให้อาจารย์ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการหรือทักษะทาง
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. หลักสูตรฯประชุมสรุปผลความต้องการของอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อจัดทาแผนพัฒนาอาจารย์
ประจาปี และเสนอคณะฯเพื่อให้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ได้อย่างเหมาะสม โดยคณะฯมี
งบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง ในวงเงิน 7,000 บาท/คน/ปีการศึกษา
3. หลักสูตรฯมีการควบคุม กากับ ติดตามอาจารย์ประจาหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดย
อาจารย์ประจาหลักสูตรจะต้องทารายงานการพัฒนาตนเองหลังจากเข้าอบรมฯทุกครั้งและเสนอต่อประธาน
หลักสูตรและคณะฯตามลาดับ
4. หลักสูตรฯจัดประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯได้แจ้งให้อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนจะต้องเข้าร่วมอบรมพัฒนา
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตนเอง อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยการเข้าพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจาหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2558 มี
รายละเอียดดังนี้
ที่ ชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
1 อ.อุไรวรรณ แซ่ว่อง

หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาฯ
1) โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงาน
ผลดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2558 วันที่
23 พฤษภาคม 2559
2) โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “หยกใสร่ายคาในวงวรรณ
ลิลิตพระลอและพระราชนิพนธ์แปล ทีทรรศน์ภาษา
วรรณกรรม และวัฒนธรรม” วันที่ 21-22 มิถุน่ายน 2559
2 อ.วราลักษณ์ แซ่อึ๋ง
1) โครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความ วันที่ 16
ธันวาคม 2558
3 ผศ.ดร.ธนานันท์ ตรงดี
1) โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงาน
ผลดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2558 วันที่
23 พฤษภาคม 2559
4 อ.จรรยา ดุลยะลา
1) โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงาน
ผลดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2558 วันที่
23 พฤษภาคม 2559
2) โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การประเมินและจัดทา
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบฐานข้อมูล
ด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อการ
ประเมิน 3 ระดับ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
5 อ.Li Yanlan
1) โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “หยกใสร่ายคาในวงวรรณ
ลิลิตพระลอและพระราชนิพนธ์แปล ทีทรรศน์ภาษา
วรรณกรรม และวัฒนธรรม” วันที่ 21-22 มิถุน่ายน 2559
จากนั้นอาจารย์ประจาหลักสูตรต้องเขียนแบบรายงานการพัฒนาตนเองเสนอต่อประธานหลักสูตร
หัวหน้าภาควิชาฯและคณบดีตามลาดับ
ทางหลักสูตรฯได้ประชุมหลักสูตรฯครั้งที่ 4/2559 เพื่อทบทวนและประเมินระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์โดยการสัมภาษณ์ พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรพึงพอใจในระบบการจัดการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ของหลักสูตรฯ ในระดับดี และอาจารย์ประจาหลักสูตร 3 ใน 5 ได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องงบประมาณใน
การพัฒนาตนเองยังมีจากัด บางครั้งไม่พอใช้จ่ายในการไปอบรมในระยะทางไกล ดังนั้นทางที่ประชุมหลักสูตร
ฯ จึงปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหานี้ ได้ข้อสรุปว่า จัดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรไปอบรมในโครงการเดียวกัน
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
เพื่อประหยัดค่าเดินทางและค่าที่พัก
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
2.3 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.3-ผลการดาเนินงาน
การคงอยู่ของอาจารย์
ผลที่เกิด :
ปีการศึกษา จานวนอาจารย์ประจา อาจารย์ผู้สอน(คน)
หมายเหตุ
หลักสูตร(คน)
2555
5
3
(ร้อยละ 100)
2556
4
3
- อาจารย์ Luo Shushu ลาออก
(ร้อยละ 80)
อาจารย์จรรยา ดุลยะลา แทน
2557
5
2
- อาจารย์ Wei Zhibai ลาออก
(ร้อยละ 100)
อาจารย์ Wen Qiumin แทน
- อาจารย์ดาลัด หริรักษ์ไพบูลย์
ลาออก
อาจารย์วราลักษณ์ แซ่อึ๋ง แทน
2558
5
3
- อาจารย์ Wen Qiumin ลาออก
(ร้อยละ 100)
อาจารย์ Li Yanlan แทน
ในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน แม้ว่าจะมีอาจารย์ได้ลาออก 1 คน เมื่อวันที่ 1
มิถุนายน 2558 แต่ก็ถือได้ว่าอาจารย์ประจาหลักสูตรครบตามกาหนดในวงรอบปีการศึกษา 2558 ตามการ
ประชุมของสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีมติให้ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรชุดปัจจุบัน ใน
การประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
ความพึงพอใจของอาจารย์
ผลที่เกิด : อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 3.96 อยู่ในระดับมาก
(จากคะแนนเต็ม 5)
ปีการศึกษา
2557
2558
หัวข้อเรื่องการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.12
ดี
4.38
ดี
ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร
3.92
ดี
4.05
ดี
ด้านกระบวนการเรียนการสอน
3.83
ดี
4.00
ดี
ค่าเฉลี่ยรวม
3.96
ดี
4.18
ดี
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
เริ่มสารวจในปีการศึกษา 2557 เป็นปีแรก และในปีการศึกษา 2558 ได้ทาการสารวจเป็นปีที่ 2 ซึ่งมี
แนวโน้มที่ดีขึ้น จากข้อมูลในตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในปีการศึกษา 2557 ด้านกระบวนการเรียนการสอน
มีคะแนนน้อย เท่ากับ 3.83 ในด้านการนาผลงานวิจัยหรือกระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนยังมี
น้อยอยู่ ดังนั้นหลักสูตรฯจะหาวิธีแก้ไขโดยส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเน้นการนา
ผลงานวิจัยที่ทันสมัยมาประยุกต์ในการเรียนการสอน อีกทั้งส่งเสริมให้อาจารย์ฯทาวิจัยในชั้นเรียนอีกด้วย
ดังนั้นในปีการศึกษา 2558 คะแนนในด้านกระบวนการเรียนการสอนจึงมีคะแนนเพิ่มขึ้น ถึงแม้จะไม่ได้
ผลิตผลเป็นผลงานวิจัย แต่ทางหลักสูตรฯก็สนับสนุนให้อาจารย์ทุกท่านผลิตเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนขึ้นเอง
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 2 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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หมวดที่ 3 นิสิตและบัณฑิต
3.1 รายงานผลการดาเนินงาน การรับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-ผลการดาเนินงาน
การรับนิสิต
ผลการดาเนินงาน : ทางหลักสูตรฯ ได้มีการกาหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คือ ต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่า
กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
และมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยให้เป็นไปตามหมวดข้อ 4 ข้อ 11 ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2547 ซึ่งการรับเข้าเป็นนิสิตให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยหรือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมี 2 วิธี ได้แก่
1. ระบบของมหาวิทยาลัย คือ ระบบรับตรง ระบบพิเศษ และระบบ admission
2. ระบบของคณะฯ คือ ระบบพิเศษโดยคณะดาเนินการเอง
โดยหลักสูตรมีแผนการรับนิสิต ในปีการศึกษา 2558 ดังนี้
ระบบ
จานวนตามแผน
จานวนที่รับจริง
ระบบรับตรง
40
34
ระบบ admission
50
39
ระบบพิเศษ
10
31
ร ะ บ บ พิ เ ศ ษ ( ค ณ ะ
15
12
ดาเนินการเอง)
รวม
115
116
จากนั้นจะใช้การสอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากทักษะทางด้านภาษาจีน ผลการเรียน กิจกรรมใน
โรงเรียน และความสามารถพิเศษ และเมื่อการสัมภาษณ์เสร็จสิ้น ทางหลักสูตรฯจะประชุมเพื่อพิจารณาผล
การสัมภาษณ์อีกครั้งก่อนจะส่งผลให้กับคณะฯเพื่อดาเนินการต่อไป
ในการประชุมติดตาม และทบทวนผลการดาเนินการรับนิสิตของหลักสูตรฯ ประจาปีการศึกษา 2557
ในการประชุมประจาหลักสูตรฯ 2/2558 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 พบว่า นิสิตรหัส 57 มีอัตราการคงอยู่
ที่ลดน้อยลงทุกปี จึงได้ทบทวนถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้นทางหลักสูตรฯ จึงได้ร่วมกาหนดคุณสมบัติของนิสิต
ใหม่และออกแบบการสัมภาษณ์นิสิต เพื่อที่จะได้นิสิตที่มีคุณภาพเข้ามาศึกษาในหลักสูตรฯในปีการศึกษา
2558 ดังนี้
ทางหลักสูตรฯได้กาหนดคุณสมบัติของนิสิตใหม่ที่ต้องการไว้ ดังนี้
1) ผู้สมัครที่มีผลการสอบวัดระดับ 3 ขึ้นไป รับพิจารณาเป็นพิเศษ
2)

ผู้สมัครต้องมีความกล้าแสดงออก

3)

ผู้สมัครต้องมีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากรางวัล หรือเกียรติบัตรที่

ได้รับ
โดยคณะกรรมการประจาหลักสูตร ได้ร่วมกันออกแบบคาถามในการสัมภาษณ์ และได้ประเด็นสาคัญ
ดังนี้
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
ประเด็นด้านวิชาการ
1)

แนะนาตัวเองเป็นภาษาจีน (เนื้อหาเกี่ยวกับชื่อ-สกุล ครอบครัว โรงเรียน)

2)

แรงจูงใจในการเรียนภาษาจีน

3)

ทาไมถึงมาเรียนที่นี่

4)

ความพร้อมของทางบ้านในการส่งนิสิตไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อน ณ ประเทศจีน ในช่วงปี 1

ภาคเรียนที่ 3
5)

เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว วางแผนจะประกอบอาชีพอะไร

ประเด็นด้านจิตวิทยา
ให้ผู้สมัครทาข้อสอบทางจิตวิทยา โดยนาข้อสอบจาก
จากการที่หลักสูตรฯได้นากระบวนการการสอบสัมภาษณ์นิสิตเข้าใหม่ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น มาใช้ใน
การสอบสัมภาษณ์นิสิตเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2558 พบว่า ทาให้หลักสูตรฯสามารถใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือก
นิสิตได้ในระดับดี ทาให้อาจารย์ประจาหลักสูตรสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการสัมภาษณ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน มีมาตรฐานเดียวกัน แต่ก็ยังพบปัญหาในเรื่องเวลาในการสอบวัดข้อสอบด้านจิตวิทยา ซึ่งถ้ามี
นักเรียนมาสัมภาษณ์จานวนมาก จะทาให้การสัมภาษณ์ล่าช้า ใช้เวลาจานวนมาก ดังนั้นทางหลักสูตรฯจะได้
ประชุมหารือหาทางแก้ปัญหา คือ ให้ทางคณะฯช่วยประกาศให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ มาทดสอบด้าน
จิตวิทยาก่อนในช่วงเช้าเป็นเวลา 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นค่อยสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี
การศึกษา 2559
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ผลการดาเนินงาน : ในการรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2558 นิสิตใหม่ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศของ
มหาวิทยาลัยและคณะฯ และทางหลักสูตรฯ ได้จัดปฐมนิเทศของหลักสูตรฯ เพื่อพบปะทาความเข้าใจกับนิสิต
เรื่องการเตรียมความพร้อมในการเรียนภาษาจีนและแผนการลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2558 พร้อมทั้งมี
การพบปะผู้ปกครองของนิสิตใหม่ด้วย เพื่ อทาความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตร การเข้าร่วม
โครงการต่างๆ และชี้แจงกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของหลักสูตรว่า 1)นิสิตชั้นปีที่ 1 จะต้องไปศึกษาภาคฤดูร้อน
ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญา เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยนิสิตเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง 2)นิสิตทุกคนในหลักสูตรฯจะต้องสอบผ่านการวัดระดับภาษาจีน (HSK)
ระดับ 4 ขึ้นไป มิฉะนั้นจะไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้
ในการประชุมติดตามผลการดาเนินงานของหลักสูตรฯ ในการประชุมประจาหลักสูตรฯ 2/2558 เมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 พบว่าอัตราการสาเร็จการศึกษาและอัตราคงอยู่ของนิสิตมีแนวโน้มลดลง (ดูตัวบ่งชี้
ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต ประกอบ) ดังนั้นทางอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ จึงมีแผนที่จะจัดโครงการเตรียมความ
พร้อมด้านภาษาจีนให้แก่นิสิตใหม่ที่จะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในช่วงก่อนเปิดภาค
การศึกษาเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยจัดสอบวัดระดับความรู้เพื่อแบ่งกลุ่มนิสิต โดยนิสิตที่มีพื้นฐานจะเน้น
การเรียนการสอนในเรื่องอักษรจีน แต่นิสิตไม่มีพื้นฐานจะเน้นการเรียนการสอนในเรื่องระบบสัทอักษรจีน
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ผลการดาเนินงาน
ทั้งนี้การจัดการอบรมได้ให้รุ่นพี่ปี 3 และ 4 และอาจารย์ชาวจีนเป็นวิทยากร เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รู้จักและ
คุ้นเคยกับอาจารย์ชาวจีนและรุ่นพี่ และช่วยให้นิสิตกล้าที่จะแสดงออก กล้าที่จะซักถามมากกว่าเรียนกับ
อาจารย์ ทางหลักสูตรฯ คาดว่า โครงการเตรียมความพร้อมนี้จะช่วยส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้สามารถเรียนรู้
ทัง้ ทักษะภาษาจีนในด้านต่างๆ และเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยก่อนที่จะเปิดภาคเรียน
หลังจากดาเนินโครงการเตรียมความพร้อมฯ ในวันที่ 12-19 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางหลักสูตร
ได้ประชุมสรุปโครงการและจัดทารายงานผลการจัดโครงการฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 สรุปได้ว่า
กระบวนการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้าศึกษามีผลประเมินในระดับดีมาก ทางหลักสูตรฯได้สัมภาษณ์
อาจารย์ผู้สอนที่สอนในรายวิชา 0116101 ทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารขั้นต้น 1 และ รายวิชา 0162101
การออกเสียงภาษาจีน ซึ่งเป็นรายวิชาที่นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้องเรียน จากการประเมินและวัดผลนิสิตที่เข้า
ร่วมโครงการฯกับไม่เข้าร่วมโครงการ พบว่า นิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 85 ได้ผ่าน 2 รายวิชานี้ ส่วน
นิสิตที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 80 ไม่ผ่าน 2 รายวิชานี้ จากผลดังกล่าวจึงทาให้เห็นว่า โครงการ
เตรียมพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษาของสาขาวิชาภาษาจีนมีประสิทธิภาพและส่งผลที่ดีกับนิสิต
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
3.2 ข้อมูลนิสิต
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2554
2555
2556
2557
2558

จานวนที่ประกาศรับ

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2553
2554
2555
2556
2557
2558

จานวนผู้สมัคร

จานวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

จานวนผู้มารายงานตัว

จานวนที่ลงทะเบียนเรียน

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

45
40
40
58
40

15
10
20
34
10

60
50
60
92
50

103
145
234
322
303

23
42
54
59
49

126
187
288
381
352

41
49
82
52
69

13
14
34
59
35

54
63
116
111
104

39
68
56
40
34

14
22
23
10
31

53
90
79
50
65

31
65
43
55
32

12
20
16
34
29

43
85
59
89
61

2553

จานวนนิสิตคงอยู่
2555
2556

2554

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

32

2

35

28
24

1
8

รวม

2558

2557

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

29 28
32 24
59

1
7
16

29
31
75

6
23
53
30

0
7
15
6

6
30
68
36

3
-1
51
26
48

0
2
12
5
26

3 1
1 -3
63 9
31 24
74 47
23

0
-1
4
5
21
27

1
-4
13
29
68
50
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ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2553
2554
2555
2556
2557
2558

จานวนที่รับเข้า
ปกติ

พิเศษ

รวม

33
24
59
30
48
23

2
8
16
6
26
27

35
32
75
36
74
50

2554
ปกติ

พิเศษ

จานวนที่สาเร็จการศึกษา
2556

2555
รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

2557

2558

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

21

1

22

3
23

0
4

3
27

2
2
41

0
1
8

2
3
49

3.3 รายงานผลการดาเนินงาน การส่งเสริมและพัฒนานิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.2-ผลการดาเนินงาน
การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี
ผลการดาเนินงาน : ทางหลักสูตรฯได้มีการประชุม วางแผน และกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี โดยดู
จากอาจารย์ประจาหลักสูตรท่านใด ยังไม่มีภาระหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งอาจารย์ประจาหลักสูตรจะเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาคนละ 1 ชั้นปี โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คาปรึกษาด้านการเรียน ด้ านการใช้ชีวิต
ต่างๆ ซึ่งทางหลักสูตรฯได้จัดช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมนอกเหนือจากการมาปรึกษาแบบตัวต่อตัว คือ กลุ่ม
Facebook ประจาชั้นปี กลุ่ม Line ประจาชั้นปี หรือทางอีเมล์ส่วนตัวของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อลดปัญหา
เรื่องเวลาที่ไม่ตรงกันของอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิ ต อีกทั้งยังเป็นการใช้เทคโนโลยีปัจจุบันให้เกิดประโยชน์
สูงสุดอีกด้วย
ในส่วนนิสิตที่มีปัญหาเรื่องผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ (2.00) ก่อนเปิดภาคการศึกษาทุกครั้ง อาจารย์ที่
ปรึกษาจะทาการล็อคระบบการลงทะเบียนของนิสิต เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นิสิตลงทะเบีย นแบบสุ่มสี่สุ่มห้า
และเสี่ยงต่อการโดนรีไทร์ จากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาจะเรียกนิสิตมาพบและร่วมกันปรึกษาหารือแก้ปัญหาและ
แนะนาแนวทางในการลงทะเบียนและการเรียนของนิสิตให้เสี่ยงต่อการโดนรีไทร์น้อยที่สุด และทุกครั้งที่นิสิต
มาขอคาปรึกษาและคาแนะนา อาจารย์ที่ปรึกษาจะให้นิสิตลงชื่อและเขียนเรื่องที่ตนเองมาปรึกษาในตาราง
การให้คาแนะนา เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้คาปรึกษาครั้งต่อไปของนิสิต
จากการประชุมครั้งที่ 7/2558 ทางหลักสูตรฯได้ประชุมเพื่อทบทวนการดาเนินการควบคุมการดูแล
ให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรและตัวแทนนิสิตทุกชั้นปีเข้าร่วม
ประชุมด้วย จากการประชุมฯ อาจารย์ประจาหลักสูตรและตัวแทนนิสิตทุกชั้นปี มีข้อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. อยากให้ทางหลักสูตรฯจัดทาแบบฟอร์มสาหรับให้คาปรึกษาแก่นิสิต เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
และเป็นประวัติในการให้คาปรึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงาน : ทางหลักสูตรฯได้ออกแบบแบบฟอร์มให้คาปรึกษาและเสนอเข้าที่ประชุมหลักสูตร
ฯ ครั้งที่ 1/2559 และเริ่มใช้กับนิสิตตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2558 เป็นต้นไป
ข้อเสนอแนะจากตัวแทนนิสิตของสาขาวิชาภาษาจีนทุกชั้นปี
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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1. อยากให้ทางหลักสูตรฯเพิ่มเติมช่องทางในการให้คาปรึกษาสาหรับนิสิตที่ต้องไปศึกษาในภาคฤดู
ร้อน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ช่วงชั้นปีที่ 1 เพราะช่องทางให้คาปรึกษาทาง Facebook หรือ
Line ใช้ไม่ได้ในประเทศจีน
ผลการดาเนินงาน : ทางหลักสูตรฯได้เปิดช่องทางในการให้คาปรึกษาแก่นิสิตที่ศึกษาในภาคฤดูร้อน ณ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเปิดช่องทางให้คาปรึกษาทาง Wechat และ QQ ซึ่งเป็นโปรแกรมแชทที่สามารถ
ใช้ในประเทศจีนได้
การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผลการดาเนินงาน : ทางหลักสูตรฯได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยทางหลักสูตรได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ดังนี้
1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เน้นการเสริมสร้างนิสิตให้มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถสร้าง
นวัตกรรมได้ ตัวอย่างเช่น
- กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา 0162406 การอ่านหนังสือพิมพ์ อาจารย์ผู้สอนได้จัด
กิจกรรมให้นิสิตจัดทาหนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับภาษาจีน และให้นิสิตจัดเสนอข่าวภาษาจีน
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี เน้นเสริมสร้างนิสิ ตให้ มีความรู้พื้นฐานด้านข้อมูล
สารสนเทศ ความรู้ พื้น ฐานด้านการใช้สื่ อ และความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศการสื่ อสารและเทคโนโลยี
ตัวอย่างเช่น
- ทางหลักสูตรฯได้จัดโครงการอบรมทักษะทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการทางาน ภายใต้
โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตที่เตรียมตัวออกฝึกงานในภาคเรียนที่
1/2559
3. ทักษะชีวิตและการทางาน เน้นเสริมสร้างนิสิตให้มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว
การริ เริ่ มและน าตนเอง ทักษะทางสั งคมและทักษะข้ามวัฒ นธรรม มีความสามารถในการผลิ ตและความ
รับผิดชอบ และความเป็นผู้นาและมีความรับผิดชอบ ซึ่งกิจกรรมหรือโครงการของหลักสูตรฯมุ่งเน้นให้นิสิตมี
ส่วนร่วมในการจัดโครงการ นิสิตทุกคนต้องได้รับผิดชอบ 1 หน้าที่ในโครงการต่างๆ ทาให้นิสิตเรียนรู้มีวิธีการ
ทางานเป็น กลุ่ ม การคิดวิเคราะห์แก้ปั ญหาเฉพาะหน้าได้ มีความรับผิ ดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และ
สามารถปรับตัวเองได้ในสถานการณ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น
- โครงการสร้างศักยภาพด้านมัคคุเทศก์ภาษาจีน ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมศักยภาพและทักษะ
ด้านวิชาชีพการเป็นมัคคุเทศก์ภาษาจีนให้กับนิสิต ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาจีนเพื่อ
มัคคุเทศก์และภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
- โครงการสนับสนุนนิสิตไปต่างประเทศ เป็นโครงการที่สนับสนุนให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ไปเรียนรู้
แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญา ได้แก่ มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี ประเทศจีน เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
- โครงการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน เป็นโครงการที่บูรณาการกับรายวิชาการพูดในที่
ประชุมชน เพื่อสร้ างเวทีให้ นิ สิ ตได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนมาแสดงออกในสถานการณ์จริง จาก
โครงการครั้งนี้ ยังได้เป็นการคัดเลือกตัวแทนนิสิตเพื่อไปประกวดสุนทรพจน์ระดับประเทศ (汉语桥) และ
นิสิตก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มาด้วย
- โครงการอบรมการเขี ย นพู่ กั น จี น โครงการเทศกาลวั น ตรุ ษ จี น เป็ น โครงการที่ ส่ ง เสริ ม
ศักยภาพและทักษะด้านวัฒนธรรมให้กับนิสิต เพราะว่าการเรียนภาษาไม่เพียงแต่เรียนตัวภาษาอย่างเดียว แต่
จะต้องเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษานั้นๆด้วย
จากการประชุมในปีการศึกษา 2557 เพื่อทบทวนกระบวนการพัฒนาศักยภาพนิสิตและสร้างเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทางที่ประชุมของหลักสูตรฯมีข้อเสนอแนะว่า อยากให้เพิ่มเติมเกี่ยวโครงการ
ในด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการ เพื่ อ ให้ นิ สิ ต ที่ล งเรี ย นรายวิ ช า 0162418 การสอนภาษาจี น ในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ได้นาความรู้ไปบูรณาการใช้ในในสถานการณ์จริงได้ ดังนั้นในปีการศึกษา 2558 ทาง
หลักสูตรฯจึงได้จัดตั้งโครงการอบรมภาษาจีนสาหรับบุคคลภายนอก ซึ่งได้จัดโครงการเป็นที่เรียบร้อยในวันที่
14-15 มิถุนายน 2559 จากผลการประเมินนิสิตที่เรี ยนรายวิชา 0162418 การสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่า งประเทศ ที่ไ ด้เข้ าร่ ว มโครงการฯ พบว่ า นิสิ ต ที่ได้ นาความรู้จ ากรายวิช านี้ไ ปใช้ ได้จ ริง และเป็ น
ประโยชน์อย่างมาก เช่น การออกแบบการเรียนการสอน การทาแผนการสอน เป็นต้น
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
3.4 รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ --ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน มีผู้สาเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2557) จานวน 38 คน ดาเนินการสารวจผล
การประเมินคุณภาพผู้สาเร็ จการศึกษาจากมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของผู้สาเร็จ
การศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม 5) เท่ากับ 4.08 รายละเอียดดังตาราง
ที่
1
2
3
4
5

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดใน มคอ.2
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิตภาพรวม

ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
4.27 คะแนน
4.05 คะแนน
4.00 คะแนน
4.04 คะแนน
3.91 คะแนน
4.08 คะแนน

3.5 รายงานผลการดาเนินงาน ข้อมูลภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต --ตัวบ่งชี้ที่ 2.2-แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้
ประกอบอาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อนจบการศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
สรุปคะแนนประเมินตนเอง (เต็ม 5)

จานวน
38
38
27

ร้อยละ
100
100
71.05

5
-

13.15
4.09 คะแนน

3.6 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.3-ผลการดาเนินงาน
การคงอยู่ของนิสิต
ผลที่เกิด :
จานวนนิสิตคงอยู่

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2555
ร้อยละ
2556
ร้อยละ
2557
ร้อยละ
2558
ร้อยละ
รวม

2555

2556

2558

2557

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

64

19

83

56

16

72

52

13

65

19

7

26

100

86.75
42

15

57

78.31
34

10

100

44

31.33
32

10

77.19
54

31

85

42
73.68

52

23

100

75
88.24

32

28

60
100

100

93.38

85.17

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

73.31
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อัตราการคงอยู่ของนิสิต ระหว่างปี 2555 -2558
90

85

83

80

65

จานวนนิสิตที่คงอยู่

70

75

ผลการดาเนินงาน

72

60

57

60

44 42

50
40
26

30
20
10

0

0

0

0

0

0

0
นิสิตรหัส 55

นิสิตรหัส 56

นิสิตรหัส 57

นิสิตรหัส 58

นิสิตรหัส
ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า อัตราการคงอยู่ของนิสิตในช่วงปี 1 ของนิสิตทุกรหัส จะมีจานวนมาก
และเมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 จานวนนิสิตก็จะลดลงมีปัจจัยที่เป็นผลกระทบ ดังนี้
1. นิสิตมีรายชื่อตามประกาศของมหาวิทยาลัย(การรับนิสิตใหม่) แต่ไม่ได้เข้ามาเรียนตั้งแต่เริ่มเปิดเรียน
2. เมื่อได้เข้าเรียนแล้วไม่ตรงกับความถนัดของตนจึงย้ายไปสาขาวิชาอื่นหรือย้ายสถานศึกษาตามความ
ต้องการของผู้ปกครอง
3. นิสิตขาดทุนทรัพย์ในการไปศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากเป็นหลักสูตรความร่วมมือ
ทางวิชาการ ดังนั้นในปีที่ขึ้นชั้นปีที่ 2 จึงย้ายไปเรียนสาขาอื่นๆ
4. นิสิตรับเข้าการศึกษา 2555 สาเร็จการศึกษา
การสาเร็จการศึกษา
ผลที่เกิด : นิสิตรุ่นแรกของหลักสูตรฯ คือ นิสิตรหัส 55 ถึงอย่างไรก็ดี ทางหลักสูตรฯก็ได้ทาการเก็บข้อมูล
นิสิตที่สาเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา ในปีการศึกษา 2558 มีนิสิตที่สาเร็จการศึกษา
นิสิตรหัส 55 จานวนทั้งสิ้น 75 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลา จานวน 49 คน คิด
เป็นร้อยละ 75.38
ปี
การศึกษ
า
ที่รับเข้า
2553

2554

จานวนที่
รับเข้า

2554

ปก

พิเศ

รว

ติ

ษ

ม

33

2

35

24

8

จานวนที่สาเร็จการศึกษา
2555
2556
2557

32

ปกติ

2558

พิเศ

รว

ปก

พิเศ

รว

ปก

พิเศ

รว

ปก

พิเศ

รว

ปก

ษ

ม

ติ

ษ

ม

ติ

ษ

ม

ติ

ษ

ม

ติ

21

1

22

3

0

3

2

62.

8.7

86

5
23

4

27

พิเศษ

รวม

0

2
5.71

2

1

84.

3
9.38

37
2555

59

16

75

41

8

49
65.3
3

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า ตั้งแต่นิสิตรหัส 53-55 มีอัตราการสาเร็จการศึกษาเป็นแนวโน้มที่ยังไม่ดี
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
เพราะนิสิตรหัส 55 ตามกาหนดของหลักสูตรฯ นิสิตต้องสาเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 แต่มีนิสิต
จานวนหนึ่งสามารถเก็บหน่วยกิตครบตามโครงสร้างหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 จึงทาให้อัตราการสาเร็จ
การศึกษาของนิสิตรหัส 55 ยังไม่สมบูรณ์
ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
ผลที่เกิด : ในปีการศึกษา 2558 นิสิตมีความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ค่าเฉลี่ย 4.02
(จากคะแนนเต็ม 5)
ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบไปด้วย
- ชั้นปีที่ 1 ตอบแบบสอบถาม จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 28.34
- ชั้นปีที่ 2 ตอบแบบสอบถาม จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 39.57
- ชั้นปีที่ 3 ตอบแบบสอบถาม จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 20.32
- ชั้นปีที่ 4 ตอบแบบสอบถาม จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76
ปีการศึกษา
เรื่องที่
สารวจ
ความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อ
หลักสูตร
ความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อ
การร้องเรียน
ของนิสิต

2557
คะแนนเฉลี่ย

แปลผล

154

4.12

ดี

187

4.18

ดี

154

3.83

ดี

187

4.12

ดี

จานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

2558
จานวนผู้ตอบ คะแนนเฉลี่ย
แบบสอบถาม

แปลผล

จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่า ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร และความพึงพอใจของ
นิสิตต่อการร้องเรียนของนิสิตมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งในการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตในปีการศึกษา 2558 ที่
ผ่านมา ไม่มีนิสิตที่เคยร้องเรียนหรืออุทธรณ์ แต่อย่างไรก็ดี ทางหลักสูตรฯก็ต้องจัดทาการสารวจในปี
การศึกษา 2559 ต่อไป เพื่อให้เห็นแนวโน้มในผลการประเมินที่ชัดเจนกว่านี้
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 2 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชา
4.1 ข้อมูลรายวิชา
ชื่อรายวิชา

ภาค
การศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

จานวน
จานวน
นิสิตที่
W
นิสิตที่
ลงทะเบียน
สอบผ่าน
เรียน

0116101 Elementary Chinese Skills for
5
9
9
9
9
4
9
3
0
0
0
1/2558
Communication 1
8.77 15.78 15.78 15.78 15.78 7.01 15.78 5.26 0.00 0.00 0.00
0162101 Chinese Pronunciation

57

54

1/2558

0
2
8 21 25 0
0
1
0
0
0
0.00 3.50 14.03 36.84 43.85 0.00 0.00 1.75 0.00 0.00 0.00

57

56

1/2558

4
9 13 17 16 8
4
3
0
0
0
5.40 12.16 17.56 22.97 21.62 10.81 5.40 4.05 0.00 0.00 0.00

74

71

1/2558

5
8 12 24 7
5
6
3
0
0
0
7.14 11.42 17.14 34.28 10.00 7.14 8.57 4.28 0.00 0.00 0.00

70

67

1/2558

3
4 11 24 18 12 5
2
0
0
0
3.79 5.06 13.92 30.37 22.78 15.18 6.32 2.53 0.00 0.00 0.00

79

77

1/2558

9 15 14 13 13 9
6
2
0
0
0
11.11 18.51 17.28 16.04 16.04 11.11 7.40 2.46 0.00 0.00 0.00

81

79

1/2558

2
5
9 10 15 14 17 4
0
0
0
2.63 6.57 11.84 13.15 19.73 18.42 22.36 5.26 0.00 0.00 0.00

76

72

1/2558

8
4
7
4 10 10 4
2
0
0
1
16.00 8.00 14.00 8.00 20.00 20.00 8.00 4.00 0.00 0.00 2.00

50

47

1/2558

6
3
3
8
8
3
2
0
0
0
0
13.63 6.81 6.81 18.18 18.18 6.81 4.54 0.00 0.00 0.00 0.00

44

44

1/2558

8
4 11 8 14 6
4
0
0
0
0
14.54 7.27 20.00 14.54 25.45 10.90 7.27 0.00 0.00 0.00 0.00

55

55

1/2558

3
6
3 12 7
9 10 0
0
0
0
6.00 12.00 6.00 24.00 14.00 18.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50

50

1/2558

3
6
4 13 11 6
1
0
0
0
0
6.81 13.63 9.09 29.54 25.00 13.63 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00

44

44

1/2558

7
4
3
8 10 8
9
6
0
0
0
12.72 7.27 5.45 14.54 18.18 14.54 16.36 10.90 0.00 0.00 0.00

55

49

1/2558

2
2
8
4
3 10 15 4
0
0
0
4.16 4.16 16.66 8.33 6.25 20.83 31.25 8.33 0.00 0.00 0.00

48

44

1/2558

0
0
0
0
0
0
0
0 45 0
0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 0.00 0.00

45

45

0162202 Analytical and Critical Reading
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
1/2558
in Chinese
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 0.00 0.00 0.00

3

3

0116102 Elementary Chinese Skills for
6
9 14 7 12 4
2
1
0
0
1
2/2558
Communication 2
10.71 16.07 25.00 12.50 21.42 7.14 3.57 1.78 0.00 0.00 1.78

56

54

53

51

0116201 Intermediate Chinese Skills
for Communication 1
0162204 Chinese Essay Writing
0162301 Analytical and Critical
Listening in Chinese
0162312 Chinese Idioms and Proverbs
0162316 Knowledge on China
0116302 Advanced Chinese Skills for
Communication 2
0162304 Chinese for Hotel Service
0162314 Reading of Modern Chinese
Literature
0162317 Art Culture of China
0162407 Chinese Speaking in Public
0162413 Chinese Philosophy
0162415 Interpretative Translation of
Chinese
0162402 Internship

0162102 Foundation of Chinese
Grammar

2/2558

7 15 8
6
4
8
3
2
0
0
0
13.20 28.30 15.09 11.32 7.54 15.09 5.66 3.77 0.00 0.00 0.00
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ภาค
การศึกษา

ชื่อรายวิชา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

จานวน
จานวน
นิสิตที่
W
นิสิตที่
ลงทะเบียน
สอบผ่าน
เรียน

0162201 Chinese Conversation in Daily
2 13 13 11 9
4
3
0
0
0
2
2/2558
Life
3.50 22.80 22.80 19.29 15.78 7.01 5.26 0.00 0.00 0.00 3.50

57

55

8
6 12 14 13 8
5
2
0
0
0
11.76 8.82 17.64 20.58 19.11 11.76 7.35 2.94 0.00 0.00 0.00

68

66

0162202 Analytical and Critical Reading
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
2/2558
in Chinese
0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00

4

3

0116202 Intermediate Chinese Skills
for Communication 2

2/2558

0162309 Comparison of Chinese and
Thai Grammar

2/2558

8
7 19 9 16 6
5
1
0
0
2
10.95 9.58 26.02 12.32 21.91 8.21 6.84 1.36 0.00 0.00 2.73

73

71

0162313 Foundation of Chinese
Literature

2/2558

4
3
9 11 14 15 13 2
0
0
3
5.40 4.05 12.16 14.86 18.91 20.27 17.56 2.70 0.00 0.00 4.05

74

69

2/2558

2 11 25 17 12 4
1
0
0
0
0
2.77 15.27 34.72 23.61 16.66 5.55 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00

72

72

0162406 Reading of Chinese
Newspaper

2/2558

5 11 12 14 17 5
4
3
0
0
0
7.04 15.49 16.90 19.71 23.94 7.04 5.63 4.22 0.00 0.00 0.00

71

68

0162303 Chinese for Tourism
Management

2/2558

6 11 11 9
3
3
2
0
0
0
0
13.33 24.44 24.44 20.00 6.66 6.66 4.44 0.00 0.00 0.00 0.00

45

45

2/2558

3
7 13 10 4
4
0
0
0
0
0
7.31 17.07 31.70 24.39 9.75 9.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41

41

2/2558

5 10 8
7
8
5
1
0
0
0
0
11.36 22.72 18.18 15.90 18.18 11.36 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00

44

44

0162307 Chinese for Advertisement
and Public Relation

2/2558

4
2
9 11 5
6
1
0
0
0
0
10.52 5.26 23.68 28.94 13.15 15.78 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00

38

38

0162408 Chinese Speaking on Special
Occasions

2/2558

2
4
3
0
0
1
0
0
0
0
0
15.38 30.76 23.07 0.00 0.00 7.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13

10

0162418 Teaching Chinese as a Foreign
0
6 16 13 5
3
0
0
0
0
0
2/2558
Language
0.00 13.95 37.20 30.23 11.62 6.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43

43

4

4

0162318 Principles of Translation

0162305 Chinese for Tour Guide
0162306 Chinese for Secretarial Work

0162402 Internship

2/2558

0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 0.00 0.00

4.2 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
ชื่อรายวิชา
0106965
ภาษาจีนเบื้องต้น

ภาคการศึกษา
1/2558

ความผิดปกติ
เกรด D เยอะ

การตรวจสอบ
ประชุมเกรด

เหตุที่ทาให้ผดิ ปกติ มาตรการแก้ไข
เนื่องด้วยนิสิตที่
ปรับเกณฑ์การให้
เรียนเป็นนิสิต
คะแนน โดยเพิ่ม
สาขาวิชาการ
คะแนนด้านปฏิบัติ
ท่องเที่ยวและการ
มากขึน้
โรงแรม ซึ่งเป็น
นิสิตที่ไม่มีพื้นฐาน
ด้านภาษาจีน และ
ชั่วโมงเรียน 3

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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0106966 ภาษา
และวัฒนธรรมจีน
เพื่อการท่องเที่ยว
และการโรงแรม

2/2558

เกรด D เยอะ

ประชุมเกรด

ชั่วโมงต่อสัปดาห์
เนื่องด้วยนิสิตที่
เรียนเป็นนิสิต
สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการ
โรงแรม ซึ่งเป็น
นิสิตที่ไม่มีพื้นฐาน
ด้านภาษาจีน และ
ชั่วโมงเรียน 3
ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ปรับเกณฑ์การให้
คะแนน โดยเพิ่ม
คะแนนด้านปฏิบัติ
มากขึ้น

4.3 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบ
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา
หัวข้อที่ขาด
สาเหตุที่ไม่ได้สอน
ไม่มีรายวิชาใดที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 สอนเนื้อหาไม่ครบ

วิธีแก้

4.4 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ชื่อรายวิชา
0162204 Chinese Essay
Writing

ภาคการศึกษา
1/2558

ผลการประเมินโดยนิสิต
มี

0162301 Analytical and
Critical Listening in
Chinese

1/2558

มี

0162304 Chinese for
Hotel Service

1/2558

มี

0162413 Chinese

1/2558

มี

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนการปรับปรุง
1) เพิ่มเติมเกณฑ์การให้
คะแนนการบ้านเขียนให้
ชัดเจน และแจ้งนิสิตให้ทราบ
ก่อนทุกครั้ง
2) การบ้านต้องตัวแบบตัวต่อ
ตัว และบอกข้อบกพร่องของ
นิสิตได้
1) ปรับเนื้อหาการสอนให้
สอดคล้องกับคาอธิบาย
รายวิชา
2) เพิ่มเติมให้ดูวดี ิทัศน์ และ
สรุปความโดยวิธีการพูดคุย
1) เพิ่มเติมการสอนเรื่อง
จรรยาบรรณในการบริการ
ด้านการโรงแรม ในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
2) เปลี่ยนแปลงจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้สอดคล้องใน
มคอ.3
1) คัดเลือกเนื้อหาในการสอน
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ชื่อรายวิชา
Philosophy

ภาคการศึกษา

ผลการประเมินโดยนิสิต

0162406 Reading of
Chinese Newspaper
0162303 Chinese for
Tourism Management
0162305 Chinese for
Tour Guide

2/2558

มี

2/2558

มี

2/2558

มี

0162307 Chinese for
Advertisement and
Public Relation

2/2558

มี

แผนการปรับปรุง
เฉพาะจุดทีส่ าคัญ และ
เจาะลึกปรัชญาแต่ละสานักที่
มีผลต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน
1) เพิ่มเติมเนื้อหาข้าวที่
ทันสมัย
1) เพิ่มเติมเนื้อหาการสอนที่
หลากหลาย
1) แจ้งเกณฑ์การให้คะแนน
ในกิจกรรมต่างๆกับนิสติ ก่อน
ทุกครั้ง
1) นากิจกรรมในรายวิชาฯ
บูรณาการกับโครงการของ
หลักสูตรฯ เช่น ให้นิสิตทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ
ของหลักสูตรเป็นฉบับจีนไทย เป็นต้น

4.5 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่ง
แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง
ต่างๆ
ด้านความรู้
อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาต้องสอดแทรกความรู้ในด้าน
ความรับผิดชอบให้แก่นิสิต ส่วนหลักสูตรฯ ควรจัด
กิจกรรมด้านการพัฒนานิสิตและส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วม
กิจกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
เพิ่มทักษะการศึกษาค้นคว้าให้แก่นิสิตอย่างต่อเนื่องและ
เน้นให้ผู้เรียนนิสิตด้วยตนเองมากขึ้นจากแหล่งเรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
หลักสูตรฯ ควรสอดแทรกกิจกรรมหรือมอบหมายงาน
เพื่อให้นิสิตสามารถนาความรู้ด้านภาษาจีนไปใช้ใน
ภาคปฏิบัติได้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
ให้อาจารย์ผู้สอนมีการวัดผลประเมินผลด้วยการ
รับผิดชอบ
มอบหมายงานเป็นรายกลุ่มและบุคคล
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ ควรบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย หรือให้นิสิตสรุป
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานผลกิจกรรม/โครงการ และสอดแทรกการใช้สถิติ
และการแปลความหมาย
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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4.6 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
จานวนอาจารย์ใหม่

 มี

 ไม่มี

3 คน
จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ
3 คน
*หมายเหตุ ตามรายงานการประชุมของหลักสูตรฯ ครั้งที่ 5/2558
4.7 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่จดั หรือเข้าร่วม

จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วม

1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน
รายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา
2558
2. โครงการพัฒนาบุคลากรเข้า
ค่ายฝึกอบรม “ด้านการเขียน
หนังสือ/ตารา/บทความวิจัย/
บทความวิชาการ ครั้งที่ 1
3. โครงการประชุมวิชาการ
เรื่อง “หยกใสร่ายคาใน
วงวรรณ ลิลิตพระลอและพระ
ราชนิพนธ์แปล ทีทรรศน์ภาษา
วรรณกรรม และวัฒนธรรม”
4. โครงการประชุมสัมมนา
เรื่อง การประเมินและจัดทา
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF)
5. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบ
ฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
เพื่อการประเมิน 3 ระดับ

3

จานวนบุคลากรสายสนับสนุน สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่
ที่เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
0
สามารถนาความรู้มาปรับใช้ใน
การบริหารหลักสูตรได้

1

0

สามารถวางแผนการเขียน
หนังสือ/ตารา/บทความวิจัย/
บทความวิชาการ/เอกสาร
ประกอบการสอน
เพื่อเก็บข้อมูลในการทา
บทความทางวิชาการหรือ
บทความวิจัยด้านภาษาจีน

2

0

1

0

สามารถนาความรู้มาปรับใช้ใน
การบริหารหลักสูตรได้

1

0

สามารถนาความรู้มาปรับใช้ใน
การบริหารหลักสูตรได้ และ
เข้าใจระบบการบันทึกผลการ
บริหารหลักสูตรในระบบ
คอมพิวเตอร์

4.8 รายงานผลการดาเนินงาน สาระของรายวิชาในหลักสูตร --ตัวบ่งชี้ 5.1-ผลการดาเนินงาน
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน : หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของคณะ ฯ มีระบบและกลไกการปรับปรุงสาระวิชาให้
ทันสมัย ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลผลการดาเนินการจัดการเรียนการสอนจาก มคอ.5 / มคอ.6 ในปีการศึกษาที่ผ่านม
2. วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3. เสนอผลสรุปการดาเนินการและการขอปรับปรุงเนื้อหาวิชาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา และอาจารย์ผู้สอน ปรับปรุงสาระรายวิชาใน มคอ.3 และ มคอ.4 ก่ อน
เปิดภาคการศึกษา
5. ดาเนินการสอน
6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์ผู้สอน จัดทามคอ.5 และมคอ.6 ส่งให้ฝ่ายวิชาการหลักสูตร
เพื่อรวบรวม และเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตรรวบรวมผลการดาเนินการในรอบปี
การศึกษา
8. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร รวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน
รายวิชา และผลการดาเนินงานของปีการศึกษา เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงรายวิชา
9. หลักสูตรประเมินระบบการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาและนาผลการจัดการความรู้ใน
กระบวนการรับนิสิตที่ได้มาปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ และจัดทาแนวปฏิบัติที่ดี
ในปีการศึกษา 2557 ทางหลักสูตรฯได้ประชุมหารือ วิเคราะห์สาระรายวิชาในหลักสูตร พบว่า การ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ฯของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในบางรายวิชายังไม่
สอดคล้องกับการเรียนการสอนที่ปฏิบัติจริง ดังนั้นทางหลักสูตรฯจึงได้ดาเนินการเพื่อแก้ไขการระบุการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ฯของรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อให้สอดคล้อง
มาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาแต่ละรายวิชา โดยได้ดาเนินการเสนอปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย (พส.2.1) เสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในปีการศึกษา 2558 ทางหลักสูตรไม่ได้มีการออกแบบหลักสูตรแต่อย่างใด เนื่องจากยังไม่ครบวงรอบ
ในการปรับปรุงหลักสูตร แต่ทางหลักสูตรฯ ได้ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนได้ศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลและ
รายงานต่อหลักสูตรฯข้อมูลการดาเนินการสอนจาก มคอ. 5 ในปีการศึกษา 2557 เสนอผลสรุปการดาเนินการ
และการขอปรับปรุงเนื้อหาวิชาต่อหลักสูตรฯ เพื่อนามาปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชาและการเปลี่ยนแปลง
แผนการเรียนของนิสิต ดังนี้
1. มีการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนิสิตรหัส 58 โดนเพิ่มรายวิชา 0162201 Chinese
Conversation in Daily Life เพื่อเตรียมตัวให้นิสิตรหัส 58 ที่จะต้องไปเรียนภาคฤดูร้อน ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีความพร้อมในด้านการสื่อสารภาษาจีน
2. มีการปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชาภาษาจีน 1-3 โดยการสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนได้จัดทา
เอกสารประกอบการสอนด้วยตนเอง โดยได้ปรับเนื้อหาสาระรายวิชาให้สอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชา
3. มีการเพิ่มเติมรายวิชา 0162418 Teaching Chinese as a Foreign Language เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับนิสิตรหัส 56 ทีก่ าลังจะออกฝึกงานด้านการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2559
หลังจากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา และอาจารย์ผู้สอน ปรับปรุงสาระรายวิชาใน มคอ.3 และ มคอ.4
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ก่อนเปิดภาคการศึกษา และดาเนินการสอน
จากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา จัดทา มคอ.5 และมคอ.6 ส่งให้ฝ่ายวิชาการหลักสูตร เพื่อรวบรวม
และเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตรในส่วนของเนื้อหาสาระของรายวิชา
ที่ได้ปรับปรุงไป
ในการปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงสาระวิชาให้ทันสมัย หลักสูตรฯได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2558
วันที่ 1 มิถุนายน 2558 โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรเห็นควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการ คือ ควรเพิ่ม
ขั้นตอนหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการวิพากษ์ มคอ. 3 และ 4 ก่อนส่งให้ภาควิชาฯทุกภาคการศึกษา โดย
เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 /2558 เป็นต้นไป ดังนั้นหลักสูตรฯจึงได้ปรับปรุงกระบวนการ โดยการวิพากษ์ มคอ.
3 และ 4 ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เพื่อให้ทราบว่ารายวิชาไหนควรจะมีการ
ปรับปรุงเนื้อหาสาระให้ทันสมัย จากการให้มีการวิพากษ์ มคอ. 3 และ 4 นั้น ทาให้อาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอนนั้นได้มีการปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาที่ตนเองจะสอนในภาคเรียน 1/2558 และ
2/2558 มากขึ้นและตรงจุดมุ่งหมายของรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา และเหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน และยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์จัดทาเอกสารประกอบการสอนมากขึ้น
จากผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ในปีการศึกษา 2558 ซึ่งทาง
หลักสูตรฯได้จัดขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ในรายวิชา 0162 301 Analytical and Critical Listening
in Chinese จากผลการประเมินโดยคณะกรรมการฯ พบว่า ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชาไม่สอดคล้องกัน
ทางคณะกรรมการได้เสนอให้เปลี่ยนชื่อรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชา ซึ่งทางหลักสูตรได้
พิจารณาและจะปรับปรุงตามคาแนะนาของคณะกรรมการ ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งจะครบวาระการปรับปรุง
หลักสูตรใหม่
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
ผลการดาเนินงาน : ในปีการศึกษา 2557 ทางหลักสูตรฯได้ปรับปรุงหลักสูตร โดยได้เปิดรายวิชาที่เกี่ยวกับ
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ภาษาจีนเพื่อมัคคุเทศก์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดการ
ท่องเที่ยวไทยในปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันได้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจานวนมาก
อีกทั้งความต้องการของไกด์นาเที่ยวที่พูดภาษาจีนได้ยังขาดแคลนอีกมาก ทางหลักสูตรฯจึงได้เล็งเห็นว่า เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตชั้นปีสุดท้ายก่อนออกฝึกงาน ทางหลักสูตรฯจึงได้เปิดรายวิชาดังกล่าว
ให้กับนิสิตรหัส 55 ในภาคเรียนที่ 2/2557 และยังได้จัดโครงการสร้างศักยภาพด้านมัคคุเทศก์ภาษาจีน เพื่อให้
นิสิตที่เรียนในรายวิชาภาษาจีนเพื่อมัคคุเทศก์และภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ได้นาความรู้มาปฏิบัติในสถานที่
จริง โดยทางหลักสูตรฯได้จัดโครงการฯ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็น
จังหวัดที่มีสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมไป ซึ่งจากที่ทางหลักสูตรฯได้ประชุมเพื่อทบทวน
กระบวนการในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย พบข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอนและนิสิต ดังนี้
1. จากการประเมินผลโดยการสัมภาษณ์นิสิตรหัส 55 ซึ่งในปีการศึกษา 2558 ได้ออกฝึกงานเกี่ยวกับ
ด้านมัคคุเทศก์ภาษาจีน นิสิตมีความพึงพอใจในโครงการนี้ และยังมีข้อคิดเห็นว่า เป็นโครงการที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนิสิตอีกด้วย
2. จากการประเมินผลโดยการสัมภาษณ์นิสิตรหัส 55 พบว่า นิสิตอยากให้ทางหลักสูตรฯเปิดรายวิชา
0162418 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ให้กับนิสิตที่จะต้องออกไปฝึกสอนตามโรงเรียน
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ดังนั้น จากข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนและนิสิต ในปีการศึกษา 2558 ทางหลักสูตรฯได้ปรับปรุง
หลักสูตร โดยได้เปิดรายวิชาที่เกี่ยวกับภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ภาษาจีนเพื่อมัคคุเทศก์เช่นเดิม เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดการท่องเที่ยวไทยในปัจจุบัน ทางหลักสูตรฯจึงได้เปิดรายวิชาดังกล่าว
ให้กับนิสิตรหัส 56 ในภาคเรียนที่ 2/2558 และยังได้จัดโครงการสร้างศักยภาพด้านมัคคุเทศก์ภาษาจีน เพื่อให้
นิสิตที่เรียนในรายวิชาภาษาจีนเพื่อมัคคุเทศก์และภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ได้นาความรู้มาปฏิบัติในสถานที่
จริง โดยทางหลักสูตรฯได้จัดโครงการฯ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นจังหวัดที่มี
สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมไป และทางหลักสูตรฯยังเปิดรายวิชา 0162418 การสอนภาษาจีน
ในฐานะภาษาต่างประเทศ ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ให้กับนิสิตรหัส 56 ก่อนออกฝึกงานในภาคการศึกษาที่
1/2559
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
4.9 รายงานผลการดาเนินงาน การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน --ตัวบ่งชี้ 5.2-ผลการดาเนินงาน
การกาหนดผู้สอน
ผลการดาเนินงาน :
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาแผนการเรียนของนิสิต ตามเล่ม มคอ.2 และตรวจสอบแผนการ
เรียนให้ตรงกับแบบสารวจผู้สอนและเสนอต่อสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อจัดทาตารางสอน
2. หลักสูตรมีการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อพิจารณาผู้สอน โดยการพิจารณาผู้สอนคานึงถึงสิ่ง
ต่อไปนี้
1) มีความรู้ความชานาญในเนื้อหาวิชาที่สอน โดยคานึงถึงสาขาวิชาประสบการณ์ทางานหรือผลงาน
วิชาการของผู้สอน
2) หลักสูตรกาหนดผู้สอนให้นิสิตได้เรียนรู้จากผู้สอนที่มีความชานาญหลากหลาย เพื่อให้มีโอกาส
การพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ ในแต่ละหลักสูตร และนิสิต
ควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 รายวิชาในหนึ่งภาคเรียน
3. หลั กสู ตรส่ งรายชื่อผู้ ส อนในแต่ล ะรายวิช าผ่ านการเห็ นชอบของคณฯะส่ งไปยัง ฝ่ ายทะเบี ยนและ
ประมวลผล
4. ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลดาเนินการจัดตารางสอนและห้ องให้เป็นไปตามความเหมาะสมของ
จานวนนิสิตและลักษณะของวิชา
5. ผู้สอนจัดทาแผนการสอน สื่อการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน กาหนดชิ้นงานสอดคล้องตาม
มคอ.3 และ 4
6. ดาเนินการสอน
7. ติดตาม/ประเมินการสอนโดยผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ประจาหลักสูตร
8. ประเมินประสิทธิภาพการสอนโดยผู้เรียน
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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9. อาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการประเมินผลการกาหนดผู้สอน
10. นาผลการประเมินไปเป็นแนวทางการพัฒนาการกาหนดผู้สอน/ปรับปรุงกระบวนการ/จัดทาแนว
ปฏิบัติที่ดี
ในปีการศึกษา 2557 ทางหลักสูตรฯ ได้ประชุมพิจารณากาหนดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา โดย
กาหนดจากคุณวุฒิและประสบการณ์ให้เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอนชาวจีนจะกาหนดให้สอน
ในรายวิชาที่เกี่ยวกับทักษะการฟัง พูด และเขียน ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาและพิจารณาจากบุคลิกภาพ ส่วนผู้สอน
ชาวไทยจะพิจารณาจากคุ ณวุฒิประสบการณ์การทางานก่อนที่จะมาทางานด้านการสอน และประสบการณ์
จากการสอนในรายวิชาที่ผ่านมา และกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนชาวจีนได้สอนรายวิชาของนิสิตในทุกชั้นปี เฉลี่ย
ชั้นปีละ 1 วิชา เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการประชุมครั้งที่ 5/2558
ปีการศึกษา 2558 วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง HS-308 หลักสูตรฯได้กากับ
ติดตามการดาเนินงาน ตามแบบ มคอ3-4 และแนะนาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติคนใหม่ 3 ท่าน ได้แก่
อาจารย์Mo Ziwei อาจารย์Yu Fang และอาจารย์Li Yanlan และชี้แจงเรื่อง กฎระเบียบในการทางานของ
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวจีน
2) มีการเฉลี่ ยภาระการสอนอยู่ ในเกณฑ์ที่ทางหลักสู ตรฯ ได้กาหนดไว้ คือต้องสอนอย่างน้อย 16
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
3) เนื่องจากหลักสูตรฯ ปรับปรุงปี 2555 ได้มีกฏเกณฑ์ข้อกาหนดว่า นิสิตหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาจีนที่
จะสามารถสาเร็จการศึกษาได้นั้น จะต้องสอบผ่านการวัดระดับภาษาจีนในระดับ 4 ดังนั้นทางหลักสูตรฯจึงได้
จัดโครงการอบรมการสอบวัดระดับภาษาจีน โดยให้อาจารย์ผู้สอนชาวจีนมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นติวเตอร์ใน
โครงการนี้ด้วย
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯได้มีการประเมินกระบวนการกาหนดผู้สอนในการประชุมครั้งที่
4/2559 วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 โดยหลักสูตรฯเห็นควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการกาหนดผู้สอน โดย
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละชั้นปี ได้สอนนิสิตในที่ปรึกษาอย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา เพื่อให้อาจารย์ที่
ปรึกษาสามารถดูแล ให้คาปรึกษาแก่นิสิตในการดูแลของตนเองได้
การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการ
สอน
ผลการดาเนินงาน: หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการกากับติดตามและการตรวจสอบการจัดการ
แผนการเรียนรู้(มคอ. 3 และ มคอ. 4 ) และการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน ศึกษาทบทวนลักษณะ
รายวิชาและจุดมุ่งหมายรายวิชาใน มคอ. 2
2. มอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน และกาหนดผู้สอนแต่ละรายวิชา
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน จัดทา มคอ.3 /มคอ.4 ประจาภาคการศึกษาโดยใช้
เทคนิคการสอนที่หลากหลาย
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามที่หลักสูตรกาหนด
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3 / มคอ.4
6. กากับการเรียนการสอนตาม มคอ.3 และ มคอ.4 โดยการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดย
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อาจารย์
7. ประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต
8. อาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการประเมินผลจัดการแผนการเรียนรู้(มคอ. 3 และ มคอ. 4 ) และ
การจัดการเรียนการสอน
9. นาผลการประเมินไปเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการแผนการเรียนรู้(มคอ. 3 และ มคอ. 4 )
และการจัดการเรียนการสอน/ปรับปรุงกระบวนการ/จัดทาแนวปฏิบัติที่ดี
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรฯได้มีการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนวิชาเอก
เพื่อติดตามและตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ในทุกภาคการศึกษา เพื่อพิจารณาว่าการจัดทาแผนการ
เรียนรู้ของผู้สอนแต่ละคนนั้น มีความเหมาะสมและมีเนื้อหาครอบคลุมกับคาอธิบายรายวิชานั้นๆหรือไม่ หาก
การจัดการเรียนการสอนและเนื้อหาที่ใช้สอนนั้นไม่ตรงกับคาอธิบายรายวิชาหรือไม่เหมาะสมต่อนิสิตในแต่ละ
ชั้นปี ก็จะนาข้อปัญหาดังกล่าวมาปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้เหมาะสมและมีความทันสมัย อีกทั้งยัง
นาข้อปรับปรุงที่ปรากฏในมคอ.5 และมคอ.6 ของรายวิชานั้นๆที่ปรากฏในภาคการศึกษาที่แล้ว มาปรับปรุง
รายวิชาดังกล่าว และพิจารณารวมถึงรายละเอียดการวัดผลและการประเมินผลแล้วนามาเสนอต่อที่ประชุม
ของหลักสูตรฯ หลังจากที่ประชุมอนุมัติผ่าน อาจารย์ผู้สอนทุกคนจะต้องจัดทาเอกสารประมวลการสอน
รายวิชาของตนเองนามาแจกให้กับนิสิตในชั่วโมงแรก และจากการประชุมทบทวนกระบวนการการกากับ
ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 18 มิถุนายน 2558 พบว่า อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
ยังมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)น้อย ดังนั้นทางหลักสูตรฯจึงจัด
ประชุม KM ร่วมกันทาความเข้าใจในการจัดแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)ให้กับอาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนต่างๆ ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ได้ทาการเปิดรายวิชาในภาคเรียนที่ 1/2558 จานวน 30 รายวิชา และ
ภาคเรียนที่ 2/2558 จานวน 31 รายวิชา รวมเป็น 61 รายวิชา ได้ดาเนินการตามขั้นตอนของการกากับติดตาม
และการตรวจสอบการจัดการแผนการเรียนรู้(มคอ. 3 และ มคอ. 4 ) และการจัดการเรียนการสอนตามระบบ
และขั้นตอนของการกากับ ติดตามและการตรวจสอบผลการเรียนรู้และกระบวนการเรียนการสอน จากการ
ประเมินผลการกากับ ติดตามและการตรวจสอบผลการเรียนรู้และกระบวนการเรียนการสอนนั้น ทาง
หลักสูตรฯได้ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องแบบฟอร์มการเขียนแผนการเรียนรู้(มคอ. 3 และ
มคอ. 4 ) ว่า อยากให้หลักสูตรฯจัดทาแบบฟอร์มเป็นฉบับภาษาจีน เพื่ออานวยความสะดวกให้กับอาจารย์ผู้
เขี่ยวชาญที่ไม่ถนัดในภาษาไทย ซึ่งข้อเสนอแนะนี้ทางหลักสูตรฯก็จะได้ดาเนินการในปีการศึกษา 2559 นี้
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม
และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน : หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม ดังนี้
1. จัดทาแผนบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย/การบริการวิชาการแก่สังคม/การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและจัดสรรงบประมาณ
2. จัดทามคอ. 3 และ 4
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3. เสนอโครงการ
4. ดาเนินงานการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย/การบริการวิชาการแก่สังคม/การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
5. ประเมินผลการดาเนินงาน
6. นาผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน
7. ประเมินกระบวนการ
8. เรียนรู้/การจัดการความรู้
9. จัดทาแนวปฏิบัติที่ดี
ในปีการศึกษา 2557 ทางหลักสูตรฯ ได้มีการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการทางสังคมโดย
ให้นิสิตเข้าร่วมโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ชื่อโครงการ “โครงการผลิต
สื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชุมชนการเรียนรู้บ้านกู่กาสิงห์ (ฉบับภาษาจีน)” โครงการนี้ได้บูรณาการผ่าน
รายวิชาหลักการแปล (0162 318) รายวิชาการแปลแบบล่ามภาษาจีน (0162 415) โดยให้นิสิตออกภาคสนาม
ไปเก็บข้อมูลกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ แปลเนื้อหาเกี่ยวกับกู่กาสิงห์จากภาษาไทยเป็นภาษาจีน
หลังจากนั้นให้อาจารย์ชาวจีนและชาวไทยตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทาคู่มือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนการเรียนรู้ “บ้านกู่กาสิงห์” ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาจีนเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ชุมชนและ
สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ส่วนการบูรณาการเรียนการสอนกับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมนั้น
ทางหลักสูตรฯ ได้จัดโครงการอบรมวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม โดยความร่วมมือของนิสิต
ทุกชั้นปีร่วมกันจัดกิจกรรมที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมจีน เช่น การตัดกระดาษจีน การเขียนพู่กันจีน การราไทเก็ก
เป็นต้น เพื่อนากิจกรรมดังกล่าวไปถ่ายทอดสู่นักเรียนโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม กิจกรรมดังกล่าวเป็นการ
ส่งเสริมที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอีกด้วย จากการ
ประชุมเพื่อประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย
การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยทางหลักสูตรฯได้จัดประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตรและนิสิตทุกชั้นปี เพื่อประชุมสรุปผลการดาเนินโครงการในปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้
ข้อเสนอแนะจากนิสิต คือ นิสิตมีความพึงพอใจในการจัดโครงการของหลักสูตรฯ แต่อยากให้เพิ่มเติมโครงการ
ที่สามารถออกไปบริการวิชาการนอกสถานที่ในด้านการสอนภาษาจีนและสอนวัฒนธรรมจีน เพื่อให้นิสิตได้
สามารถบูรณาการมในการเรียนการสอนของตนเองทั้งทางด้านวิชาการและทางด้านวัฒนธรรม จาก
ข้อเสนอแนะดังกล่าว ทางหลักสูตรฯจึงได้ประชุมปรึกษาหารือกัน และมติในที่ประชุมเห็นตรงกันว่า ให้มี
โครงการอบรมภาษาจีนสาหรับบุคคลภายนอก และให้หลักสูตรเข้าร่วมโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อีกด้วย
ในปีการศึกษา 2558 ทางหลักสูตรฯ ได้มีการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการทางสังคมโดย
ให้นิสิตเข้าร่วมโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ชื่อโครงการ “โครงการอบรม
ภาษาจีนสื่อสารเพื่องานขายผลิตภัณฑ์ OTOP สาหรับเยาวชนสู่อาเซียนในจังหวัดมหาสารคาม”โครงการนี้ได้
บูรณาการผ่านรายวิชา0116101 ทักษะภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1 วิชา0116201ทักษะภาษาจีนขั้น
กลางเพื่อการสื่อสาร 1 และวิชา0116302 ทักษะภาษาจีนขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร 2 โดยให้นิสิตทุกชั้นปีร่วมกัน
จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ที่ได้เรียนมา โดยการสอนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เน้นด้านงานขายทั่วไป
และได้สอดแทรกกิจกรรมด้านวัฒนธรรมเข้าไปด้วย
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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โครงการอบรมภาษาจีนสาหรับบุคคลภายนอก ทางหลักสูตรฯได้จัดโครงการขึ้นในวันที่ 14-15 มิถุนายน
2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โดยมีอาจารย์อุไรวรรณ แซ่ว่องและอาจารย์จรรยา ดุลยะลา เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ และมีนิสิตสาขาวิชาภาษาจีนเป็นหลักในการออกแบบกิจกรรมต่างๆ
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
4.10 รายงานผลการดาเนินงาน การประเมินผู้เรียน –ตัวบ่งชี้ 5.3-ผลการดาเนินงาน
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการดาเนินงาน : หลักสูตรภายใต้การบริหารคณะ ฯ มีระบบในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ ดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตรเพื่อวางเกณฑ์การประเมินนิสิตให้สอดคล้องตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของหลักสูตร
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ดาเนินการจัดทา มคอ. 3 และ 4
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนดาเนินการสอนตามข้อตกลงใน มคอ.3 และ 4 และ
วิธีการประเมินข้างต้น
4.ประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตรเพื่อจัดทาการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนา/ปรับปรุง การ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF และจัดทาแนวปฏิบิตที่ดี
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรมีการดาเนินงานในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1. หลักสูตรประชุม/ชี้แจง เกณฑ์การประเมินนิสิตต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาของ
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนนั้นๆ เพื่อนาเกณฑ์ไปปฏิบัติ/จัดทา มคอ.3 / มคอ.4
โดยเกณฑ์การประเมินนิสิตให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของ
หลักสูตร curriculum mapping ที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 โดยกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิต 5 ด้าน
มีดังนี้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2) ด้านความรู้
3) ด้านทักษะทางปัญญา
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ดาเนินการจัดทา มคอ. 3, มคอ. 4 ตามเกณฑ์ที่
ประชุม โดยหลักสูตรมีการกาหนดให้ โดยอาจารย์ผู้สอนทาการชี้แจงรายละเอียดรายวิชา เกณฑ์การประเมิน
เครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ให้นิสิตทราบและให้นิสิตมีส่วนร่วม อาจารย์ นิสิตร่วมกาหนดเกณฑ์ วิธี และ
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
เครื่องมือการประเมิน ในสัปดาห์แรกของภาคเรียน หากมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
อาจารย์และนิสิตให้นาผลมาปรับแก้ไขใน มคอ.3 โดยหลักสูตรให้เน้นเรื่องการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง เช่น เครื่องมือที่มีความหลากหลายเช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่ได้รับมอบหมาย การ
สอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนิสิต เป็นต้น มีการประเมินและวัดผลด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานเดียวกัน
3. หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนการสอนให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งผลการเรียนรู้แก่นิสิต (feedback)
เพื่อให้นิสิตสามารถแก้ไขจุดอ่อน หรือเสริมจุดแข็งของตนได้หรือมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข
4. อาจารย์ผู้สอนนาแนวทางปรับปรุงแก้ไขมาปฏิบัติ
ในปีการศึกษา 2558 ทางหลักสูตรฯ ได้การกาหนดเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาใน มคอ.3 ยังไม่ได้นาผล
การเรียนรู้ที่เป็นความรับผิดชอบหลักและกาหนดในมคอ.2 มาพิจารณาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และเกณฑ์การประเมินผล โดยต้องระบุความรับผิดชอบหลักของผลการเรียนรู้ในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตร สู่รายวิชาไว้ใน มคอ.3 หมวดที่ 4
หลักสูตรฯจึงเห็นควรให้จัดทาแบบฟอร์มการตรวจสอบวิธีการการประเมินผู้ เรียน และแบบฟอร์ม
ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียนเพื่อประเมิน มคอ.3 และ 4 ของอาจารย์ผู้สอน ก่อนอนุมัติ มคอ.3 และ 4
และเพิ่มการประชุมผู้สอนหลังจบภาคเรียน เพื่อพิจารณาผลการประเมินการเรียนรู้ โดยเริ่มตั้ งแต่ปีการศึกษา
2558 เป็นต้นไป จากการปรับปรุงดังกล่าวทาให้อาจารย์ผู้สอนมีการปรับปรุงการจัดทา มคอ.3 และนาผลการ
เรียนรู้มาพิจารณาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลได้อย่างถูกต้อง
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
ผลการดาเนินงาน : หลักสูตรมีการดาเนินการตรวจสอบจากอาจารย์ประจาหลักสูตร ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต ดังนี้
1. ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยมีประเด็นที่ตรวจสอบ
ร่วมกันโดยใช้แบบฟอร์มที่จัดทาขึ้นของหลักสูตร โดยมีการพิจารณาจาก
1) ตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชา และผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยอาจารย์
ประจาหลักสูตรจะตรวจสอบจาก มคอ.3 ที่อาจารย์ผู้สอนจัดทา
2) วิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนิสิต เช่น
- มีการวิพากษ์ข้อสอบ การปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ ๆ เสมอ โดยข้อสอบ
ที่จัดสอบทุกครั้งต้องเป็นข้อสอบที่ไม่ใช่ข้อสอบชุดเดิม
- ควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน โดย
กาหนดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานัดประชุมชี้แจงให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาทุกคน จัดการเรียนการ
สอนตามมาตรฐานที่กาหนดในเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาเดียวกัน
- ควบคุมให้มีการประเมินผลและแจ้งให้นิสิตรับรู้ชัดเจน มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่
ใช้ในการประเมินผล การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนิสิตและลักษณะของรายวิชา
3. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนในระดับหลักสูตร โดยการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ นั้นประกอบด้วย การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตโดยการให้นิสิตประเมินตนเอง โดย
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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อาจารย์ผู้สอนต้องปรับปรุงรายการประเมินให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่เป็นความรับผิดชอบหลักของ
รายวิชาที่ประเมิน และการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ในโดยอาจารย์ประจาหลักสูตรและกรรมการภายนอก
หลักสูตรที่คณะแต่งตั้ง และรายงานผลไปยังคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป
ในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมานั้นหลักสูตรใช้ผลการประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการหลักสูตร
จากอาจารย์ประจาหลักสูตร ในปีการศึกษา 2557 และนิสิตปีการศึกษา 2558 รวมถึงผลการประเมิน ผล
การเรียนของนิสิตและข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ เพื่อประเมินกระบวนการการตรวจสอบ ตามประเด็นตัวบ่งชี้
ที่กาหนด ผลการเรียนรู้ที่เป็นความรับผิดชอบหลักและกาหนดใน Curriculum Mapping ปัญหาคือ
อาจารย์รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนไม่เข้าใจในการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งส่วนมากอาจารย์ผู้สอน
จะเน้นความรู้และทักษะการสื่อสาร
ดังนั้นหลักสูตรฯจึงมีการปรับปรุงการจัดทา มคอ.3 โดยให้อาจารย์ผู้สอนต้องนาผลการเรียนรู้ที่
กาหนดใน มคอ.2 มาพิจารณาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินผล โดยต้องระบุ
ความรับผิดชอบหลักของผลการเรียนรู้ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตร สู่รายวิชาไว้ใน มคอ.3 หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต และต้องกาหนดวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ทั้งสัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินในหมวดที่ 5 แผนการสอนและการ
ประเมินผลให้ชัดเจน และอาจารย์ประจาหลักสูตรจะดาเนินการควบคุม ให้อาจารย์ผู้ดาเนินการและรายงานใน
มคอ.5 อย่างครบถ้วน ส่งผลให้มีการประเมินหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
ผลการดาเนินงาน : ในการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตรนั้น
หลักสูตรมีระบบในการทางาน คือ
1. วางแผนวิเคราะห์การประเมินการจัดการเรียนการสอน
2. จัดทา มคอ. 5 และ 6
3. ตรวจสอบผลการประเมิน
4. จัดทา มคอ. 7
5. เสนอที่ประชุมของหลักสูตรเพื่อรับรอง
6. นาส่ง มคอ. 7 ไปยังคณะ
7. ประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร /ปรับปรุง/จัดทาแนว
ปฏิบัติที่ดี
ในปีการศึกษา 2558 นี้ หลักสูตรได้ดาเนินการตามขั้นตอนการกากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7) ดังนี้
1. หลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อวางแผนวิเคราะห์การประเมินการเรียนการสอนและการ
ประเมินหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 โดยได้ประชุมวิเคราะห์ ประเด็น
ต่างๆ ดังนี้
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF
- การประเมินการจัดการเรียนการสอนและข้อเสนอแนะของนิสิต
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
- การประเมินการจัดการเรียนการสอนและข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและ
ผู้สอน
2. หลังจากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ผู้สอนนาเสนอ มคอ. 5 และ 6 ต่อที่ประชุม
หลักสูตร ตามระยะเวลาที่กาหนดของหลักสูตรกาหนด หลังสิ้นสุดภาคเรียน 4 สัปดาห์
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ มคอ. 5 และ 6 หากไม่
ถูกต้องให้อาจารย์นากลับไปแก้ไขใหม่แล้วนามาส่งใหม่ เพื่อให้ฝ่ายวิชาการหลักสูตรดาเนินการรวบรวม
4. หลังจากนั้นเมื่อรวบรวมได้ มคอ. 5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 แล้ว หลักสูตรฯ จึงได้จัดทา มคอ. 7
โดยมีการมอบหมายหน้าที่ให้อาจารย์ประจาหลักสูตรรับผิดชอบองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และหมวดต่างๆ ตาม
ภาระหน้าที่ได้รับมอบหมายของหลักสูตร
ในการจัดทา มคอ. 7 นั้น หลักสูตรได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนต่างๆ ดังนี้
1) วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลจาก มคอ. 5 และ 6 ของปีการศึกษา 2558
2) การประเมินการจัดการเรียนการสอน
3) ผลการประเมินหลักสูตรของผู้สาเร็จการศึกษา
4) ผลการติดตามคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ของผู้ใช้บัณฑิต
5) การประเมินตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
5. นามคอ. 7 เสนอต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติ หลังสิ้นสุดการศึกษา โดยในปีการศึกษานี้หลักสูตร
ได้ดาเนินการส่งวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
จากการดาเนินการขั้นต้น หลักสูตรฯได้มีการประชุมเพื่อปรับปรุงการกากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7) ในที่ประชุมหลักสูตรฯ ครั้งที่ 3/2559
ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 โดยปัญหาที่สาคัญของหลักสูตรคืออาจารย์ประจาหลักสูตรไม่มีความรู้ความ
เข้าใจในการดาเนินการกรอบมาตรฐาน TQF ทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการเขียน มคอ. 5, 6 และ มคอ. 7
ดังนั้นทางหลักสูตรฯจึงให้อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานผล
ดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ซึ่งทางคณะฯเป็นผู้จัด
โครงการ และให้อาจารย์ประจาหลักสูตรที่เข้าร่วมอบรมจัดทาแบบรายงานการพัฒนาตนเองหลังจากเข้า
อบรมเสร็จเรียบร้อย
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
4.11 รายงานผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินหลักสูตรตามกรอบ TQF --ตัวบ่งชี้ 5.4-ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558
ข้อ 1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพือ่ วางแผน

ผลการดาเนินงาน
1. ประชุมเพื่อการวางแผนการดาเนินงานหลักสูตร ในภาคเรียนที่ 1/2558
ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 มีอาจารย์

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร

ผลการดาเนินงาน

ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80
2. ประชุมเพื่อการติดตามการดาเนินงานหลักสูตร ในภาคเรียนที่ 1/2558
ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 มีอาจารย์ประจา
หลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80
3. ประชุมเพื่อการทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร ในภาคเรียนที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุม
จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80
4. ประชุมเพื่อการวางแผนการดาเนินงานหลักสูตร ในภาคเรียนที่ 2/2558
ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 มีอาจารย์ประจา
หลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80
5. ประชุมเพื่อการติดตามการดาเนินงานหลักสูตร ในภาคเรียนที่ 2/2558
ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีอาจารย์ประจา
หลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80
6. ประชุมเพื่อการทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร ครั้งที่ 1 ในภาคเรียนที่
2/2558 ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 มี
อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
7. ประชุมเพื่อการทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร ครั้งที่ 2 ในภาคเรียนที่
2/2558 ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 มี
อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
หลักสูตรสาขาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ไม่มี มคอ.1 โดย
ข้อ 2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐาน
อย่างครบถ้วน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ข้อ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนเปิดสอน ดังนี้
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
-ภาคการศึกษา 1/2558 เปิดสอน 30 รายวิชา
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
-ภาคการศึกษา 2/2558 เปิดสอน 31 รายวิชา
รายวิชา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 มีการจัดทารายงานผลการ
ข้อ 4 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินงานของ
ดาเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินงานของประสบการณ์
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. ภาคสนาม ภายใน 30 วันหลังสิ้นแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
-ภาคการศึกษา 1/2558 เปิดสอน 30 รายวิชา
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
-ภาคการศึกษา 2/2558 เปิดสอน 26 รายวิชา (5 รายวิชา ไม่มีนสิ ิต
ลงทะเบียนเรียน)
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558

ผลการดาเนินงาน
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2558 คือวันที่ 9
ข้อ 5 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง พฤษภาคม 2559
สิ้นสุดปีการศึกษา
1. ประธานหลักสูตรรายงาน มคอ.7 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559
2. หัวหน้าภาคฯ เห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
3. คณบดีเห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
-ภาคการศึกษา 1/2558 เปิดสอน 30 รายวิชา และมีรายวิชาทีไ่ ด้รับการ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 4 รายวิชา
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
-ภาคการศึกษา 2/2558 เปิดสอน 31 รายวิชา และมีรายวิชาที่มีการทวน
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
สอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 4 รายวิชา
รายวิชาทีไ่ ด้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 25.81 ของรายวิชา
ทั้งหมด
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงใน มคอ.7
การดาเนินงานปรับปรุง
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
ปีการศึกษา 2557
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
1. หลักสูตรฯควรมีการวางแผนเพื่อ 1. หลักสูตรฯ ได้จดั โครงการ
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
ป้องกันการออกกลางคันของนิสิต
เตรียมความพร้อมนิสติ ก่อน
เข้าศึกษา เพื่อปูพื้นฐานให้กับ
นิสิตที่ไม่มีพื้นฐาน
2. หลักสูตรฯควรมีการวางแผนด้าน 2. หลักสูตรฯได้ดาเนินการขอ
อัตรากาลังอาจารย์ในระยะยาว เพื่อให้ อัตรากาลัง ซึ่งได้อนุมัติ 1
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตรา และประกาศรับสมัคร
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ใหม่จานวน 3 คน และได้รับการปฐมนิเทศ
ปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน จานวน 3 คน
การสอน
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 9 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รบั การ
อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5 คน และได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
และ/หรือวิชาชีพ จานวน 5 คน
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
ที่ ชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาฯ
1 อ.อุไรวรรณ แซ่ว่อง
1) โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงาน
ผลดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.
7) ปีการศึกษา 2558 วันที่ 23
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558

ผลการดาเนินงาน

2

อ.วราลักษณ์ แซ่อึ๋ง

3

ผศ.ดร.ธนานันท์ ตรงดี

4

อ.จรรยา ดุลยะลา

5

อ.Li Yanlan

พฤษภาคม 2559
2) โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง
“หยกใสร่ายคาในวงวรรณ ลิลติ
พระลอและพระราชนิพนธ์แปล
ทีทรรศน์ภาษา วรรณกรรม และ
วัฒนธรรม” วันที่ 21-22
มิถุนายน 2559
1) โครงการอบรมเทคนิคการเขียน
บทความ วันที่ 16 ธันวาคม 2558
1) โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงาน
ผลดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.
7) ปีการศึกษา 2558 วันที่ 23
พฤษภาคม 2559
1) โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงาน
ผลดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.
7) ปีการศึกษา 2558 วันที่ 23
พฤษภาคม 2559
2) โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง
การประเมินและจัดทาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) วันที่ 11
พฤษภาคม 2559
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การใช้ระบบฐานข้อมูลด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน
3 ระดับ วันที่ 11 พฤศจิกายน
2558
1) โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง
“หยกใสร่ายคาในวงวรรณ ลิลติ
พระลอและพระราชนิพนธ์แปล
ทีทรรศน์ภาษา วรรณกรรม และ
วัฒนธรรม” วันที่ 21-22 มิถุ
น่ายน 2559
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558

ผลการดาเนินงาน
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

ข้อ 10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ข้อ 12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
สรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีT้ QF
ตาม มคอ.2 ปีการศึกษา 2558

ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จึงผ่านข้อนี้

1. นิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.80

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตใหม่ ค่าเฉลีย่ 4.08

1. ตัวบ่งชี้TQFตาม มคอ.2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 11 ตัวบ่งชี้
2. มีผลการดาเนินงานผ่านตามเกณฑ์ จานวน 11 ตัวบ่งชี้
3. คิดเป็นร้อยละ 100 ที่ผ่านตามเกณฑ์
4. คิดเป็น 5 คะแนน
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
5.1 การบริหารหลักสูตร
ประเด็น
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
อนาคต

ข้อมูลรายละเอียด
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการลาออกทุกปี ทาให้การ
บริหารหลักสูตรไม่ต่อเนื่อง
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร ยังเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
ชาวต่างชาติ จึงทาให้ไม่สามารถจัดการหรือบริหาร
หลักสูตรได้เต็มที่ เนื่องด้วยอุปสรรคทางภาษา
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ
ยังมีวุฒิการศึกษาเป็นปริญญาตรี
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการลาออกทุกปี ทาให้การ
บริหารหลักสูตรไม่ต่อเนื่อง
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร ยังเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
ชาวต่างชาติ จึงทาให้ไม่สามารถจัดการหรือบริหารหลักสูตรได้
เต็มที่ เนื่องด้วยอุปสรรคทางภาษา
1. เร่งสรรหาอาจารย์ประจาหลักสูตร ที่มีคุณวุฒิปริญญา
โทขึ้นไป และเป็นคนไทย

5.2 รายงานผลการดาเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ --ตัวบ่งชี้ 6.1-ผลการดาเนินงาน
ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน : ทางหลักสูตรฯ ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยหลักสูตรฯ
ได้งบประมาณสาหรับซื้อหนังสือภาษาจีน เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และเสนอรายชื่อหนังสือทั้งภาษาจีนและ
ภาษาไทยที่อาจารย์ผู้สอนและนิสิตต้องการเสนอกับคณะฯ เพื่อดาเนินการต่อไป อีกทั้งในปีการศึกษาที่ผ่านมา
นิสิตได้กิจกรรมที่แสดงออกทางวัฒนธรรมจีนเป็นจานวนมาก แต่ทางหลักสูตรฯยังขาดแคลนอุปกรณ์ในด้านนี้
เช่น ชุดแต่งกายจีน อุปกรณ์การเขียนพู่กันจีน เป็นต้น ดังนั้นในปีการศึกษา 2557 ทางหลักสูตรฯจึงได้จัดหา
ชุดแต่งกายจีนในสมัยราชวงศ์ต่างๆ และอุปกรณ์การเขียนพู่กันจีน เพื่อให้นิสิตได้สามารถเช่า-ยืมไปใช้ในการทา
กิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน : ทางหลักสูตรฯ ได้จัดซื้อหนังสือเรียนภาษาจีนและหนังสืออ่านนอกเวลาทั้งภาษาจีนและ
ภาษาไทยให้อาจารย์ผู้สอนและนิสิตทุกภาคการศึกษา จึงทาให้จานวนหนังสือเรียนมีจานวนที่เพียงพอ อีกทั้ง
หลักสูตรฯยังจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนทางด้านวัฒนธรรมจีน เช่น อุปกรณ์เขียนพู่กันจีน ชุดแต่งกายจีนใน
สมัยราชวงศ์ต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้นิสิตได้สามารถยืมไปใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนและกิจกรรมนอก
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ผลการดาเนินงาน
ห้องเรียนได้ เช่น โครงการอบรมวัฒนธรรมจีน โครงการอบรมเขียนพู่กันจีน เป็นต้น
ในปีการศึกษา 2558 ในปีการศึกษานี้ หลักสูตรมีสิ่งอานวยความสะดวกและส่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดังต่อไปนี้
1. หนังสือ ตารา จากสานักวิทยบริการ ภาษาไทย จานวน 959 เล่ม ภาษาอังกฤษ 85 เล่ม
2. หนังสือ ตารา ภาษาจีน จานวน 897 เล่ม
3. ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) จานวน 6 แหล่ง
4. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์ต่างประเทศ) จานวน 17 แหล่ง
5. โต๊ะทางาน จานวน 8 ชุด
6. โต๊ะกระจกทรงกลม สาหรับอ่านหนังสือ จานวน 8 ชุด
7. คอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่อง
8. ตู้วางหนังสือ จานวน 7 หลัง
9. ตู้เก็บเอกสาร จานวน 3 หลัง
10. ตู้เก็บของ จานวน 3 หลัง
11. เครื่องปริ๊น จานวน 3 เครื่อง
12. ลาโพง จานวน 2 เครื่อง
ซึ่งจากการประเมินจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
โดยการสัมภาษณ์นิสิต พบว่า นิสิตอยากให้มีมุมอ่านหนังสือหรือมุมค้นคว้าในห้องสาขาฯวิชา เพื่อใช้ในการ
ค้นคว้าหนังสือเพิ่มเติม ซึ่งทางหลักสูตรฯจะเร่งดาเนินการในปีการศึกษาต่อไป
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผลการดาเนินงาน : นิสิตมีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประเด็นหัวข้อสถานที่หรือบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยที่ 4.33 (คะแนนเต็ม 5) ประเด็นที่ได้
คะแนนน้อยที่สุดคือ มีคอมพิวเตอร์ของสาขา/ภาควิชา/คณะ ให้บริการอย่างเพียงพอและเหมาะสม ค่าเฉลี่ยที่
4.02 ซึ่งทางหลักสูตรฯจะประชุมหาทางแก้ไขข้อบกพร้องนี้ในครั้งต่อไป หลักสูตรได้ดาเนินการสัมภาษณ์นิสิต
เพื่อถามแบบเจาะลึก นิสิตได้ให้ความคิดเห็นในเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ว่า ในบางรายวิชา เช่น รายวิชาการ
ออกเสียงภาษาจีน อยากให้มีห้องแล็บที่ทันสมัย และอยากให้หลักสูตรฯจัดซื้อหนังสือสอบวัดระดับภาษาจีน
HSK ระดับ 3-6 ซึ่งในปีการศึกษา 2558 ทางหลักสูตรฯได้จัดซื้อหนังสือสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 3-6
มาเป็นที่เรียบร้อย และนิสิตสามารถยืม-คืนหนังสือที่สาขาวิชาได้
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น
6.1 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ประเด็น
ข้อมูลรายละเอียด
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน
ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรฯ มีการบริหารหลักสูตรที่เข้มแข็ง ถึงแม้ว่า จานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตรจะไม่คงที่ แต่อาจารย์ประจา
หลักสูตรบางท่านยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
หลักสูตรที่สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร (IQA) น้อย
การนาไปดาเนินการวางแผนหรือปรับปรุง
หลักสูตรฯร่วมกับคณะจัดอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การประเมิน
หลักสูตร
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA) ให้กับอาจารย์
ประจาหลักสูตรทุกคนและทุกปีการศึกษา
6.2 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็น
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการ
ประเมิน

ข้อมูลรายละเอียด
สัมภาษณ์ผู้สาเร็จการศึกษา
1. อยากให้หลักสูตรฯเปิดรายวิชาที่สามารถ
นามาใช้ในการทางานได้ เช่น วิชาภาษาจีนเพื่อการ
นาเสนอ ภาษาจีนธุรกิจ การเขียนภาษาจีนทางธุรกิจ
เป็นต้น
ประชุม วางแผน และดาเนินการเปิดรายวิชาที่นิสิตมี
ความต้องการเรียน
ประชุม วางแผน และดาเนินการเปิดรายวิชาที่นิสิตมี
ความต้องการเรียน

6.3 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประเด็น
ข้อมูลรายละเอียด
กระบวนการประเมิน
การประชุมหลักสูตรฯและการสัมภาษณ์นิสิต
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
อยากให้เปิดรายวิชาที่เกี่ยวกับธุรกิจภาษาจีน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ประชุม วางแผน และดาเนินการเปิดรายวิชาที่นิสิตมี
ความต้องการเรียน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการ
ประชุม วางแผน และดาเนินการเปิดรายวิชาที่นิสิตมี
ประเมิน
ความต้องการเรียน
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หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
7.1 การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี
ประเด็น
ข้อมูลรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อ
- อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการลาออกทุกปี
หลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ทาให้อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจา
หลักสูตรฯมีแนวโน้มที่ไม่ดี
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อ
ไม่มี
หลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
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หมวดที่ 8 แผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
8.1 บันทึกแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนการดาเนินงาน
1. พัฒนาบุคคลด้วยการส่งเสริมให้
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
2. การเตรียมความพร้อมนิสิตก่อน
เข้าศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
3. การเรียนการสอนที่มีการบูรณา
การกับงานวิจัย การบริการ
วิชาการ และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
4. ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการ
สอน

5. ส่งเสริมบุคลากรเขียนบทความ
วิจัย บทความวิชาการ

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ปีการศึกษา 2559 - 2562

ผู้รับผิดชอบ
อ.จรรยา ดุลยะลา

25-29 กรกฎาคม 2559

อ.อุไรวรรณ แซ่ว่อง
อ.วราลักษณ์ แซ่อึ๋ง
อ.อุไรวรรณ แซ่ว่อง
อ.วราลักษณ์ แซ่อึ๋ง
ผศ.ดร.ธนานันท์ ตรงดี

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2559-2560

ปีการศึกษา 2559-2560

อ.อุไรวรรณ แซ่ว่อง
อ.วราลักษณ์ แซ่อึ๋ง
ผศ.ดร.ธนานันท์ ตรง
อ.Li Yanlan
อ.Yu Fang
อ.Mo Ziwei
อ.อุไรวรรณ แซ่ว่อง
อ.วราลักษณ์ แซ่อึ๋ง
ผศ.ดร.ธนานันท์ ตรง
อ.Li Yanlan
อ.Yu Fang
อ.Mo Ziwei

8.2 ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
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หมวดที่ 9 สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
ตารางผลคะแนนการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้
ตัวชี้บ่งชี้

ผลการ
ดาเนินงาน

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย
ผ่าน
สกอ.
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ค่าเฉลี่ย 4.08
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ
ร้อยละ
ภายใน 1 ปี
71.05
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
3.82
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต
3
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
3
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
2
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3
2.67
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
3
4.2 คุณภาพอาจารย์
2.22
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ 20
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ 20
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้อยละ 0
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์
2
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4
1.74
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
3
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
3
5.3 การประเมินผู้เรียน
3
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ร้อยละ100
แห่งชาติ
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5
3.5
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4.08
3.55
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3
2.22
5
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0
2

3
3
3
5

47

ตัวชี้บ่งชี้
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2-6)
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ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน

3

3
3
3.06
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