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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

 
 ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบบันี้ได้มีการด าเนินงานจริง 
 1. เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ประจ าหลักสูตรอื่น ๆ อีก 
 2.  ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปีการศึกษา 
 3.  มีประสบการณ์ผลงานวิจัย 
            (ระบุช่ือเจ้าของผลงาน ช่ือผลงาน ปีท่ีพิมพ์และแหล่งท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่หนึ่ง อาจารย์ภาวิณี เรืองจิรารัตน์ 
1. ปวีณา แพงสอนและภาวิณี เรืองจิรารัตน์. (2564). ทัศนคติของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัย 

นครพนม ท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาภาษาจีนในช่วงโควิด 19. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติครั้งท่ี 13  "พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์: 
ปัญหา  โอกาส และความท้าทาย". (หน้า 652-666). นครพนม:  มหาวิทยาลัยนครพนม. 

2. ภาวิณี เรืองจิรารัตน์. (2563). การพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาจีนกลางโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
ในช้ันเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมการบริการ  “งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ นนทรีอิสาน ครั้งท่ี 8”. (หน้า 1479-1491) สกลนคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร. 

3. ธัญจิรา ศรีกระจ่าง, ภาวิณี เรืองจิรารัตน์ และจิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์. (2560). ความวิตกกังวลในการ 
พูดภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม “การประชุม
วิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 1” 
(หน้า 122–130). สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่สอง อาจารย์ธัญจิรา ศรีกระจ่าง 

1. จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์และธัญจิรา ศรีกระจ่าง. (2564). ปัจจัยการเลือกอ่านพฤติกรรมและทัศนคติต่อ 
การอ่านนิยายจีนแปลออนไลน์: กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนครพนม. รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติครั้งท่ี 13 "พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์: 
ปัญหา โอกาส และความท้าทาย". (หน้า 667-675). นครพนม:  มหาวิทยาลัยนครพนม. 

2. จีระศักดิ์ เมษา และธัญจิรา ศรีกระจ่าง. (2563). การศึกษาการเลือกใช้แอพพลิช่ันในการจัดการเรียนการสอน 
ออนไลน์ของนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนานในช่วงการระบาดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19). ในงานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอิสาน ครั้งท่ี 8”. (หน้า 1449-1457) สกลนคร: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ.  
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3. ธัญจิรา ศรีกระจ่าง, ภาวิณี เรืองจิรารัตน์ และจิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์. (2560). ความวิตกกังวลในการ 
พูดภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม “การประชุม
วิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 1” 
(หน้า 122–130). สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่สาม อาจารย์ ดร. จิตต์โสภิณ  พิเชษฐ์ลดารมณ์ 
1. จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์และธัญจิรา ศรีกระจ่าง. (2564). ปัจจัยการเลือกอ่านพฤติกรรมและทัศนคติต่อ 

การอ่านนิยายจีนแปลออนไลน์: กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนครพนม. รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติครั้งท่ี 13 "พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์: 
ปัญหา โอกาส และความท้าทาย". (หน้า 667-675). นครพนม:  มหาวิทยาลัยนครพนม. 

2. นิตยา มานะเสน และจิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์.(2563).วิเคราะห์กลยุทธ์การแปลช่ือละครโทรทัศน์จีนเป็น 
ภาษาไทยบนแอพพลิเคช่ัน WeTV Thailand“งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอิสาน ครั้งท่ี 8” 
(หน้า 1458-1468). สกลนคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ. 

3. จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์ และพัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ. (2561). พฤติกรรมการใช้ส่ือโซเชียลมีเดียเพื่อการ 
เรียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยนครพนม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 1 “ทิศทางการบริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 
และงานบริหารอีสานสัมพันธ์ ครั้งท่ี 10”. (หน้า 159–166). นครพนม: มหาวิทยาลัยนครพนม. 

4. จิตต์โสภิณ  พิเชษฐ์ลดารมณ์.(2560). เหตุผลในการเลือกเรียนต่อสาขาภาษาจีนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน 
ปลาย จังหวัดนครพนม “งานประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 1” (หน้า 108–111) อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี. 

5. ธัญจิรา ศรีกระจ่าง, ภาวิณี เรืองจิรารัตน์ และจิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์. (2560). ความวิตกกังวลในการ 
พูดภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม “การประชุม
วิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 1” 
(หน้า 122 – 130). สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่สี่ อาจารย์ ดร. พัทธ์วริน  อรรคศรีวรโชติ 
1. พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ. (2564). ปัญหาการเรียนภาษาจีนผ่านระบบออนไลน์ของนกัศึกษาสาขารัฐ 

ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จากสถานการณ์โควิด 19. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติครั้งท่ี 13 "พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์: ปัญหา โอกาส และความ
ท้าทาย". (หน้า 667-675). นครพนม:  มหาวิทยาลัยนครพนม. 

2. พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ และลัลล์ลิตา อรรคศรีวรโชติ.(2563).การพัฒนาส่ือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติ 
เสมือนจริง เรื่อง ค าศัพท์ภาษาจีนสัตว์โลกน่ารู้“งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอิสาน ครั้งท่ี 8” 
(หน้า 311-316): มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร. 
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3. จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์ และพัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ.(2561).พฤติกรรมการใช้ส่ือโซเชียลมีเดียเพื่อการ 
เรียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยนครพนม.“งานประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 1 “ทิศทางการบริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0” และงานบริหาร
อีสานสัมพันธ ครั้งท่ี 10”. (หน้า 159 – 166).มหาวิทยาลัยนครพนม : จังหวัดนครพนม. 

 4. พัทธ์วริน  อรรคศรีวรโชติ.(2560).ความต้องการการท่องเท่ียวพ านักระยะยาวในประเทศไทยของกลุ่ม. 
นักท่องเท่ียวเกษียณอายุชาวจีน “งานประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 1” (หน้า 89-92) อุบลราชธานี: 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ห้า อาจารย์ปรียากร บุญธรรม 
1. ปรียากร บุญธรรม. (2564). ผลงานนวนิยายของนักประพันธ์หญิงชาวจีนท่ีมีการเผยแพร่ในประเทศไทยในปี 1996- 

2016. วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 14(2), 1-35. 
2. ปรียากร  บุญธรรม, วรีกรณ์  การด ีและธนวัน  สุทธิมูล.(2563).วิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้กริยาวิเศษณ์ใน 

การสร้างประโยคภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.
“งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งท่ี 4”(หน้า 1195- 
1206) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา. 

3. จักรี รักษาแสง และปรียากร บุญธรรม.(2563).วิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้บทขยายกริยาในภาษาจีนของ 
นักศึกษาไทย : กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ช้ันปีท่ี 2 มหาวิทยาลัยนครพนม.“งานประชุม
วิชาการระดับชาติ นนทรีอิสาน ครั้งท่ี 8” (หน้า 1502 โปสเตอร์): มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร. 

4. ปรียากร บุญธรรม.(2561).ส ารวจปัญหาการใช้ค ากริยาวิเศษณ์ภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “งานประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 1 “ทิศทางการบริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0” และงานบริหารอีสานสัมพันธ ครั้งท่ี 10”. 
(หน้า 149 – 158). มหาวิทยาลัยนครพนม : จังหวัดนครพนม. 

5. ปรียากร บุญธรรม.(2560).ต านานรักทุ่งสีเพลิงและล าน ากระเทียมผลงานของมั่วเหยียนที่ได้รับการเผยแพร่ใน 
ประเทศไทย.“การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติบัณฑิตศึกษาครั้งท่ี 9”. 
(หน้า 421 – 430). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

6. Preeyakorn Boontham.(2017). The Error of Thai Students Learning Chinese Synonyms and  
synonyms’teaching. Social science Journal. June (1). 115 – 116. (In Chinese Language) .    

7. Preeyakorn Boontham.(2017). Bajin’s Translated Novels’ Spreading and Receiving in  
Thailand. Panyapiwat Journal Vol. 9 Supplementary Issue (December 2017). 305 – 313. 
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ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรม การตรวจประเมนิในปีการศึกษา 2564 
ประเด็นข้อเสนอแนะ 
(จุดแข็ง/จุดอ่อน) 

ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
(แนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข) 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
- ปรับแก้ตารางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยระบุ
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ชื่อผลงานทาง
วิชาการ 5 ปีย้อนหลัง 

- หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการจัดท า มคอ.7 โดยระบุต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ชื่อผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง
เรียบร้อยแล้ว 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการ 
สอน การประเมินผู้เรียน 
- มีการส ารวจความต้องการของนักศึกษาในการเลือก
เรียนแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับความสนใจของ
นักศึกษา 
 
 
 
- ควรระบุความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 

- ในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครั้งที่ 1/2564 ทาง
หลักสูตรฯ ได้มีการส ารวจความต้องการของนักศึกษาในการเลือก
เรียนแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับความสนใจของนักศึกษา ผลการ
ส ารวจนักศึกษาอยากให้มีรายวิชาเก่ียวกับการประกอบอาชีพ เช่น 
ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรมและการท่องเท่ียว ภาษาจีนเพ่ือการขนส่ง
ภาคอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ภาษาจีนเพ่ือการค้าและธุรกิจ เป็น
ต้น และได้น าไปปรับปรุงใน มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 
เรียบร้อยแล้ว 
- หลักสูตรได้จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครั้งที่ 1/2564  
โดยมีการระบุความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน
การก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา เช่น อ.ปรียากร บุญ
ธรรม มีความเชี่ยวชาญด้านวรรณกรรม ก าหนดให้สอนในรายวิชา
วรรณกรรมจีน เป็นต้น 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- ควรมีแบบส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของนักศึกษาและอาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ควรมีการประเมินความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 
เช่น ต ารา ห้องปฏิบัติการทางภาษา เป็นต้น 
 

- หลักสูตรฯ ได้ส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จาก
อาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปี โดยทางสาขาหลักสูตรฯ ได้มีการ
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครั้งที่ 4/2564 เรื่อง การ
ส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  เพ่ือน าผลการส ารวจ
มาจัดสรรตามความต้องการให้ได้ประโยชน์สูงสุด หลักสูตรฯ ได้
จัดท าแบบส ารวจการใช้ทรัพยากรเรียบร้อยแล้ว สรุปผลนักศึกษา
และอาจารย์มีความต้องการหนังสือ/ต าราภาษาจีนที่เก่ียวกับการ
เรียน และทางหลักสูตรได้ด าเนินการขอหนังสือภาษาจีนกับศูนย์
ภาษาจีนฮั่นปั้นแห่งประเทศไทย จ านวน 427 เล่ม เป็นจ านวนเงิน 
19,991.60 หยวน ซึ่งเปิดให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ใช้ประโยชน์
ด้านการเรียนการสอนภาษาจีน ในภาคการศึกษาท่ี 2/2564   
- หลักสูตรฯ มีการประเมินกระบวนการด าเนินงานในการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและนักศึกษาเพ่ือให้มีสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ ในการ
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครั้งที่ 9/2564 โดยทาง
สาขาวิชาได้ส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์
และนักศึกษาทุกชั้นปี จากผลการประเมินความพึงพอใจของ
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อาจารย์อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.42 ซึ่งมากกว่า ปีการศึกษา 2563 
ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 จากผลการประเมินความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากรพบว่า อาจารย์ในสาขาวิชามีหนังสือที่สามารถใช้ในการ
เรียนการสอนได้มากข้ึน และมีสื่อการสอนที่หลากหลายมากข้ึน 
เช่น วิชาสัทศาสตร์ อักษรจีน ประวัติศาสตร์จีน ฯลฯ และจากผล
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.39 
ซึ่งมากกว่า ปีการศึกษา 2563 ท่ีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 จากผลการ
ประเมินความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรพบว่า นักศึกษาใน
สาขาวิชาฯ มีห้องส าหรับการเรียนรู้และสืบค้นหนังสือภาษาจีน
โดยเฉพาะ ท าให้สามารถสืบค้นงานที่อาจารย์มอบหมายได้รวดเร็ว 
น ามาสรุปเป็นองค์ความรู้และหลักฐานเชิ งประจักษ์ที่สามารถ
น าไปใช้ในการฝึกปฏิบัติ มีความมั่นใจเพ่ิมมากข้ึน และตัดสินใจ
แก้ปัญหาทางการเรียนได้ดีข้ึน 
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ส่วนที่ 1 
 

บทสรุปการบริหารหลักสูตร 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีการปรับใช้ในภาคเรียนท่ี 1      
ปีการศึกษา 2560 เริ่มใช้ในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2560  ปัจจุบันมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน  
5 คน และมีนักศึกษาจ านวน   91  คน  

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
 ในปีการศึกษา 2564 จากการประเมินตนเอง พบว่า องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน หลักสูตรได้
มาตรฐาน และมีผลการประเมินตนเององค์ประกอบท่ี 2 – 6 จ านวน 13 ตัวบ่งช้ี มีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.61 
คุณภาพอยู่ในระดับ  ดี   โดยมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ  ดีมาก  (องค์ประกอบ 2) มีจ านวน            
1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ ปานกลาง (องค์ประกอบ 3) มีจ านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ ในระดับ  ดี  
(องค์ประกอบ 4,5,6)  
 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ  
องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.80 ดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ปานกลาง 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 3.11 ดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ดี 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 6 4.00 ดี 1 ตัวบ่งชี้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.53 ดี 13 ตัวบ่งชี้ 
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ส่วนที่ 2 
 

หมวดท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

รหัสหลักสตูร T25610000000065 
 
ตารางที่ 1.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

มคอ.2 
 

ปีการศึกษา 2564 
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ย้อนหลัง 5 ปี 
(2560 – 2564) 

1. อาจารย์ ภาวิณี  เรืองจิรารัตน์ 1. อาจารย์ ภาวิณี เรืองจิรารัตน์ 3 เรื่อง 
2. อาจารย์ Huang, Shih-Yi Ph.D.  
(ลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564) 

2. อาจารย์ ธัญจิรา ศรีกระจ่าง  
(เข้าเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเมื่อ
วันที่ 16 ธันวาคม 2564) 

3 เรื่อง 

3. อาจารย์ ดร.จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์ 3. อาจารย์ ดร.จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์ 5 เรื่อง 
4. อาจารย์ ดร.พัทธ์วริน  อรรคศรีวรโชติ 4. อาจารย์ ดร.พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ 4 เรื่อง 
5. อาจารย์ สมยศ  แอบไธสง 5. อาจารย์ ปรียากร บุญธรรม 7 เรื่อง 

 
 

ตารางที่ 1.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ – สาขา ผลงานทางวิชาการที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ย้อนหลัง 
5 ปี(2560 – 2564) 

1. อาจารย์ ภาวิณี เรืองจิรารัตน์ M.A. Teaching Chinese to Speakers of 
Other Language Program 

3 เรื่อง 

2. อาจารย์ ธัญจิรา ศรีกระจ่าง M.A. Teaching Chinese to Speakers of 
Other Language Program 

3 เรื่อง 

3. อาจารย์ ดร.จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์ Ph.D. Linguistics and Applied Linguistics 5 เรื่อง 
4. อาจารย์ ดร.พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ Ph.D. International Chinese Language 

Teaching 
4 เรื่อง 

5. อาจารย์ ปรียากร บุญธรรม M.A. Teaching Chinese to Speakers of 
Other Language Program 

7 เรื่อง 

6. อาจารย์ ปวีณา แพงสอน M.A. Teaching Chinese to Speakers of 
Other Language Program 

1 เรื่อง 
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ตารางที่ 1.3  อาจารย์ผู้สอน 
1.3.1 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารยป์ระจ า (มาจากภายในสถาบนั) 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ – สาขา 

1.อาจารย์ ภาวิณี เรืองจิรารัตน์ M.A. Teaching Chinese to Speakers of Other Language Program 
2.อาจารย์ ปรียากร บุญธรรม M.A. Teaching Chinese to Speakers of Other Language Program 
3.อาจารย์ ดร.จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์ Ph.D. Linguistics and Applied Linguistics 
4.อาจารย์ ดร.พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ Ph.D. International Chinese Language Teaching 
5. อาจารย์ ธัญจิรา ศรีกระจ่าง M.A. Teaching Chinese to Speakers of Other Language Program 
6. อาจารย์ ปวีณา แพงสอน M.A. Teaching Chinese to Speakers of Other Language Program 
7.อาจารย์ อานันท์นิตย์ มโนรมย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร) 
8.อาจารย์ มนันยา โพธิราชา ศษ.ม (หลักสูตรและการสอน) 
9. อาจารย์ ดร. สุริยา ค าหว่าน ปร.ด. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) 
10. อาจารย์ พัฒน์ธราดล รุ่งเรืองเจริญกิจ M.A. Vietnamse linguistics and culture 
11. อาจารย์ นิรชา ชมภูราษฎร์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
12. อาจารย์ ดร.ปุณชญา ศิวานิพัทน์ ปร.ด. (ภาษาไทย)  
13. อาจารย์ ดร.สายทิพย์ จะโนภาษ ปร.ด. (การบัญชี) 
14. อาจารย์ ก าพร ประชุมวรรณ ศป.ม. (ดุริยางคศิลป์)       

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิฎฐ์ คิดค าส่วน ปร.ด. (ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและสาละวินศึกษา)  

16. อาจารย์ ณัฐภณ อันชัน L.L.M (นิติศาสตร์) 

17. อาจารย์ กฤติมา จรรยาเพศ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
 
 

1.3.2 อาจารย์ผู้สอนพเิศษ (มาจากนอกสถาบนั) ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ – สาขา 

- - 
 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  
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ตารางที่ 1.4 การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1)  
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในปีการศึกษา2564 หลักสูตรฯ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คน ซึ่ง

ทุกคนเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพียง 1หลักสูตรและท าหน้าที่เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาน้ี 

2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า
จ านวน 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจ านวน 2 คน ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงสาขาและด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสาขาที่
ตรงกับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีผลงาน
วิชาการอย่างน้อย  
1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า จ านวน 4 คน 
และมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจ านวน 2 คน ในสาขาท่ีตรงหรือ สัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน และมีผลงานวิชาการ  อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 

4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ า - มีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ า ที่มาจาก ภายในสถาบัน 
จ านวน 17 คน คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจ านวน 6 คน คุณวุฒิ
ระดับ ปริญญาโทหรือเทียบเท่าจ านวน 11 คน ในสาขาที่ สัมพันธ์กันหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน อาจารย์พิเศษ - หลักสูตรไม่มีอาจารย์ผู้สอนที่เป็น
อาจารย์พิเศษ 

10 การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

- หลักสูตรฯ เป็นหลักสูตรปรับปรุงปัจจุบัน พ.ศ. 2560 ซึ่ง ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนดในปี 2565ดังน้ี 
-สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 
 2. เวลาท่ีเริ่มใช้หลักสูตรน้ี ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2565 
 - การพิจารณาหลักสูตรจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย 
 1. คณะกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 
11/2564 วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 2. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 
2/2565 วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
3. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 
2565 

รวม 5 ข้อ 
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หมวดท่ี 2 อาจารย์ (องค์ประกอบท่ี 4) 
 
ตารางท่ี 2.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์  

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี ้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

4.1-1  การรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ 5 คน และมีคุณวุฒิตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ 5 คน และมีคุณวุฒิตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 
 

●  ระบบกลไก 

           ทางหลักสูตรฯ มีระบบและกลไกการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนดโดย สกอ. ด าเนินการรับสมัครอาจารย์ โดยเริ่มต้นจากขั้นตอนการเสนอความต้องการ
อาจารย์ผ่านกลไกการบริหารงานบุคคลของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีการด าเนินการวิเคราะห์กรอบ
อัตราก าลังผ่านท่ีประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอต่อท่ีประชุมและเสนอต่อท่ีประชุมและขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อด าเนินการเปิดรับสมัครและแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก
อาจารย์ ท าการคัดเลือกและบรรจุแต่งต้ังเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน 
            1. ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยผ่านการประชุมหารืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
(รายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2564) 

2. สรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคุณสมบัติท่ีก าหนด (รายงานการประชุมครั้งท่ี 3/2564) 
3. เสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ (รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะครั้งท่ี 8/2564) 
4. เสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม (สมอ.08) 
5. เสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนม (สมอ.08) 
6. แต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ค าส่ังแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
7. หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปฐมนิเทศอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ (รายงานการประชุมครั้งท่ี

5/2564) 
8. ประเมินการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพัฒนาและปรับปรุง (รายงานการประชุม

ครั้งท่ี11/2564) 
9. การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายงานการประชุมครั้งท่ี

11/2564) 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

     ●   ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก   
          หลักสูตรฯ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ 5 คน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี สกอ. ก าหนด แต่มีการ
เปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน แทนอาจารย์ Huang, Shih-Yi Ph.D. ท่ีเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เนื่องจาก อาจารย์ Huang, Shih-Yi Ph.D. ได้ยื่นความประสงค์ต้องการลาออกจากการเป็นอาจารย์ คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งจะปฏิบัติงานตามภาระงานและหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย
จนถึงวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของหลักสูตรฯ เป็นไปอย่างราบรื่น ดังนั้นทางหลักสูตร
ฯ จึงได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบัน ว่าท่านใดเป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติในการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ หลังจากท่ีได้ประชุมแล้ว หลักสูตรฯ ได้ยื่น สมอ.08 วาระการ
เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นอาจารย์ ธัญจิรา ศรีกระจ่าง โดยผ่านมติสภาฯ เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 
พ.ศ.2564 (วาระการประชุมครั้งท่ี 4/2564, สมอ.08) 
   ตารางแสดงการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน 

        จากตารางแสดงการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนมีรายละเอียดดังนี้ 
1. อาจารย์ ภาวิณี เรืองจิรารัตน์ ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ต าแหน่ง

อาจารย์ และมาปฏิบัติงานเมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน (ค าส่ังแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
            2. อาจารย์ Huang, Shih-Yi Ph.D. ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ 
ต าแหน่งอาจารย์ และมาปฏิบัติงานเมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.2562 และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเมื่อวันท่ี 
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 (ค าส่ังแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) หลังจากนั้นอาจารย์ Huang, Shih-Yi Ph.D. 
ได้ยื่นความประสงค์ต้องการลาออกจากการเป็นอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
ซึ่งจะปฏิบัติงานตามภาระงานและหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจนถึงวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ดังนั้นทางสาขาวิชาฯ จึง
ต้องมีการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใหม่เป็น อาจารย์ ธัญจิรา ศรีกระจ่าง โดยผ่านมติสภาฯ วันท่ี 
16 ธันวาคม พ.ศ.2564 และได้รับหน้าท่ีเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจนถึงปัจจุบัน (สมอ.08)      

3. อาจารย์ ดร.จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์ ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ 
ต าแหน่งอาจารย์ ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยนครพนม ท่ี 3381/2559 เรื่อง แต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม มคอ.2  ปีการศึกษา 2564 
1. อาจารย์ ภาวิณี เรืองจิรารัตน์ 1. อาจารย์ ภาวิณี เรืองจิรารัตน์ 
2. อาจารย์ Huang, Shih-Yi Ph.D. (สิ้นสุดการ
ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 
พ.ศ.2564) 

2. อาจารย์ ดร.จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์ 

3. อาจารย์ ดร.จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์ 3. อาจารย์ ดร.พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ 
4. อาจารย์ ดร.พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ 4. อาจารย์ ปรียากร บุญธรรม 
5. อาจารย์ ปรียากร บุญธรรม 5. อาจารย์ ธัญจิรา ศรีกระจ่าง (เริ่มเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรแทน อาจารย์ Huang, Shih-Yi Ph.D. เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 
พ.ศ.2564 จนถึงปัจจุบัน) 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
วิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ และมาปฏิบัติงานเมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน (ค าส่ั งแต่งต้ัง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

4. อาจารย์ ดร.พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ 
ต าแหน่งอาจารย์ ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยนครพนม ท่ี 3506/2559 เรื่อง แต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
วิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ และมาปฏิบัติงานเมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน (ค าส่ังแต่งต้ังอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
            5. อาจารย์ ปรียากร บุญธรรม ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ต าแหน่ง
อาจารย์ และมาปฏิบัติงานเมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 จนถึงปัจจุบัน (ค าส่ังแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร) 
            6. อาจารย์ ธัญจิรา ศรีกระจ่าง ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ต าแหน่ง
อาจารย์ ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยนครพนม ท่ี 1435/2563 เรื่อง แต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ 
ต าแหน่งอาจารย์ เริ่มปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ.2563 จนถึงวันท่ี 15 
ธันวาคม พ.ศ.2564 และได้รับหน้าท่ีเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยผ่านมติสภาฯ เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ.
2564 จนถึงปัจจุบัน (สมอ.08) 
        

            อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีดังนี้ 
            1. อาจารย์ ธัญจิรา ศรีกระจ่าง ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ต าแหน่ง
อาจารย์ ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยนครพนม ท่ี 1435/2563 เรื่อง แต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ 
ต าแหน่งอาจารย์ เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ.2563 จนถึงวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ.2564 และได้รับ
หน้าท่ีเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทนอาจารย์ Huang, Shih-Yi Ph.D. โดยผ่านมติสภาฯ เมื่อวันท่ี 16 
ธันวาคม พ.ศ.2564 จนถึงปัจจุบัน (สมอ.08) 
            2. อาจารย์ ปวีณา แพงสอน ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา (โดยวิธีการสัมภาษณ์) ต าแหน่ง
อาจารย์ ได้มารายงานตัวและปฏิบัติงานในวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 จนถึงปัจจุบัน โดยมีอาจารย์ ภาวิณี เรืองจิรา
รัตน์ เป็นอาจารย์พี่เล้ียง อาจารย์ ปวีณา แพงสอน เริ่มการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2/2564  
  
●   การทบทวนระบบกลไก  

       จากการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อหารือด้านการสรรหาอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม
คุณสมบัติท่ีก าหนด พบว่า ท่ีผ่านมาค่อนข้างมีปัญหาเรื่องการการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบ่อยครั้ง เนื่องจากอาจารย์ต้องการลาออกเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและความ
ต้องการกลับไปท างานใกล้บ้าน เป็นต้น ดังนั้นทางหลักสูตรฯ จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกับทางผู้บริหารคณะฯ ใน
การหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ ในการคัดเลือกบุคคลากรเข้ารับต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาจีนแต่ละครั้งจะพิจารณาคุณสมบัติอื่นร่วมนอกเหนือจากท่ีก าหนดในคุณสมบัติและคุณวุฒิการศึกษา คือ การ
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พิจารณาเรื่องภูมิล าเนาของผู้สมัคร เนื่องจากเป็นบุคคลท่ีมีภูมิล าเนาในพื้นท่ีหรือระแวกใกล้เคียงจังหวัดนครพนมมี
ความเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการเปล่ียนย้ายต าแหน่งงาน ด้านการสรรหาอาจารย์ชาวต่างชาติ(เจ้าของภาษา) มาเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ทางหลักสูตรฯ ได้มีการประสานไปยังสถาบันขงจ่ือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในเครือข่ายทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนของทางสาขาวิชาฯ เรื่องความต้องการอาจารย์ชาวจีนมาประจ ายัง
หลักสูตรฯ 
 

●   การปรับปรุงระบบกลไก ในปีการศึกษา 2564 ทางหลักสูตรฯ ได้มีการประชุมหารือถึงการเปล่ียนแปลง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบท้ัง 5 คน แต่มีการเปล่ียนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากอาจารย์ Huang, Shih-Yi Ph.D. เป็นอาจารย์ ธัญจิรา ศรีกระจ่าง เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 
พ.ศ.2564 และได้มีรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ 1 ท่าน โดยผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกจากทางมหาวิทยาลัย
นครพนม คือ อาจารย์ ปวีณา แพงสอน ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติและคุณวุฒิครบถ้วนตามท่ีมหาวิทยาลัยนครพนม
ก าหนด เริ่มปฏิบัติงานในวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 จนถึงปัจจุบัน อาจารย์ ปวีณา แพงสอน เป็นผู้ท่ีมีภูมิล าเนาอยู่
ในจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดนครพนม ดังนั้นปัญหาเรื่องการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรหรือต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรค่อนข้างเป็นไปได้ว่าจะลดน้อยลง เนื่องจากอาจารย์ส่วนใหญ่ใน
หลักสูตรฯ มีภูมิล าเนาเป็นคนในพื้นท่ีหรือระแวกจังหวัดใกล้เคียง ด้านการสรรหาอาจารย์ชาวต่างชาติ(เจ้าของภาษา) 
มาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ ปัจจุบัน ทางหลักสูตรฯ ยังไม่ได้มีอาจารย์ชาวต่างชาติมาประจ าหลักสูตร 
เนื่องจาก 1) การเกิดโรคระบาดโคโรน่าไวรัส(Covid-19) เป็นระยะเวลายาวนานจนถึงปัจจุบัน อีกท้ังทางสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนยังไม่ได้เปิดประเทศให้มีการเดินทางเข้า-ออก จึงท าให้อาจารย์ชาวจีนท่ีทางสถาบันขงจ่ือ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้ติดต่อไว้ยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาประเทศไทยได้ และ 2) สถาบันขงจ่ือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เมื่อปีท่ีผ่านมาอยู่ในช่วงเปล่ียนชุดผู้บริหาร ซึ่งท าให้การด าเนินการและการจัดการเรื่องต่าง ๆ ล่าช้าลง ดังนั้นจึงเป็น
สาเหตุให้สาขาวิชาฯ ยังไม่มีอาจารย์ชาวต่างชาติมาประจ าหลักสูตร   
4.1-2  การบริหารอาจารย์  
เป้าหมายเชิงปริมาณ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทุกคนมีคุณสมบัติท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
                            ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  มีระบบบริหารงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 
                             - ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  
                               ในระดับดี (3.51) 
                           - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระงานเหมาะสม มีความสุขในการปฏิบัติงาน มีแรงจูงใจ       
                              ท่ีเหมาะสม 
                            - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร้อยละ 100 
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        ●  ระบบกลไก 
           หลักสูตรฯ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของ                    
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดังต่อไปนี้  
           1. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2564 ของคณะฯ ตามยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะของ
บุคคลากรทุกประเภทและทุกระดับ   
           2. คณะกรรมการฯ วางแผนการด าเนินงานตามบทบาทของอาจารย์ ก าหนดนโยบายและแผนระยะยาว 
เพื่อให้ได้อาจารย์ท่ีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนดโดย สกอ. 
ดังนี ้
              2.1 ภาระงานด้านการสอน  
                 - จัดผู้สอนให้เหมาะสมในแต่ละวิชา 
                   - ก าหนดจัดท าแผนการสอน มคอ.3 ส่งก่อนเปิดภาคเรียน 
                   - ก าหนดจัดท ารายงานผลการสอน มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคเรียน  
                   - ก าหนดจัดท ารายงานหลักสูตร มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังจบปีการศึกษา  
             2.2 ภาระงานด้านการบริการวิชาการ  
               2.3 ภาระงานด้านศิลปะวัฒนธรรม  
               2.4 ภาระงานด้านการวิจัย 
               2.5 ภาระงานด้านบริหารจัดการ  
           3. ก ากับ ติดตาม ทวนการบริหาร 
           4. สอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีต่อการด าเนินงาน 
           5. สรุปผล และน าเสนอผลการวิเคราะห์ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
           6. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อน าผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีต่อการด าเนินงานไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  

●   ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก  
จากการประชุมหารือเรื่องการบริหารอาจารย์ ผลการด าเนินงานทางหลักสูตรฯ พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี

บทบาท หน้าท่ี โดยมติท่ีประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้พิจารณาจากการด าเนินการในปีการศึกษา 2564 ได้
มีความเห็นชอบเกี่ยวกับการก าหนดบทบาทและมอบหมายภาระงานให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายงาน
การประชุมครั้งท่ี12/2564)  ดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ตารางที่ 1 ภาระงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย ภาระอาจารย์ที่ปรึกษา 

1. อาจารย์ ภาวิณี เรืองจิรารัตน์  งานหลักสูตรและอาจารย์(หัวหน้าสาขาวิชา) ชั้นปีที่ 2 

2. อาจารย์ ดร.จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์         งานหลักสูตรและอาจารย์ ชั้นปีที่ 2 
3. อาจารย์ ดร.พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ             งานกิจการนักศึกษาและงานบริการวิชาการ ชั้นปีที่ 4 

4. อาจารย์ ธัญจิรา ศรีกระจ่าง   งานกิจการนักศึกษาและงานบริการวิชาการ ชั้นปีที่ 1 

5. อาจารย์ Huang Shih–Yi Ph.D.* งานกิจการนักศึกษาและงานบริการวิชาการ ชั้นปีที่ 4 
6. อาจารย์ Zhang De Biao* งานกิจการนักศึกษาและงานบริการวิชาการ ชั้นปีที่ 1 

7. อาจารย์ ปรียากร บุญธรรม งานท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งสนับสนุน ชั้นปีที่ 3 

8. อาจารย์ ปวีณา แพงสอน** งานท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งสนับสนุน - 

(* สิ้นสุดการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564) 
(** เริ่มปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 จนถึงปัจจุบัน) 

        จากตารางท่ี 1 จะเห็นได้ว่าสาขาวิชาฯ ได้มีการแบ่งภาระงานเพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ี
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนดโดย สกอ. ก าหนด  
 

ตารางที่ 2 ภาระงานสอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 
ช่ือ–สกุล รายวิชาที่สอน 1/2564 หน่วยกิต 

1. อาจารย์ ภาวิณี เรืองจิรารัตน์ 30119302 ภาษาจนีระดับกลาง 1 3 

10002706 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 (หลักสูตรสามัญพ้ืนฐาน) 1 

30902406 เพ่ือการท่องเท่ียวและโรงแรม (วิชาโท) 3 

30003301 ภาษาจนีเบือ้งต้น 2-GE (วิชาศึกษาท่ัวไป) 2 

รายวิชาที่สอน 2/2564 

30119318 การวิจยัทางภาษาจนี 3 

30119901 สหกิจศกึษา 6 

30119305 การฟัง-พูดภาษาจีน 2 3 

30119409 ภาษาจนีเพ่ือธุรกิจการบิน 3 

30003301 ภาษาจนีเบือ้งต้น 3-GE (วิชาศึกษาท่ัวไป) 2 

30003301 ภาษาจนีเบือ้งต้น 10-GE (วิชาศึกษาท่ัวไป) 2 

2. อาจารย์ ปรียากร บุญธรรม รายวิชาที่สอน 1/2564 

30119315 ภาษาจนีเพ่ือการท่องเท่ียว 1 3 

30119201 ภาษาจนีระดับต้น 1 3 

30117204 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 (วิชาโท) 3 
30003301 ภาษาจนีเบือ้งต้น 1-GE (วิชาศึกษาท่ัวไป) 2 
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รายวิชาที่สอน 2/2564 

30119318 การวิจยัทางภาษาจนี 3 

30119901 สหกิจศกึษา 6 

30119203 การอ่านภาษาจีน 3 

30119313 วรรณกรรมจีน 3 

30117205 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 (วิชาโท) 3 

30003301 ภาษาจีนเบื้องต้น 1-GE (วิชาศึกษาท่ัวไป) 2 

30003301 ภาษาจีนเบื้องต้น 5-GE (วิชาศึกษาท่ัวไป) 2 

3. อาจารย์ ดร.จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์ รายวิชาที่สอน 1/2564 

30119205 สทัศาสตรภ์าษาจนี 3 

30019309 การแปลจนี-ไทย 3 

30119417 ภาษาจนีเพ่ือการสอบวัดระดับ 5 3 

30003301 ภาษาจนีเบือ้งต้น 3-GE (วิชาศึกษาท่ัวไป) 2 

30003301 ภาษาจีนเบื้องต้น 5-GE (วิชาศึกษาท่ัวไป) 2 

รายวิชาที่สอน 2/2564 

30119318 การวิจัยทางภาษาจีน 3 

30119901 สหกิจศึกษา 6 

30119301 ภาษาจีนระดับต้น 2 3 

30119416 ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับ 4 3 

30003401 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1-GE (วิชาศึกษาท่ัวไป) 2 

 30003401 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2-GE (วิชาศึกษาท่ัวไป) 2 

30003401 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ภาคพิเศษ (วิชาศึกษาท่ัวไป) 2 

4. อาจารย์ ดร.พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ รายวิชาที่สอน 1/2564 

30119308 อักษรจนี 3 

30119417 ภาษาจนีเพ่ือการสอบวัดระดับ 5 3 

30019309 การแปลจนี-ไทย 3 

30117407 ภาษาจีนระดับกลาง 1 (วิชาโท) 3 

20002702 การสนทนาภาษาจนีส าหรบัการท างาน  
              (หลักสูตรสามัญพ้ืนฐาน) 

1 

30003301 ภาษาจนีเบือ้งต้น ภาคพิเศษ (วิชาศึกษาท่ัวไป) 2 

รายวิชาที่สอน 2/2564 

30119318 การวิจยัทางภาษาจนี 3 
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30119901 สหกิจศกึษา 6 

30119303 ภาษาจีนระดับกลาง 2 3 

30119206 ไวยากรณ์จนี  3 

30003301 ภาษาจนีเบือ้งต้น 2-GE (วิชาศึกษาท่ัวไป) 2 

30003301 ภาษาจนีเบือ้งต้น 6-GE (วิชาศึกษาท่ัวไป) 2 

30003301 ภาษาจนีเบือ้งต้น 9-GE (วิชาศึกษาท่ัวไป) 2 

30003301 ภาษาจนีเบือ้งต้น ภาคพิเศษธาตุพนม (วิชาศึกษาท่ัวไป) 2 

5. อาจารย์ ธัญจิรา ศรีกระจ่าง รายวิชาที่สอน 1/2564 

30119310 ภาษาจนีในเชงิธุรกิจ 1 3 

30003301 ภาษาจนีเบือ้งต้น 1-GE (วิชาศึกษาท่ัวไป) 2 

30003301 ภาษาจนีเบือ้งต้น 2-GE/4GE (วิชาศึกษาท่ัวไป) 2 

30003301 ภาษาจนีเบือ้งต้น 6-GE (วิชาศึกษาทั่วไป) 2 

รายวิชาที่สอน 2/2564 

30119318 การวิจยัทางภาษาจนี 3 

30119901 สหกิจศกึษา 6 

30119316 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว 2 3 

30119317 ภาษาจนีเพ่ือการโรงแรม 1 3 

30003301 ภาษาจนีเบือ้งต้น 1-GE (วิชาศึกษาท่ัวไป) 2 

30003301 ภาษาจนีเบือ้งต้น 4-GE (วิชาศึกษาท่ัวไป) 2 

6. อาจารย์ Huang Shih–Yi Ph.D.  
(สิ้นสุดการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย
นครพนม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564) 

รายวิชาที่สอน 1/2564 

30119315 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว 1 3 

30119204 การเขียนภาษาจนี 3 

30119407 ภาษาจนีเพ่ือการคา้ระหว่างประเทศ 3 

30119312 การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรภ์าษาจนี 3 

30119307 การอ่านสิง่พิมพ์ภาษาจนี 3 

30117407 ภาษาจนีระดับกลาง 1 (วิชาโท) 3 

30003102 ภาษาจนีเพ่ือการสือ่สาร 1-GE (วิชาศึกษาท่ัวไป) 3 

30003401 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1-GE (วิชาศึกษาท่ัวไป) 2 

7. อาจารย์ Zhang De Biao 
(สิ้นสุดการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย
นครพนม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564) 

รายวิชาที่สอน 1/2564 

30119407 ภาษาจีนเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ 3 

30119202 การฟัง-พูดภาษาจีน 1 3 
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30119304 ภาษาจีนระดับสูง 3 

30119306 การฟัง-พูดภาษาจีน 3 3 

30117405 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 (วิชาโท) 3 

8. อาจารย์ ปวีณา แพงสอน 
(เริ่มปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยนครพนม  
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564) 

รายวิชาที่สอน 2/2564 
30119318 การวิจัยทางภาษาจีน 3 

30119901 สหกิจศึกษา 6 

30119417 ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับ 5 3 

30119311 การเขียนภาษาจีนในเชิงธุรกิจ 3 

30117408 ภาษาจีนระดับกลาง 2 (วิชาโท) 3 

30003301 ภาษาจีนเบื้องต้น 7-GE (วิชาศึกษาท่ัวไป) 2 

30003301 ภาษาจีนเบื้องต้น 8-GE (วิชาศึกษาท่ัวไป) 2 

 

           จากตารางท่ี 2 จะเห็นได้ว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ มีภาระงานสอนคนละไม่ต่ ากว่า 12 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยนครพนมก าหนด 
 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร  
 
 
 
 
 
 

         จากตารางผลท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร จะ
เห็นได้ว่าระดับความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรมีการเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ มีค่าเฉล่ียของปีการศึกษา 
2564 อยู่ท่ี 4.51 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 
หลักฐาน 

  1. สรุปความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร 

 

     ●   การทบทวนระบบกลไก  
       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมหารือเพื่อพัฒนาระบบและกลไกเรื่องภาระท่ีได้รับมอบหมายท้ังภาระ
การสอน และภาระงานในการบริหารหลักสูตร ตามท่ีก าหนดซึ่งมีภาระงานสอนค่อนข้างมากเนื่องจากต้องสอนใน
ระดับและวิชาอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่วิชาเอก (รายงานการประชุมครั้งท่ี 12/2564) ดังต่อไปนี้       

      1. ภาระงานสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
1.1 ภาระงานสอนในหลักสูตร  

ปีการศึกษา คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 

2562 4.17 
2563 4.35 
2564 4.51 

https://drive.google.com/file/d/1W94ubANY5-jXEKRnZaYayDu4gqMv-_9j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W94ubANY5-jXEKRnZaYayDu4gqMv-_9j/view?usp=sharing


21 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
1.2 ภาระงานสอนนอกหลักสูตร คือ วิชาโท และ รายวิชาภาษาจีนในหลักสูตรสามัญพื้นฐาน  
     (ระดับอาชีวะศึกษา) 
1.3 ภาระงานสอนวิชาศึกษาท่ัวไป  
1.4 ภาระงานสอนภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) 

           2. ภาระงานตามพันธกิจของหลักสูตร มีดังนี้ 
   

ตารางที่ 4 ภาระงานตามพันธกิจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
โครงการในสาขาวิชาภาษาจีน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนานักศึกษา 
- โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาภาษาจีน 2564 
- โครงการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 
- โครงการแข่ง “การประกวดพูดสุนทรพจน์” (汉语桥) ระดับชาติ 

    - โครงการการจัดการเรียนการสอนวิชา HSK 3 (Online) โดย อาจารย์จาก    
  มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

อาจารย์ ภาวิณี เรืองจิรารัตน์ 
อาจารย์ ดร.จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ ์
อาจารย์ ดร.พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ 

อาจารย์ Huang Shih–Yi Ph.D.* 
อาจารย์ Zhang De Biao* 
อาจารย์ ปรียากร บุญธรรม 
อาจารย์ ธัญจิรา ศรีกระจ่าง 
อาจารย์ ปวีณา แพงสอน 

2. โครงการบริการวิชาการ 
    - โครงการบริการวิชาการ “การเสริมสร้างศักยภาพผูน้ า กลุ่มองค์กรชุมชน 
      ในพ้ืนที่ต าบลมหาชัย อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม” โดย   
      คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
    - โครงการการน าเสนอผลงานด้านวิชาการและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ 
      มหาวิทยาลัยนครพนม ภายใต้กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนและ 
      ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (รูปแบบออนไลน์) 
    - โครงการส่งเสริมการผลิตการออกแบบและการตลาดออนไลน์ให้กับกลุ่ม 
      ผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สงูอายุต าบลมหาชัย 
3. โครงการสหกิจศึกษา 

- โครงการอบรมสหกิจศึกษาโดยสาขาวิชาภาษาจีนกิจกรรม อบรมการเขียน    
  โครงการในงานสหกิจศึกษาและการถ่ายทอด "ประสบการณ์การปฏิบัติสหกิจ"   
  จากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง 

 

 (* สิ้นสุดการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564) 
 

●  การปรับปรุงระบบกลไก 

หลักสูตรฯ ได้ประชุมหารือเรื่องการทบทวนระบบและกลไก การบริหารอาจารย์ซึ่งทางหลักสูตรฯ ได้มีการบริหาร
จัดการดังนี้  
           - ด้านภาระงานสอน ในปีการศึกษา 2564 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นอาจารย์ชาวไทยท้ังส้ิน 6 ท่าน 
ทางหลักสูตรฯ ได้มีการเฉล่ียจ านวนรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนตามความช านาญของอาจารย์ผู้สอนและมีการ
แบ่งรายวิชาให้อาจารย์ทุกคนมีภาระงานสอนโดยเฉล่ียเท่า ๆ กัน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระเพื่อนร่วมงานอีกท้ังยังจัด
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ตารางให้มีการสลับกันไปสอนยังวิทยาเขตต่าง ๆ ในแต่ละภาคการศึกษาตามท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้อาจารย์มีเวลา
ในการเตรียมการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยังสามารถมีเวลาในการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการไปพร้อม
กัน  
           - ด้านการจัดโครงการต่าง ๆ ทางสาขาวิชาฯ ได้ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทุกคนรับผิดชอบร่วมกันทุก
โครงการ 

4.1-3  การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

เป้าหมายเชิงปริมาณ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการ วิจัยและด้าน
อื่น ๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปีการศึกษา  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้มีการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ เช่น การน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ การตีพิมพ์บทความ/งานวิจัย การผลิตต ารา/หนังสือ เป็นต้น  
 

     ●   ระบบกลไก 

         หลักสูตรฯ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ผ่านระบบและกลไกของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดังนี้  
           1. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2564 ของคณะฯ ตามยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะของ
บุคคลากรทุกประเภทและทุกระดับ   
           2. กรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์เป็นรายบุคคล (IDP แผนแนวทางการพัฒนาอาจารย์
รายบุคคล) โดยจะพิจารณาแผนการพัฒนาให้เป็นไปตาม ความต้องการของหลักสูตร เพื่อให้ได้อาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติ
ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามมาตรฐานก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.  
           3. มีกลไกการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์โดยจัดสรรงบประมาณส าหรับพัฒนาอาจารย์ในสาขาวิชาฯ และ 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนทุนการผลิตผลงานทางวิชาการ (ต ารา หนังสือ วิจัย) ให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้อาจารย์ผลิตผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ อีกท้ังยังมีการยกย่องและเชิดชู
เกียรติอาจารย์ท่ีมีผลงานในแต่ละปี  
           4. มีการด าเนินการส่งเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพของอาจารย์ตามแผนพัฒนาอาจารย์ โดยมีการอบรมเกี่ยวกับ
เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ การท าผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ รวมท้ังการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างอาจารย์ เป็นต้น 
           5. ด าเนินการตามโครงการ กิจกรรม และประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
           6. มีการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ตามผลการประเมินของกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
           7. มีการส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

    ●   ผลการด าเนินงานตามระบบกลไกล พบว่า ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้รับการ
พัฒนาตนเองในด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพและการวิจัยตามความจ าเป็นและเหมาะสม ท้ัง 6 ท่าน ดังนี้  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ตารางที่ 5 การเข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาภาษาจีน 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
1. การเข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองทางวิชาการ: อาจารย์ ภาวิณี เรืองจิรารัตน์ 

 
2. การเข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองทางวิชาการ: อาจารย์ ดร.จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์  

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วันที่จัดงาน สถานที่/ผู้จัดงาน 

1 หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรม
ศาสตร์ (ออนไลน์) 

5-6 ส.ค. 64 ศูนย์ฝึกอบรมครูไทยสอน
ภาษาจีน สถาบันขงจื่อ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 การอบรมหลักสูตรวิจัยข้ันสูงส าหรับครูไทยสอนภาษาจีน (ออนไลน์) 
จ านวน 24 ชม. 

3 ส.ค.– 
10 พ.ย.64 

ศูนย์ฝึกอบรมครูไทยสอน
ภาษาจีน สถาบันขงจื่อ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3 คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชงิบูรณาการกับการ
ท างาน รุ่นที่ 2 (ออนไลน์) 

20-22 ก.ย. 64 สมาคมสหกิจศึกษา 

4 ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ "พลวัตรัฐประศาสน
ศาสตร์ : ปัญหา โอกาส และความท้าทาย" 

24-25 พ.ย. 64 คณะศิลปศาสตร ์
และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยนครพนม 
5 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการจัดการเรียนการ

สอนภาษาจีน ครั้งที่ 2 (ออนไลน์) 
11-12 ธ.ค. 64 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุดรธานี 
6 เทคนิคการแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทัศน์โดยนักแปลมืออาชีพ  

(ออนไลน์) 
22 ม.ค. 65 คณะมนุษยศาสตร ์

และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

7 การเสวนาสุดยอด “บุคลากรข้ันสูงภาษาจีน-ไทย +” ในความร่วมมือ
ด้านอุตสาหกรรม การศึกษาและการวิจัย ครัง้ที่ 1  (ออนไลน์) 

26 ม.ค. 65 สถาบันขงจื่อ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วันที่จัดงาน สถานที่/ผู้จัดงาน 

1 สีสันศิลปะแห่งโลกภาษาและวรรณกรรมจีน 19 มิ.ย. 64 สถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงปักกิ่ง 

2 อบรม กฎหมายแพ่งและอาญาส าหรับล่าม : ล่ามในงานและ
กระบวนการยุติธรรม 

26 มิ.ย. 64 ชมรมนักแปล 
และล่ามอาชีพ 

3 อบรม ล่ามในงานสาธารณสุข 27 มิ.ย. 64 ชมรมนักแปล 
และล่ามอาชีพ 

4 อบรม สร้างห้องเรียนให้สนุกด้วยเทคนิคกระตุ้นการเรียนรู้ในการสอน
ออนไลน์ 

29 มิ.ย. 64 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
5 อบรม เรื่องภาษากับอัตลักษณ ์ 17 ก.ค. 64 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6 อบรม เทคนิคการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย ส าหรับนักแปลมือใหม่ 
 

18 ก.ค. 64 สาขาภาษาจีน 
คณะมนุษย์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
7 

 
อบรม การล่ามในห้องพิจารณาคดีในงานอาญา 18 ก.ค. 64 ชมรมนักแปล 

และล่ามอาชีพ 
8 อบรม ครูไทยสอนภาษาจีน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
3 ส.ค. 64 สถาบันขงจื่อ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
9 อบรม หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และ

พฤติกรรมศาสตร ์
6 ส.ค. 64 สถาบันการจัดการ 

ปัญญาภิวัฒน์ 
10 อบรม การล่ามในงานสาธารณสุข: ล่ามโรงพยาบาล 

 
 

19 ส.ค. 64 ชมรมนักแปล 
และล่ามอาชีพ ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
11 อบรม หลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ (แบบมืออาชีพ) 

 
 

27-28 ส.ค. 64 คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชมงคล

สุวรรณภูม ิ
12 อบรม 汉字的秘密 

 
18 ก.ย. 64 หลักสูตรภาษาจีน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
13 อบรม 汉语教学中的中国历史与文学课程教学思考 

 
 
 

19 ก.ย. 64 สถาบันขงจื่อ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ร่วมกับ South West 

University 
14 คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชงิบูรณาการกับการ

ท างาน รุ่นที่ 2 
20-22 ก.ย. 64 สมาคมสหกิจศึกษา 

15 อบรม Translating and Writing News from Thai into English 
(Session 1-2) 

25 ก.ย. 64 ชมรมนักแปล 
และล่ามอาชีพ 

16 อบรม Translating and Writing News from Thai into English 
(Session 3) 

26 ก.ย. 64 ชมรมนักแปล 
และล่ามอาชีพ 

17 อบรม Finding Words in Changing Times (International 
Translation Day) 

2-3 ต.ค. 64 ชมรมนักแปล 
และล่ามอาชีพ 

18 อบรม เยือนยลวัฒนธรรมจีน ณ ถ่ินสยาม 16 ต.ค. 64 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
19 อบรม ก าเนิดเยาวราช: บทบาททางสังคมและการเปลี่ยนแปลง 19 ต.ค. 64 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
20 อบรม เทคนิคการแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทัศน์โดยนักแปล

อาชีพ 
22 ม.ค. 65 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

21 อบรม การแปลวรรณกรรมภาษาจีนเป็นภาษาไทย 25 มี.ค. 65 
(เช้า) 

สถาบันขงจื๊อ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

 

3. การเข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองทางวิชาการ: อาจารย์ ดร.พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ 

 

22 อบรม การศึกษาการเขียนอักษรภาษาจีนในภาษาท่ีสอง 25 มี.ค. 65 
(บ่าย) 

สถาบันขงจื๊อ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

23 การเสวนาสุดยอด “บุคลากรข้ันสูงภาษาจีน-ไทย+” ในความร่วมมือ
ด้านอุตสาหกรรม การศึกษาและการวิจัย ครัง้ที่ 1 

26-27 
 มี.ค. 65 

สถาบันขงจื่อ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

24 อบรม เตรียมความพร้อมเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 25 เม.ย. 65 คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
25 อบรม เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ผิดจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ: ถอดบทเรียนจากความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์การเขียนและการประเมินผลงานทางวิชาการ 

11 พ.ค. 65 กองการเจ้าหน้าท่ี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สุราษฎร์ธานี 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วันที่จัดงาน สถานที่/ผู้จัดงาน 

1 หัวข้อ นานาภาษาในแผ่นดินจีน 
โดย อาจารย์นพเก้า สิรินธรานนท์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

10 ก.ย. 64 
 

สถาบันขงจื๊อ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
2 หัวข้อ สถานภาพเเละอิทธิพลของนิยายอิงพงศาวดารจีนในประวัติ

วรรณคดีจีน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง อาจารย์
สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

14 ก.ย. 64 
 

สถาบันขงจื๊อ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

3 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  
และศึกษาศาสตร์ ส าหรับนักวิจัย 

7-8 ก.พ. 65 คณะวิทยาการจัดการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนครพนม 

4 หัวข้อ “พัฒนาการของเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีนกลาง” 
โดยอาจารย์นพเก้า สิรินธรานนท์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีน 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

18 ก.พ. 65 สถาบันขงจื๊อ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
5 หัวข้อ "ศึกษาการเขียนภาษาจีนในภาษาท่ีสอง" 

โดยอาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ทวีวัฒนเศรษฐ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

23 มี.ค. 65 
 

สถาบันขงจื๊อ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
6 หัวข้อ "การเเปลวรรณกรรมภาษาจีนเป็นภาษาไทย" 

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
คณะมนุษยศาสตร์เเละอาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีน  
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

23 มี.ค. 65 
 

สถาบันขงจื๊อ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

https://www.facebook.com/ConfuciusKU?__cft__%5b0%5d=AZWmdVB7myHy3IcZAZAHj8JvJFRd2asoLvbJmDrygt7ogIGAap0iQtF6Cm0lhHiiIfgeF7UKdakUVNpxpEzq3Xz7_ugAviZ-vgGkJrrbvQH83WIV-w0IwCXi44uB5a1Z1wBz6lnhYlb0Dq8RvWRC2agHuxJ7o7-RIUYN2hDAcajpjw&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/ConfuciusKU?__cft__%5b0%5d=AZWmdVB7myHy3IcZAZAHj8JvJFRd2asoLvbJmDrygt7ogIGAap0iQtF6Cm0lhHiiIfgeF7UKdakUVNpxpEzq3Xz7_ugAviZ-vgGkJrrbvQH83WIV-w0IwCXi44uB5a1Z1wBz6lnhYlb0Dq8RvWRC2agHuxJ7o7-RIUYN2hDAcajpjw&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/ConfuciusKU?__cft__%5b0%5d=AZWmdVB7myHy3IcZAZAHj8JvJFRd2asoLvbJmDrygt7ogIGAap0iQtF6Cm0lhHiiIfgeF7UKdakUVNpxpEzq3Xz7_ugAviZ-vgGkJrrbvQH83WIV-w0IwCXi44uB5a1Z1wBz6lnhYlb0Dq8RvWRC2agHuxJ7o7-RIUYN2hDAcajpjw&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/ConfuciusKU?__cft__%5b0%5d=AZWmdVB7myHy3IcZAZAHj8JvJFRd2asoLvbJmDrygt7ogIGAap0iQtF6Cm0lhHiiIfgeF7UKdakUVNpxpEzq3Xz7_ugAviZ-vgGkJrrbvQH83WIV-w0IwCXi44uB5a1Z1wBz6lnhYlb0Dq8RvWRC2agHuxJ7o7-RIUYN2hDAcajpjw&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/ConfuciusKU?__cft__%5b0%5d=AZWmdVB7myHy3IcZAZAHj8JvJFRd2asoLvbJmDrygt7ogIGAap0iQtF6Cm0lhHiiIfgeF7UKdakUVNpxpEzq3Xz7_ugAviZ-vgGkJrrbvQH83WIV-w0IwCXi44uB5a1Z1wBz6lnhYlb0Dq8RvWRC2agHuxJ7o7-RIUYN2hDAcajpjw&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/ConfuciusKU?__cft__%5b0%5d=AZWmdVB7myHy3IcZAZAHj8JvJFRd2asoLvbJmDrygt7ogIGAap0iQtF6Cm0lhHiiIfgeF7UKdakUVNpxpEzq3Xz7_ugAviZ-vgGkJrrbvQH83WIV-w0IwCXi44uB5a1Z1wBz6lnhYlb0Dq8RvWRC2agHuxJ7o7-RIUYN2hDAcajpjw&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/ConfuciusKU?__cft__%5b0%5d=AZWmdVB7myHy3IcZAZAHj8JvJFRd2asoLvbJmDrygt7ogIGAap0iQtF6Cm0lhHiiIfgeF7UKdakUVNpxpEzq3Xz7_ugAviZ-vgGkJrrbvQH83WIV-w0IwCXi44uB5a1Z1wBz6lnhYlb0Dq8RvWRC2agHuxJ7o7-RIUYN2hDAcajpjw&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/ConfuciusKU?__cft__%5b0%5d=AZWmdVB7myHy3IcZAZAHj8JvJFRd2asoLvbJmDrygt7ogIGAap0iQtF6Cm0lhHiiIfgeF7UKdakUVNpxpEzq3Xz7_ugAviZ-vgGkJrrbvQH83WIV-w0IwCXi44uB5a1Z1wBz6lnhYlb0Dq8RvWRC2agHuxJ7o7-RIUYN2hDAcajpjw&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/ConfuciusKU?__cft__%5b0%5d=AZWmdVB7myHy3IcZAZAHj8JvJFRd2asoLvbJmDrygt7ogIGAap0iQtF6Cm0lhHiiIfgeF7UKdakUVNpxpEzq3Xz7_ugAviZ-vgGkJrrbvQH83WIV-w0IwCXi44uB5a1Z1wBz6lnhYlb0Dq8RvWRC2agHuxJ7o7-RIUYN2hDAcajpjw&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/ConfuciusKU?__cft__%5b0%5d=AZWmdVB7myHy3IcZAZAHj8JvJFRd2asoLvbJmDrygt7ogIGAap0iQtF6Cm0lhHiiIfgeF7UKdakUVNpxpEzq3Xz7_ugAviZ-vgGkJrrbvQH83WIV-w0IwCXi44uB5a1Z1wBz6lnhYlb0Dq8RvWRC2agHuxJ7o7-RIUYN2hDAcajpjw&__tn__=-UC%2CP-y-R


26 
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4. การเข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองทางวิชาการ: อาจารย์ ปรียากร บุญธรรม 

 

5. การเข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองทางวิชาการ: อาจารย์ ธัญจิรา ศรีกระจ่าง 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วันที่จัดงาน สถานที่/ผู้จัดงาน 

1 การสร้างสรรค์ผลงานด้านการแปล การผลิตผลงานแปล ต าราการ
แปล และ การวิจัยด้านการแปล 

19 ม.ค 65 สาขาวิชาภาษาจีน 
ภาควิชาภาษาตะวันออก 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2 เทคนิคการแปลบทภาพยนต์และบทโทรทัศน์โดยนักแปลมืออาชีพ 22 เม.ย. 65 คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3 โครงการอบรมทักษะการแปลงานล่ามในศาล ไทย–จีน (ออนไลน์) 27 เม.ย. 65 สถาบันภาษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ
สาขาวิชาภาษาจีน  
คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วันที่จัดงาน สถานที่/ผู้จัดงาน 

1 การสร้างสรรค์ผลงงานด้านการแปล การผลิตผลงานแปล 19 ม.ค 65 คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2 เทคนิคการแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทัศน์โดยนักแปลมืออาชีพ 22 ม.ค 65 คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3 โครงการอบรมทักษะการแปลงานล่ามในศาล ไทย–จีน (ออนไลน์) 27 เม.ย. 65 สถาบันภาษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ
สาขาวิชาภาษาจีน  
คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์

4 การเสวนาสุดยอด “บุคลากรข้ันสูงภาษาจีน-ไทย+” ในความร่วมมือ
ด้านอุตสาหกรรม การศึกษาและการวิจัย ครัง้ที่ 1 

26 มี.ค. 65 สถาบันขงจื่อ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5 การสืบค้นสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จากฐานข้อมูลไทย/ต่างประเทศ 28 มี.ค. 65 RDI มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
6 คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชงิบูรณาการกับการ 20-22 ก.ย. 64 สมาคมสหกิจศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

 
6. การเข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองทางวิชาการ: อาจารย์ ปวีณา แพงสอน 

ตารางที่ 6 แผนการก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน 
        อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยรวมถึงการผลิตผลงานซึ่งสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
การผลิตผลงานทางวิชาการได้ ดังนี้  

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. อาจารย์  - สอบสอน - ได้รับทุนวิจัย - ตรวจสอบ - แก้ไขเอกสารเพ่ือขอ - ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย

ท างาน รุ่นที่ 2 
7 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการจัดการเรียนการ

สอนภาษาจีน ครั้งที่ 2  
11-12 ธ.ค. 64 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุดรธานี 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วันที่จัดงาน สถานที่/ผู้จัดงาน 

1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการจัดการเรียนการ
สอนภาษาจีน ครั้งที่ 2 

11-12 ธ.ค. 64 ศูนย์เส้นทางสายไหม 
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุดรธานี 
2 โครงการบริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร

ปกิณกะอาหารจีน 
16 ธ.ค. 64 ออนไลน์/คณะ

มนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
3 การสร้างสรรค์ผลงานด้านการแปล การผลิตผลงานแปล ต าราการ

แปล และ การวิจัยด้านการแปล 
19 ม.ค. 65 สาขาวิชาภาษาจีน 

ภาควิชาภาษาตะวันออก 
คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4 เทคนิคการแปลบทภาพยนต์และบทโทรทัศน์โดยนักแปลมืออาชีพ 22 ม.ค. 65 คณะมนุษยศาสตร ์

และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
ศึกษาศาสตร์ ส าหรับนักวิจัย 

7-8 ก.พ. 65 คณะวิทยาการจัดการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยนครพนม 
6 โครงการอบรมทักษะการแปลงานล่ามในศาล ไทย–จีน (ออนไลน์) 27 เม.ย. 65 สถาบันภาษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ
สาขาวิชาภาษาจีน  
คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ภาวิณี  
เรืองจิรารัตน์ 

ผ่าน
เรียบร้อย
แล้ว 

ภายใน เอกสารเพ่ือขอ
ย่ืนต าแหน่งทาง
วิชาการ (ผศ.) 
- ได้รับทุน
สนับสนุนการ
วิจัย “การ
พัฒนาทักษะ
การสื่อสาร
ภาษาจีนกลาง 
โดยใช้รูปแบบ
การจัดการ
เรียนรู้แบบ
ร่วมมือในชั้น
เรียนของ
นักศึกษา
วิทยาลัย
ท่องเท่ียวและ
อุตสาหกรรม
บริการ 
มหาวิทยาลัย
นครพนม” 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
(ผศ.) 
- ได้รับทุนสนับสนุน
ผลิตหนังสือ เรื่อง 
“ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ
การโรงแรม” 

คณะฯ เรื่อง “การวิเคราะห์
การใช้ภาษาในชื่อซรีี่ส์จีน”  
 
 

2. อาจารย์  
ดร.จิตต์โสภิณ   
พิเชษฐ์ลดารมณ ์

- อยู่ระหว่าง
การรวบรวม
เอกสาร
ประกอบกา
รสอน เรื่อง 
“การออก
เสียง
ภาษาจีน
กลาง
เบื้องต้น” 

- อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ
ท าเอกสาร
ประกอบการ
สอน เรื่อง 
“การออกเสียง
ภาษาจีนกลาง
เบื้องต้น” 

- ได้รับทุน
สนับสนุนผลิต
หนังสือ 
“ภาษาจีนเพ่ือ
ธุรกิจความงาม
และสุขภาพ” 

- จัดท าหนังสือ 
“ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ
ความงามและ
สุขภาพ” เสร็จ
สมบูรณ ์
- ได้รับทุนสนับสนุน
วิจัยเรื่อง “การ
สร้างอัตลักษณ์ของ
ชาวไทยเชื้อสายจีน
ผ่านศิลปะการ 
แสดงเอ็งกอ 
กรณีศึกษา คณะเอ็ง
กอ ศาลเจ้าปู่–ย่า 
จังหวัดอุดรธานี”
งบประมาณปี 2564 

- เผยแพร่หนังสือ “ภาษาจีน
เพ่ือธุรกิจความงามและ
สุขภาพ” 
- เผยแพร่งานวิจัยเรื่อง 
“การสร้างอัตลักษณ์ของชาว
ไทยเชื้อสายจีนผ่านศิลปะ
การ 
แสดงเอ็งกอ กรณีศึกษา 
คณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่–ย่า 
จังหวัดอุดรธานี”
งบประมาณปี 2564 
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3. อาจารย์  
ดร.พัทธ์วริน   
อรรคศรีวรโชติ 

- อยู่ระหว่าง
การรวบรวม
เอกสาร
ประกอบกา
รสอนเรื่อง 
“อักษรจีน” 

- ควรมีการย่ืน
สอบสอนควบคู่
ไปกับงานวิจัย
ที่สนับสนุนการ
เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

- ได้รับทุน
สนับสนุนผลิต
หนังสือ 
“หรรษาอักษร
จีน” 

- เผยแพร่หนังสือ 
“หรรษาอักษรจีน” 

- ได้รับทุนสนับสนุนผลิต
หนังสือ “หรรษาอักษรจีน” 

4. อาจารย์  
ปรียากร   
บุญธรรม 

ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอก 
(อยู่ระหว่างการแก้เล่ม
งานวิจัย) 

- รายงานผล
การศึกษาต่อ 
ระดับดุษฎี
บัณฑิต 

- รายงานผล
การศึกษาต่อ ระดับ
ดุษฎีบัณฑิต 
- ได้รับทุนสนับสนุน
การผลิตหนังสือ 
“ภาษาจีนส าหรับ
บุคลากรทาง
การแพทย์” 
- เผยแพร่หนังสือ 
“ภาษาจีนส าหรับ
บุคลากรทาง
การแพทย์” 
- ได้รับทุนผลิต
ผลงานวิจัยเรื่อง 
“วิเคราะห์
ข้อผิดพลาดการใช้
กริยาวิเศษณ์ในการ
สร้างประโยค
ภาษาจีนของ
นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาจีน: กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด” 
งบประมาณปี 2562 
- ได้รับทุนสนับสนุน
ผลิตเอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาภาษาจีน
เบื้องต้น 1 

- รายงานผลการศึกษาต่อ 
ระดับดุษฎีบัณฑิต 
- ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 
เรื่อง “ส ารวจนิยมของ
ผู้เรียนภาษาจีนที่มีผลงาน
วรรณกรรมร่วมสมัยของนัก
ประพันธ์ชาวจีน”” 
- ได้รับทุนสนับสนุน เรื่อง 
การส ารวจค าศัพท์เฉพาะเชิง
วัฒนธรรมตามเส้นทาง
ท่องเท่ียว 8 พระธาตุ
ประจ าวันเกิดในจังหวัด
นครพนม เพ่ือผลิต
หนังสือศัพทานุกรมไทย - 
จีน 8 พระธาตุประจ าวันเกิด
ในจังหวัด 
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5. อาจารย์  
Huang Shih–Yi 
Ph.d. 

- - เริ่มปฏิบัติงาน 
 

 ลาออก เมื่อ 1 ต.ค. 
64 

- 

6. อาจารย์  
ธัญจิรา 
ศรีกระจ่าง 

- - - เริ่มปฏิบัติงาน 
เมื่อวันที่ 17 
ส.ค. 63 (ก าลัง
ศึกษาระดับดุษฎี
บัณฑิต)  

- ก าลังศึกษาระดับ
ดุษฎีบัณฑิต  
- รายงานผล
การศึกษาต่อ ระดับ
ดุษฎีบัณฑิต 

- รายงานผลการศึกษาต่อ 
ระดับดุษฎีบัณฑิต (อยู่
ระหว่างการแก้เล่มงานวิจัย) 
 

           
        จากตารางท่ี 6 จะเห็นได้ว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการวางแผนในการก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการและมีการ
รายงานความก้าวหน้าขณะปัจจุบันและแสดงแผนการในปีถัดไป 
 
ตารางที่ 7 ในปีการศึกษา 2564 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ผลิตผลงาน
วิชาการ ดังนี้ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ผลงาน 
น าเสนอผลงาน

วิชาการ 
ตีพิมพ์ 
วารสาร 

ทุนผลิต
ผลงานทาง
วิชาการ 

อาจารย์ ภาวิณี   
เรืองจิรารัตน์ 

- ปวีณา แพงสอน และ ภาวิณี  เรืองจิรารัตน์.
(2564). ทัศนคติของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยนครพนม ท่ีมีต่อการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์รายวิชาภาษาจีนในช่วงโควิด 19 

 
 

- - 

- ได้รับทุนสนับสนุนผลิตหนังสือ เรื่อง “ภาษาจีน
เพ่ือธุรกิจการโรงแรม” 

- -  

- ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยคณะฯ เรื่อง “การ
วิเคราะห์การใช้ภาษาในชื่อซีรี่ส์จีน”  

- -  

อาจารย์  
ดร.จิตต์โสภิณ 
พิเชษฐ์ลดารมณ ์

- จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์  และ ธัญจิรา ศรี
กระจ่าง.(2564). ปัจจัยการเลือกอ่าน พฤติกรรม
และทัศนคติต่อการอ่านนิยายจีนแปลออนไลน์ 
: กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนครพนม  

 
 

- - 

- ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 หนังสือเรื่อง 
“ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจความงามและสุขภาพ” 
(ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วในปี พ.ศ.2564) 

- -  
 

- ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ - -  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 งานวิจัยเรื่อง “การ
สร้างอัตลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายจีนผ่าน
ศิลปะการแสดงเอ็งกอ กรณีศึกษา คณะเอ็งกอ 
ศาลเจ้าปู่–ย่า จังหวัดอุดรธานี” (อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

อาจารย์  
ดร.พัทธ์วริน  
อรรคศรีวรโชติ 

- พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ. (2564). ปัญหาการ
เรียนภาษาจีนผ่านระบบออนไลน์ของนักศึกษา
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  

 - - 

- ได้รับทุนสนับสนุนผลิตหนังสือ “หรรษาอักษร
จีน” 

- -  

อาจารย์ ปรียากร   
บุญธรรม 

- ปรียากร บุญธรรม. (2564). ผลงานนวนิยายของ
นักประพัน ธ์หญิ งชาวจีนที่ มี การ เผยแพร่ ใน
ประเทศไทยในปี 1996-2016 

-  - 

- ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง “ส ารวจความ
นิยมของผู้เรียนภาษาจีนที่มีผลงานวรรณกรรมร่วม
สมัยของนักประพันธ์ชาวจีน” 

- -  

- ได้รับทุนสนับสนุน เรื่อง การส ารวจค าศัพท์
เฉพาะเชิงวัฒนธรรมตามเส้นทางท่องเท่ียว 8 พระ
ธาตุประจ าวันเกิดในจังหวัดนครพนม เพ่ือผลิต
หนังสือศัพทานุกรมไทย-จีน 8 พระธาตุประจ าวัน
เกิดในจังหวัด 

- -  

อาจารย์  
ธัญจิรา ศรีกระจ่าง 

- จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์  และ ธัญจิรา ศรี
กระจ่าง.(2564). ปัจจัยการเลือกอ่าน พฤติกรรม
และทัศนคติต่อการอ่านนิยายจีนแปลออนไลน์ 
: ก ร ณี ศึ ก ษ า นั ก ศึ ก ษ าร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยนครพนม  

 
 

- - 

อาจารย์  
ปวีณา แพงสอน 

- ปวีณา แพงสอน และ ภาวิณี  เรืองจิรารัตน์.
(2564). ทัศนคติของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยนครพนม ท่ีมีต่อการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์รายวิชาภาษาจีนในช่วงโควิด 19 

 
 

- - 

- ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยคณะฯ เรื่อง “การ
วิเคราะห์การใช้ภาษาในชื่อซีรี่สจ์ีน”  

- -  

- ได้รับทุนสนับสนุน เรื่อง การส ารวจค าศัพท์
เฉพาะเชิงวัฒนธรรมตามเส้นทางท่องเท่ียว 8 พระ
ธาตุประจ าวันเกิดในจังหวัดนครพนม เพ่ือผลิต

- -  
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หนังสือศัพทานุกรมไทย-จีน 8 พระธาตุประจ าวัน
เกิดในจังหวัด 

รวม 5 1 9 
 

     ●   การทบทวนระบบกลไก พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ได้ประชุมหารือเรื่องการพัฒนาตนเองทาง
วิชาการ แต่ยังไม่มีผู้ใดท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ ดังนั้น ทางหลักสูตรฯ จึงได้ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมการ
อบรมทางวิชาการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพตนเองและการผลิตผลงานทางวิชาการ (รายงานการประชุม
ครั้งท่ี 12/2564) 

     ●  การปรับปรุงระบบกลไก พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ได้รับการสนับสนุน
ให้ทุกคนพัฒนาศักยภาพตนเองทางด้านวิชาการ ตระหนักถึงความส าคัญของการผลิตผลงานทางวิชาการ อีกท้ังยัง
ได้รับการสนับสนุนจากทางคณะฯ โดยได้มีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยการจัดสรรงบประมาณพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของหลักสูตรฯ เพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาตนเองทางด้านการขอต าแหน่งทางวิชาการในอนาคต 
อีกท้ังทางหลักสูตรฯ ยังได้สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมการอบรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพตนเองและการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างเป็นประจ า (รายงานการประชุมครั้งท่ี 12/2564) 
ตัวบ่งชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คน) 5 
2. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี 0 
3. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท 3 
4. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 2 
5. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี 0 
6. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 0 
7. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 0 
8. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี 0 
9. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 0 
10. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 0 
11. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี 0 
12. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาโท 0 
13. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 0 

ผลงานวิชาการของอาจารผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
         ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการ จ านวน  4 ผลงาน       
รวมค่าน้ าหนัก 1.20 ค านวณ (1.20*100)/5 = 24% มากกว่าร้อยละ 20 ได้ 5 คะแนน ดังนี้       

ชื่อ - สกุล ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 
1. อาจารย์ ภาวิณี   - ปวีณา แพงสอน และ ภาวิณี เรืองจิรา - งานประชุม วิชาการรัฐประศาสน 0.2 
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เรืองจิรารัตน์ รั ต น์ .(2564). ทั ศ นค ติขอ ง นั ก ศึ ก ษ า

สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยนครพนม 
ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
รายวิชาภาษาจีนในช่วงโควิด 19 

ศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่  13 สมารัฐ
ประศาสนศาสตร์แห่ งประเทศไทย 
ร่วมกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณ ะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

2. อาจารย์  
ดร.จิตต์โสภิณ  
พิเชษฐ์ลดารมณ ์

- จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์ และ ธัญจิ
รา ศรีกระจ่าง.(2564). ปัจจัยการเลือก
อ่าน พฤติกรรมและทัศนคติต่อการอ่าน
นิยายจี นแปลออนไล น์ : กรณี ศึ กษ า
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
นครพนม 

- งานประชุม วิชาการรัฐประศาสน
ศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่  13 สมารัฐ
ประศาสนศาสตร์แห่ งประเทศไทย 
ร่วมกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณ ะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

0.2 

3. อาจารย์  
ดร.พัทธ์วริน  
อรรคศรีวรโชติ 

- พั ท ธ์วริน  อรรคศรี วรโช ติ . (2564). 
ปัญ หาการเรียนภาษาจีนผ่ านระบบ
ออนไลน์ของนักศึกษาสาขารัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

- งานประชุม วิชาการรัฐประศาสน
ศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่  13 สมารัฐ
ประศาสนศาสตร์แห่ งประเทศไทย 
ร่วมกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณ ะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

0.2 

4. อาจารย์ ปรียากร  
บุญธรรม 

- ปรียากร บุญธรรม. (2564). ผลงานนว
นิยายของนักประพันธ์หญิงชาวจีนที่มีการ
เผยแพร่ในประเทศไทยในปี 1996-2016 

- วารสารจีนศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

0.6 
 

 

4.2-1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

   รวมจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปรญิญาเอก 2 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 40 

ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5) 5 

4.2-2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวนรวมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 0 

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 0 
ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5)  0 
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ผลที่เกิดกับอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ที่ 4.3) 
4.3-1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์  

เป้าหมายเชิงปริมาณ  อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ร้อยละ 100 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรในระดับดี 
 

   ปีการศึกษา 
อัตราการคงอยู่ของ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2562 5 
2563 5 
2564 5 

 

4.3-2 ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร 

 

 

 

 

 

        จากการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการผู้บริหารหลักสูตร ในปีการศึกษา 2564 
พบว่า ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อประเมินหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 4.51 ท้ังนี้หลักสูตรได้น าผลการประเมินรายงานในท่ีประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ครั้งท่ี 11 เมื่อวันท่ี 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 เพื่อพิจารณาจัดท าแผนปรับปรุงแก้ไขและ
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อด าเนินการ และมี
แนวโน้มผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้น ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการได้บริหารหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบจากรายงาน
ผลการด าเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 (หลักฐาน: สรุปความพึงพอใจของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการผู้บริหารหลักสูตร) 

   ปีการศึกษา 
ความพึงพอใจของ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2562 4.17 
2563 4.35 
2564 4.51 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1W94ubANY5-jXEKRnZaYayDu4gqMv-_9j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W94ubANY5-jXEKRnZaYayDu4gqMv-_9j/view?usp=sharing
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หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต (องค์ประกอบท่ี 2 และ 3) 
  
ตารางที่ 3.1  ข้อมูลนักศึกษา  

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 ร้อยละของการคงอยู่ต่อจ านวนรับเขา้ 

2560 จบการศึกษา - - - 1 08.00 

2561 18 18 12 12 12 63.16 

2562 23  21 15 15 66.66 

2563 40   38 37 83.72 

2564 23    26 100.00 

* ที่มา :  รายงานจ านวนการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2564 
 * หมายเหตุ :  ในปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาคงเหลือทั้งสิ้น 91 คน  
นักศึกษารุ่น 60 ที่ยังไม่จบการศึกษา 1 คน คือ 1. นางสาวอุษณีย์ ซามาตร รหัสนักศึกษา 603011910206  
นักศึกษารุ่น 62 ที่ได้ขอโอนย้ายมาจากหลักสูตรอื่น 1 คน คือ 1. นางสาวนิรมล บุตรศรี รหัสนักศึกษา 623011910279 
นักศึกษารุ่น 63 ที่ได้ขอโอนย้ายมาจากหลักสูตรอื่น 1 คน คือ 1. นางสาวรัศมี  สาลีเพ็ง รหัสนักศึกษา 633011910773   
นักศึกษารุ่น 64 ที่ได้ขอโอนย้ายมาจากหลักสูตรอื่น 3 คน คือ  
   1. นายพรหมเมตต์  พิมหานาม รหัสนักศึกษา 643011910335   
   2. นางสาวพิมพกานต์ กุมารสิทธ์ิ รหัสนักศึกษา 643011910327  
   3. นางสาวผกาสินี  แก้ววรรณา รหัสนักศึกษา 643011910391  

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา 

1. ปัจจัยทางด้านความถนัดในสาขาวิชา นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ าจึงตัดสินใจย้ายสาขาหรือ
มหาวิทยาลัย 

2. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและการเงินท าให้นักศึกษาต้องท างานเพื่อส่งเสียตนเอง จึงขอพักการเรียน
หรือลาออก 

3. ปัจจัยทางด้านสุขภาพนักศึกษาบางคนมีปัญหาสุขภาพระหว่างเรียน เมื่อสุขภาพร่างกายไม่พร้อมท า
ใหข้าดเรียนบ่อยครั้งและเรียนไม่ทันเพื่อ 

4. ปัจจัยเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีท าให้ทางมหาวิทยาลัยปรับการเรียนการสอนเป็น
รูปแบบออนไลน์ ส่งผลให้นักศึกษาบางคนมีปัญหาการปรับตัวจึงขอพักการเรียน 

 
 
 
 

 

http://flas.npu.ac.th/web/web/pdf/reg/2564/3/9.pdf
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ตัวบ่งชี้  3.1  การรับนักศึกษา 

3.1-1  การรับนักศึกษา  
เป้าหมายเชิงปริมาณ  จ านวนการรับนักศึกษา จ านวน 40 คน  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  นักศึกษาท่ีรับเข้ามามีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562  
 

     ●  ระบบกลไก  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา ดังนี้  

          1. ก าหนดจ านวนการรับนักศึกษาตามแผนและนโยบาย  
            1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมฯเรื่องการก าหนดจ านวนการรับนักศึกษาประจ าปี 2564  
            1.2 สรุปรายงานการประชุมฯ เรื่อง ก าหนดการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564  

 (รายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2564)  
          2. แต่งต้ังคณะกรรมการรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 

2.1 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ  
                (ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์ 
                และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564) (เอกสารแนบ) 
          3. ก าหนดแนวทางการรับนักศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษา เกณฑ์ และเครื่องมือ
คัดเลือกวิธีการคัดเลือกและ การก ากับ ติดตาม  
              3.1 ประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษา เพื่อก าหนดคุณสมบัตินักศึกษาและช้ีแจงระบบในการรับสมัคร 

3.2 รับสมัครตามระบบการศึกษา  
               (แผนการรับสมัครนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564) (เอกสารแนบ) 

(ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ) (เอกสารแนบ) 
           4. ด าเนินการรับนักศึกษาตามระบบการรับนักศึกษา TCAS 
                   รอบท่ี 1  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจ าปีการศึกษา 2564  

(ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบท่ี 1 Portfolio ประจ าปีการศึกษา 2564) (เอกสารแนบ) 
          รอบท่ี 2  โควตาประจ าปีการศึกษา 2564 ประจ าปีการศึกษา 2564  

(ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบท่ี 2 โควตา ประจ าปีการศึกษา 2564) (เอกสารแนบ) 
                    รอบท่ี 3  รับตรงร่วมกัน (Admission 1/2) ประจ าปีการศึกษา 2564  
              (ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1,2) ปีการศึกษา2564) (เอกสารแนบ) 
                    รอบท่ี 4  รับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2564  

(ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบท่ี 4 รับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2564) (เอกสารแนบ) 
                    รอบท่ี 5  รับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2564  

http://flas.npu.ac.th/web/web/pdf/reg/2563/4/11.pdf
http://flas.npu.ac.th/web/web/pdf/reg/2564/3/1.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1-n2xcjT-Z9Cc4PYHeQ9X5VTX3HukAnJP
http://flas.npu.ac.th/web/web/pdf/reg/2564/3/2.pdf
http://flas.npu.ac.th/web/web/pdf/reg/2564/3/3.pdf
http://flas.npu.ac.th/web/web/pdf/reg/2564/3/4.pdf
http://flas.npu.ac.th/web/web/pdf/reg/2564/3/5.pdf
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(ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2564) (เอกสารแนบ) 
           5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อของหลักสูตร  
               5.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

5.2 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
(รับสมัครตามระบบการศึกษา) (เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา ม.นครพนม)   

               (ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) (เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา ม.นครพนม) 
           6. สัมภาษณ์นักศึกษาตามประเด็นโดยใช้แบบสัมภาษณ์  

6.1 ค าแต่งต้ังงคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์  
(ค าแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์) (เอกสารแนบ) 

          6.2 คณะกรรมการฯ สอบสัมภาษณ์นักศึกษา 
           7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมตัดสินผลการสอบสัมภาษณ์   
              7.1 ประชุมคณะกรรมการฯ ตัดสินผลการสอบสัมภาษณ์   

7.2 สรุปรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
(ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) (เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา ม.นครพนม)            

           8. บันทึกผลตามระบบการรับนักศึกษา ของกองบริการการศึกษา  
           8.1 กรอกผลการรับนักศึกษาในระบบ 
           8.2 ตรวจสอบผลการรับนักศึกษา 

           9. ประเมินผลกระบวนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  
              9.1 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  
                (เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา ม.นครพนม)            
              9.2 ค าแต่งต้ังคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษา  
              9.3 รับรายงานตัวนักศึกษา ตรวจสอบหลักฐาน 

(ค าแต่งต้ังคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษา) (เอกสารแนบ) 
          10. รายงานผลการรับรายงานตัวนักศึกษาตามระบบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม  
               10.1 รายงานผลการรับรายงานตัวนักศึกษา 

10.2 ประกาศในเว็ปไซต์ คณะ/มหาวิทยาลัย  
(รายงานจ านวนการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564) (เอกสารแนบ) 

           11. ประเมินผลกระบวนการรับนักศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา มีการประชุม
คณะกรรมการฯ ประเมินผลการรับนักศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา 
           12. รายงานผลการประเมิน แนวทางปรับปรุงและพัฒนาการรับนักศึกษาต่อคณะกรรมการประจ าคณะ มี
การรายงานผลการประเมินกระบวนการ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา 
           13. ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา มีการรายงานผลการประเมินกระบวนการ 

http://flas.npu.ac.th/web/web/pdf/reg/2564/3/6.pdf
http://admission.npu.ac.th/
http://admission.npu.ac.th/
https://drive.google.com/drive/folders/1-n2xcjT-Z9Cc4PYHeQ9X5VTX3HukAnJP
http://admission.npu.ac.th/
http://admission.npu.ac.th/
https://drive.google.com/drive/folders/1-n2xcjT-Z9Cc4PYHeQ9X5VTX3HukAnJP
http://flas.npu.ac.th/web/web/pdf/reg/2564/3/9.pdf
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แนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา 
           14. รายงานผลการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาต่อคณะกรรมการบริหาร 
 

     ●   ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก   
           จากผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมหารือ เรื่อง การรับ 
นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 โดยได้มีการต้ังเป้าหมายการรับนักศึกษาไว้ จ านวน 40 คน โดยเป็นผู้ท่ีจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.2 ผ่านระบบ TCAS ท่ีมหาวิทยาลัยนครพนม
เป็นผู้ด าเนินการเปิดรับสมัครและก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัครจากการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ี
สอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อพิจารณาจ านวนการรับนักศึกษา เกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัคร 
ก าหนดเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ (รายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2564)  
    การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาจีนทั้ง 5 รอบ ประจ าปีการศึกษา 2564 

การรับนกัศึกษา 
ผู้สมัคร 
(คน) 

ผู้มาสอบ 
(คน) 

ขาดสอบ 
(คน) 

ยืนยันสิทธ์ิ 
(คน) 

รายงานตัว 
(คน) 

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 41 41 - 13 12 

รอบที่ 2 โควตาประจ าปี 2564 18 18 - 1 1 
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1/2) 5 5 - 5 5 
รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ประจ าปี 2564 8 8 - 8 8 
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจ าปี 2564 - - - - - 

จ านวนนักศึกษาท่ีรายงานตัวในปกีารศึกษา 2564  26 

      ที่มา : ข้อมูลฝ่ายวัดและประมวลผล 

           จากตารางการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนท้ัง 5 รอบ ปรากฎว่ารอบท่ีมีผู้ผ่าน
เกณฑ์การคัดเลือกมากท่ีสุด อันดับท่ี 1 คือ รอบท่ี 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  อันดับท่ี 2 คือ รับตรงอิสระ 
ประจ าปี 2564  และอันดับท่ี 3 คือ รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกนั (Admission 1/2) และรอบท่ีมีสมัครและผู้ผ่านเกณฑ์
น้อยท่ีสุดคือ รอบท่ี 4 รับตรงอิสระ ประจ าปี 2564  ในส่วนของรอบท่ี 5 รับตรงอิสระ ประจ าปี 2564 ไม่มีผู้สมัคร 
 ตารางเปรียบเทียบจ านวนนักศึกษา ในปีการศึกษา 2561 - 2564 

การรับนกัศึกษา 
ผู้ผ่านเกณฑ์คดัเลือก  

(2561) 
ผู้ผ่านเกณฑ์คดัเลือก 

(2562) 
ผู้ผ่านเกณฑ์คดัเลือก 

(2563) 

ผู้ผ่านเกณฑ์
คัดเลือก 
(2564) 

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 1 11 18 12 
รอบที่ 2 โควต้าประจ าปี  5 5 4 1 
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) 3 3 10 

5 
รอบที่ 4 รับตรงร่วมกัน (Admission 2) 0 1 3 
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ  8 3 8 8 
รอบที่ 6 รับตรงอิสระ 1 0 0 0 

รวม 18 23 43 26 

http://flas.npu.ac.th/web/web/files/chinese2560.pdf
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ที่มา :  ข้อมูลจากฝ่ายวัดและประมวลผล  

         จากตารางเปรียบเทียบจ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 – 2564  พบว่าจ านวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นตามล าดับ 
จากปี 2560 ท่ีรับนักศึกษารอบท่ี 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) คือรอบท่ีมีผู้สมัครและผู้ผ่านเกณฑ์มากท่ีสุด และ
จ านวนนักศึกษารอบท่ี 4 รับตรงร่วม (Admission) คือรอบท่ีมีสมัครและผู้ผ่านเกณฑ์น้อยท่ีสุด ดังนั้นปัญหาท่ีพบใน
การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ คือรอบท่ี  4 รับตรงร่วม (Admission)  
          ในปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาภาษาจีนฯ ได้รับนักศึกษาใหม่จ านวน 26 คน ซึ่งเป็นจ านวนท่ีลดจากปีท่ีแล้ว
ถึง 17 คน ทางหลักสูตรฯ จึงได้มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อประเมินผลและวิเคราะห์จ านวนนักศึกษา
ท่ีไม่ตรงตามแผนการรับนักศึกษาท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.2 และได้ทบทวนแผนการรับนักศึกษาถึงสาเหตุและปัญหาท่ีท า
ให้การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ซึ่งปัญหาส าคัญคือ ปัญหาการระบาดของโรค Covid-19 ท่ีท าให้
นักศึกษาต้องเรียนออนไลน์และมีบางส่วนท่ีไม่สามารถปรับตัวได้จึงเลือกท่ีจะชะลอการเรียนไว้จนกว่าสถานการณ์
โรคระบาดจะดีขึ้น และทางหลักสูตรฯ ได้ปรับกลยุทธให้เหมาะกับสถานการณ์ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทั้งการ
สอน การสอบ การสัมภาษณ์ หรือแม้แต่การสอบถามเกี่ยวกับข้องสงสัยต่าง ๆ ซึ่งทางหลักสูตรฯ ได้เปิดช่องทาง
ออนไลน์หลายช่องทาง เช่น Facebook, Line เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อ (Facebook : สาขาวิชาภาษาจีน คณะ
ศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม) 
                  

     ●   การทบทวนระบบกลไก  
           อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมหารือถึงปัญหาการลดลงของการรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2564 ท่ีต้ังเป้าการรับนักศึกษาไว้ท่ี 40 คน หากแต่ยอดนักศึกษาท่ีรับเข้าต่ ากว่าท่ีก าหนดไว้  ซึ่งปัญหาการรับบุคคล
เข้าศึกษาต่อในรอบท่ี 2 โควตาประจ าปี 2564 คือรอบท่ีมียอดการรับนักศึกษาท่ีน้อยท่ีสุด ทางหลักสูตรฯ จึงได้
ทบทวนระบบการประชาสัมพันธ์ ให้มีความหลากหลายและการเข้าถึงข้อมูลของหลักสูตรได้ง่ายยิ่งขึ้น   
        จุดแข็งในการรับนักศึกษา คือ รอบท่ีได้นักศึกษามากท่ีสุดคือ รอบท่ี 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ซึ่ง
รอบนี้ผู้สมัครส่วนมากเป็นคนในจังหวัดนครพนมและพื้นท่ีใกล้เคียง ดังนั้น ทางหลักสูตรฯ ต้องประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ให้มากยิ่งขึ้นและได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ หัวหน้าสาขาฯ เป็นผู้ก ากับติดตาม เพื่อให้ได้
ยอดนักศึกษาในรอบแรกเพิ่มมากยิ่งขั้น  
          จุดด้อยในการรับนักศึกษา คือ รอบท่ี 2 โควตาประจ าปี 2564 ท่ีจ านวนผู้สมัครน้อยสุด ซึ่งรอบนี้ใช้การ
ประชาสัมพันธ์รูปแบบออนไลน์ เพราะการประชาสัมพันธ์รูปแบบออนไลน์เป็นการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบกว้าง 
และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย โดยเน้นจุดขายคือ การสร้างความน่าเช่ือถือจากรางวัลท่ีได้รับ และการเคล่ือนไหว
ของเพจจะต้องสม่ าเสมอ น่าสนใจและทันเหตุการณ์ ทางหลักสูตรฯ ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.จิตต์โสภิณ                  
พิเชษฐ์ลดารมณ์ เป็นผู้ก ากับดูแลร่วมกับนักศึกษาในสาขาท่ีเป็นแอดมิน และทางหลักสูตรฯ ได้จัดโครงการประกวด
สุนทรพจน์ภาษาจีนและภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (รูปแบบออนไลน์)  ในกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้รู้จักสาขาวิชาภาษาจีน ม.นครพนม มากยิ่งขึ้น (รายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2564) 

https://www.facebook.com/chinesenpu
https://www.facebook.com/chinesenpu
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     ●  การปรับปรุงกระบวนการ   
จากการทบทวนระบบกลไก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมเพื่อหารือถึงการปรับการประชาสัมพันธ์ 

ของหลักสูตรฯเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น (รายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2564)  โดยแบ่งออกเป็นการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกและการประชาสัมพันธ์รูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทางหลักสูตรฯ ได้แบ่งหน้าท่ี
และภาระการรับผิดชอบดังนี้ 
 1) การประชาสัมพันธ์  หัวหน้าสาขาฯ และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีการก ากับดูแลและติดตามการ
ประชาสัมพันธ์ของหลักสูตร พร้อมท้ังเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ต้องน่าสนใจและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้ โดยแบ่ง
หน้าท่ีการรับผิดชอบดังนี้ อาจารย์ ดร.พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ และอาจารย์ภาวิณี เรืองจิรารัตน์ เป็นผู้ดูแลการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและออกพื้นท่ีประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนในจังหวัดนครพนมและพื้นท่ีใกล้เคียง ร่วมกับทาง
คณะฯ และมหาวิทยาลัย  
  2) การขยายพื้นท่ีในการประชาสัมพันธ์ นอกจากการประชาสัมพันธ์เชิงรุกแล้ว การประชาสัมพันธ์
รูปแบบออนไลน์เป็นวิธีในการขยายพื้นท่ีการประชาสัมพันธ์ที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยการใช้เพจ Facebook ของ
สาขาวิชาภาษาจีน   ซึ่งทางหลักสูตรภาษาจีนได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์ เป็นผู้ก ากับ
ดูแลร่วมกับนักศึกษาในสาขาท่ีเป็นแอดมิน  
  3) การสร้างเนื้อหา (Content) ในการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม หากเนื้อหา
ไม่น่าสนใจก็ไม่สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้ ดังนั้นทางหลักสูตรฯ จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการสร้างเนื้อหา
เป็นอย่างยิ่ง จึงมอบหมายให้ อาจารย์ปรียากร บุญธรรม และนักศึกษาร่วมกนัสร้างเนื้อหา (Content) เพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์  
            ทางหลักสูตรฯ ได้ออกแบบการประชาสัมพันธ์เป็น 3 รูปแบบและมีโครงการต่าง ๆ รองรับ ดังนี ้

   1) การประชาสัมพันธ์เชิงรุก   
       1.1) โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวตามโรงเรียน ท้ังในจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง 
       1.2) โครงการประชาสัมพันธ์ “จากพี่สู่น้อง”  

              2) การประชาสัมพันธ์รูปแบบออนไลน์ 
      2.1) การสร้างเพจ Facebook สาขาวิชาภาษาจีน เพื่อเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายง่ายยิ่งขึ้น 

   3) การสร้างช่ือเสียงให้แก่หลักสูตร เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือ 
                  3.1) การส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน “การประกวดพูดสุนทรพจน์” (汉语桥) รูปแบบออนไลน์  

       3.2) การมีส่วนร่วมกับองค์กรภายนอก เช่น สมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม เป็นต้น 
3.1-2  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
เป้าหมายเชิงปริมาณ    นักศึกษาแรกเข้า จ านวน  23  คน เข้าร่วมโครงการ เกินร้อยละ 80 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ   1. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับ ดี (3.51) 
                              2. นักศึกษาแรกเข้า จ านวน  23  คน ผ่านการเข้าร่วมโครงการและได้เข้าอบรมออนไลน์     
                                  ในโครงการ Chinese for Beginners Course : Beijing University เกินร้อยละ 80 
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     ●   ระบบกลไก  
       การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรภาษาจีน ได้ด าเนินการในภาพรวมของคณะฯ ท้ังการ 
ให้ความรู้ การฝึกทักษะการด ารงชีวิตในมหาวิทยาลัยและการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ตลอดจนปลูกจิตส านึก
การมีจิตสาธารณะ และการให้บริการในวิชาชีพ ในโครงการท่ีทางคณะฯ และทางหลักสูตรฯ ได้จัดขึ้น เช่น โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ท้ังในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับหลักสูตรฯ ซึ่ง ผลลัพธ์ท่ีทางหลักสูตร
ภาษาจีนคาดหวังไว้คือ นักศึกษาใหม่ในหลักสูตรภาษาจีน มีความรู้ความเข้าใจในระบบการลงทะเบียนเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น การเพิ่ม - ถอนรายวิชา การลงเรียนรายวิชาตามกรอบระยะเวลาท่ีฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
ก าหนดไว้ (คู่มือนักศึกษา : file:///C:/Users/USER/Downloads/Documents/GuideBookl2560_2.pdf) 

        นอกจากนี้ทางหลักสูตรฯ ได้จัดโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาใหม่ โดยจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ใน
หลักสูตรภาษาจีนได้เรียนรู้ทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนก่อนการเริ่มเรียนในปีการศึกษาแรก และเพื่อให้
นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนการสอนและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทางหลักสูตรฯ จึงได้จัดโครงการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 ขึ้น โดยมีกระบวนการ ระบบและกลไก ดังต่อไปนี้ 
           1. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
             1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน (อาจารย์ทุกคนในหลักสูตรฯ) 
              บันทึกขออนุมัติจัดโครงการและตัวโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน (เอกสารแนบ) 
           2. คณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

2.1 ประชุมพิจารณา ทบทวน แนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
          (รายงานการประชุมสาขาฯ ครั้งท่ี 1/2564) 
           3. ประชุมสรุปประเด็นในการพิจารณาโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้กับนักศึกษา  
             3.1 ท าแผนการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
               (รายงานการประชุมสาขาฯ ครั้งท่ี 1/2564) 
           4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแผนเตรียมความพร้อมนักศึกษา  
             4.1 น าเสนอร่างแผนการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อคณะกรรมการบริหาร  
             4.2 พิจารณาอนุมัติแผนงาน  
             บันทึกขออนุมัติจัดโครงการและตัวโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน (เอกสารแนบ) 
           5. การด าเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา  
             5.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน  
             5.2 ประชุมวางแผนด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
             5.3 ด าเนินโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
            บันทึกขออนุมัติจัดโครงการและตัวโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน (เอกสารแนบ) 
           6. ติดตาม/ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  
             6.1 ทดสอบผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

../AppData/USER/Downloads/Documents/GuideBookl2560_2.pdf
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             6.2 ประเมินผลการสอบผลสัมฤทธิ์โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
             6.3 ประเมินโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

         6.4 ปรับปรุงการด าเนินการเตรียมความพร้อม  
  (รายงานสรุปโครงการฯ) (เอกสารแนบ) 

           7. ประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
             7.1 ประชุมประเมินผลกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

7.2 สรุปผลการด าเนินงาน  
   (รายงานสรุปโครงการฯ) (เอกสารแนบ) 

           8. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
             8.1 ประชุมวางแนวทางพัฒนาการจัดท าโครงการเตรียมความพร้อม  
             8.2 สรุปผลการปรับปรุง  
             (รายงานการประชุมสาขาฯ ครั้งท่ี 2/2564) 
           9. รายงานผลการปรับปรุงพัฒนา เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม  
             9.1 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการเตรียมความพร้อม  
             9.2 สรุปผลรายงานผลการปรับปรุงพัฒนาท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม  
             (รายงานการประชุมสาขาฯ ครั้งท่ี 2/2564) 
 

     ●  ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก 
จากผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมหารือการจัดท า

โครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาใหม่สาขาวิชาภาษาจีน ประจ าปีการศึกษา 2564 (รายงานการประชุมสาขาฯ 
ครั้งท่ี 1/2564) ระหว่างวันท่ี 21-25 มิถุนายน พ.ศ.2564 ท่ีผ่านมา เพื่อเป็นการส่งเสริมและเตรียมความพร้อม
ทางด้านความรู้ด้านภาษาจีนเบื้องต้น ทางสาขาวิชาฯ จึงเล็งเห็นความส าคัญในการให้นักศึกษาใหม่ได้เข้าร่วมการ
อบรมภาษาจีนเบื้องต้น (Chinese for Beginners Course) รูปแบบออนไลน์  ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยปักกิ่ ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และได้สัมผัสกับรูปแบบการเรียนการสอนท่ีจัดท าโดยเจ้าของ
ภาษา อีกท้ังยังสามารถน าความรู้ท่ีได้มาเป็นพื้นฐานในการเรียนในหลักสูตรฯ ต่อไป ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้เลือกเข้า
ร่วมตามวันและเวลาว่างท่ีนักศึกษาสะดวกต้ังแต่วันท่ี 26 มิถุนายน-31 ตุลาคม พ.ศ.2564 หลังจากท่ีนักศึกษาได้
อบรมจนเสร็จส้ินให้นักศึกษาถ่ายภาพหน้าจอท่ีแสดงผลการศึกษาว่าส าเร็จหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักฐานในการเข้า
ร่วมโครงการ โครงการฯ ดังกล่าวมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมการอบรมท้ังหมด 22 คน คิดเป็นร้อยละ 96 ของนักศึกษา
ใหม่ท้ังหมด 

 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1vNTuan9l1hSmNb3q3Sd1hrAosDp-0Ut5
https://drive.google.com/drive/folders/1vNTuan9l1hSmNb3q3Sd1hrAosDp-0Ut5
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ตารางแสดงกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ 

   วัน เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 
21 มิ.ย. 64 09.00-16.00  - แนะน าสาขาวิชาฯ 

- การจัดการเรียนการสอน 
- การลงทะเบียนเรียน 
- การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
- การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน 

อ.ภาวิณี เรืองจิรารัตน์ 
อ.ปรียากร บุญธรรม 

อ.ดร.จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์ 
อ.ดร.พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ 

อ.ธัญจิรา ศรีกระจ่าง 
Shih–Yi, Huang Ph.D. 

Zhang De Biao 
22 มิ.ย. 64 09.00-16.00 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 

- ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอักษรจีน 
- ภาษาจีนเบื้องต้น: การอ่านพินอิน การออกเสียง
ภาษาจีน การทักทาย การแนะน าตัว เป็นต้น 

(หนังสือที่ใช้: 快乐汉语 บทที่ 1–6)  

อ.ปรียากร บุญธรรม 
อ.ดร.พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ 

อ.ภาวิณี เรืองจิรารัตน์ 
Zhang De Biao 

23 มิ.ย. 64 09.00-16.00  - ทบทวนเน้ือหาที่เรียนไปแล้ว 
- ภาษาจีนเบื้องต้น: ตัวเลข การบอกวันและเวลา 
การถามอายุ การถาม เป็นต้น  

(หนังสือที่ใช้: 快乐汉语 บทที่ 7–14)  

Shih–Yi, Huang Ph.D. 
อ.ธัญจิรา ศรีกระจ่าง 

อ.ดร.จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์ 
อ.ภาวิณี เรืองจิรารัตน์ 

24 มิ.ย. 64 09.00-16.00  - ทบทวนเน้ือหาที่เรียนไปแล้ว 
- ภาษาจีนเบื้องต้น: การเรื่องสถานที่ อาชีพ การ

ท างาน เป็นต้น (หนังสือที่ใช้: 快乐汉语 บทที่ 
15–18)  
- ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการเขียนพู่กันและการ
วาดภาพจีน 

อ.ดร.พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ 
อ.ดร.จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์ 

อ.ปรียากร บุญธรรม 
Zhang De Biao 

25 มิ.ย. 64 09.00-16.00  - ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวัฒนธรรมจีน 
- กิจกรรมถาม-ตอบ 

อ.ภาวิณี เรืองจิรารัตน์ 
อ.ปรียากร บุญธรรม 

อ.ดร.จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์ 
อ.ดร.พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ 

อ.ธัญจิรา ศรีกระจ่าง 
Shih–Yi, Huang Ph.D. 

Zhang De Biao 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 

Chinese for beginners course ที่จัดโดย มหาวิทยาลัยปักกิ่ง 
และต้องส่งเกียรติบัตรเป็นหลักฐานการเข้าร่วมและต้องผ่านการอบรมทุกคน  

โดยระยะเวลาในการจัดโครงการฯ (ระยะเวลาในการอบรม) คือ ตลอดปีการศึกษา 2564 
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จากแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการอบรมภาษาจีนเบ้ืองต้น (Chinese for Beginners Course) 
จัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (https://www.coursera.org/learn/learn-

chinese) พบว่า นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาการอบรมของหลักสูตรมีความรู้ด้านภาษาจีนเบื้องต้น
สูงขึ้นจากความรู้ก่อนการเข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจด้านอาจารย์ผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.41 และมีความพึงพอใจด้านความเข้าใจและการน าความรู้ไปใช้อยู่ในระดับมากเช่นกัน มีค่าเฉล่ีย 4.51 
และผลรวมของค่าเฉล่ียท้ังโครงการฯ มีความพึงใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.46 
ตารางสรุปผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

ด้าน x  ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านอาจารย์ผู้สอน   
1.1 การเตรียมตัวและความพร้อมของอาจารย์ผู้สอน 4.77 มากท่ีสุด 
1.2 การถ่ายถอดของอาจารย์ผู้สอน 4.63 มากท่ีสุด 
1.3 ความสามารถในการอธิบายเน้ือหาได้ชัดเจน 4.51 มากท่ีสุด 
1.4 ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย 4.10 มาก 
1.5 การตอบค าถามของอาจารย์ผู้สอน 4.16 มาก 
1.6 เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 4.29 มาก 

รวม 4.41 มาก 
2. ด้านความเข้าใจและการน าความรู้ไปใช ้   
2.1 ท่านมีความเข้าใจหัวข้อต่าง ๆ มากย่ิงข้ึนหลังสิ้นสุดการอบรม 4.82 มากท่ีสุด 
2.2 ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง 4.74 มากท่ีสุด 
2.3 ท่านสามารถอธิบายเน้ือหา/ความรู้ที่ได้จากการอบรมให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 4.26 มาก 
2.4 ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อยอดเพ่ิมข้ึนได้ด้วยตนเอง 4.63 มากท่ีสุด 
2.5 ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน/การปฏิบัติงานได้ 4.38 มาก 
2.6 ท่านสามารถให้ค าปรึกษาแก่ผู้อื่นในเรื่องที่อบรมมาได้ 4.27 มาก 

รวม 4.51 มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.46 มาก 

      
     ผลการด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ของหลักสูตรฯ เพื่อปรับพื้นฐานของนักศึกษาใหม่ ให้มี
ความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนเบ้ืองต้นและเพื่อเป็นการลดแรงกดดันส าหรับนักศึกษาท่ีไม่มีพื้นฐานให้สามารถปรับตัวและ
เรียนได้อยากมีความสุขมากยิ่งขึ้น ในทางกลับกันส าหรับกลุ่มนักศึกษาท่ีมีพื้นฐานภาษาจีนมาแล้วก็ไม่จ าเป็นต้องรอ
เพื่อนร่วมช้ันเรียนท่ีไม่มีพื้นฐาน ท าให้การเรียนในช้ันเรียนไปได้เร็วขึ้นและท าให้ช้ันเรียนน่าเรียนมากขึ้นด้วย ซึ่ง
โครงการนี้ไม่ใช่เพียงแค่นักศึกษาท่ีได้ประโยชน์เท่านั้น แต่อาจารย์ผู้สอนสามารถสอนได้ง่ายขึ้นและบทเรียนไปได้เร็ว
ยิ่งขึ้น เนื้อหาในกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านการลงทะเบียนเรียนและการเตรียมความพร้อมสู่รั่ว
มหาวิทยาลัย 2) ด้านความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาจีน และ 3) ด้านวัฒนธรรมจีน ซึ่งเนื้อหาแบ่งตามความถนัดของ

https://www.coursera.org/learn/learn-chinese
https://www.coursera.org/learn/learn-chinese
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อาจารย์ผู้สอนท้ัง 7 ท่าน และหนังสือท่ีใช้ในการเตรียมการเรียนการสอน คือ《快乐汉语》 เนื้อหาของหนังสือ
เหล่านี้ค่อนข้างง่ายและเนื้อหาไม่มาก จึงเหมาะท่ีจะน ามาเป็นเนื้อหาส าหรับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาจีน
ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ของสาขาวิชาภาษาจีน และเมื่อเริ่มเรียนวิชาของหลักสูตรฯ หนังสือและเนื้อหาจะยากและ
มีจ านวนมากขึ้น ส่วนเนื้อหาทางด้านวัฒนธรรมจีนจะเน้นให้รู้จักถึงวันส าคัญของชาวจีน เช่น ตรุษจีน ไหว้พระจันทร์  
ร่วมถึงข้อปฏิบัติในเทศกาลส าคัญ เช่น การยกน้ าชาให้ผู้อาวุโส การเขียนพู่กันจีนในวันตรุษจีนติดหน้าบ้านเพื่อเป็น
การรับพรในวันปีใหม่ของชาวจีน  

นอกจากนี้ทางหลักสูตรฯ ได้มอบหมายให้นักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้องเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ในโครงการ 
Chinese for Beginners Course : Beijing University ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าเรียนหลักสูตรดังกล่าวตามลิงค์
ต่อไปนี้ https://www.coursera.org/learn/learn-chinese 

เมื่อ ส้ินสุดภาคการศึกษานักศึกษาช้ันปี ท่ี 1 ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ต้องผ่านการอบรม Chinese for 
beginners course ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยปักกิ่งและต้องผ่านการอบรมทุกคน โดยระยะเวลาในการจัดโครงการฯ 
(ระยะเวลาในการอบรม) คือ ตลอดภาคการศึกษา 1/2564 และเมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา 1/2564  พบว่ามีนักศึกษา
ท่ีเข้าร่วมโครงการจ านวน 22 คน จากนักศึกษาท้ังหมด 23 คน ซึ่งถือว่า เกินร้อยละ 80 ท่ีทางหลักสูตรฯ ได้ก าหนด
ไว้ 
        

     ●  การทบทวนระบบและกลไก 

             ผลจากการจัดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้สังเกตและ
ประเมินผลโครงการฯพบว่า นักศึกษาใหม่มีความต้ังใจและกล้าแสดงออก มีความพยายามในการใช้ภาษาจีน กล้า
อ่าน กล้าพูดมากยิ่งขึ้น หากแต่การจัดโครงการในครั้งนี้ก็ยังพบปัญหาอยู่บ้าง ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ท า
ประชุมหารือถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นและได้ท าการทบทวนระบบ (รายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2564)  ดังนี ้
            1. ด้านเนื้อหาของการจัดโครงการ 
                โครงการนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านการลงทะเบียนเรียนและการเตรียมความพร้อมสู่รั่ว
มหาวิทยาลัย 2) ด้านความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาจีน และ 3) ด้านวัฒนธรรมจีน ซึ่งท้ัง 3 ด้านล้วนมีความจ าเป็น
ส าหรับนักศึกษาใหม่ เพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนในสาขาวิชาภาษาจีน และเนื้อหาท่ีใช้เหมาะท้ังกับผู้ท่ีมีพื้นฐานและไม่มี
พื้นฐานและมีความหลากหลาย เนื่องจากใช้หนังสือเรียนหลายเล่มในการเตรียมเนื้อหา และไม่ยากจนเกินไปและง่าย
จนเกินไป 
            2. ด้านอาจารย์ผู้สอน 
               หลักสูตรภาษาจีนมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 7 คน ซึ่งแต่ละคนต่างมีความสามารถและความ
เช่ียวชาญท่ีแตกต่างกันไป จึงท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ท่ีหลากหลายและรูปแบบการสอนท่ีต่างกันท าให้การจัด
โครงการน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  
 
 

https://www.coursera.org/learn/learn-chinese
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     ●   การปรับปรุงกระบวนการ  
ทางหลักสูตรฯ ได้ประชุมเพื่อทบทวนและร่วมก าหนดแนวทางปรับปรุงการจัดโครงการเตรียมความพร้อม 

ส าหรับนักศึกษาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (รายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2564) ดังนี้ 
            1. การเตรียมเนื้อหา : อาจารย์ในหลักสูตรฯ ปรึกษาหารือเพื่อเตรียมเนื้อหาให้ทันสมัยและกิจกรรมท่ี
น่าสนใจมากขึ้น   
            2. การมีส่วนร่วมของนักศึกษา: หัวหน้าสาขาวิชาฯ มอบหมายงานให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 และ 3 ได้มีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมรับน้องใหม่ เช่น การจับสายรหัส การดูแลสายรหัส การให้ค าแนะน าน้องใหม่ท้ังเรื่องการเรียนและ
การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงวิธีการลงทะเบียนท่ีน้องใหม่ต้องเรียนรู้ 
            3. ระยะเวลาท่ีเหมาะสม: อาจารย์และนักศึกษาร่วมหารือ เรื่อง วันเวลาท่ีเหมาะสมท่ีท้ังอาจารย์และ
นักศึกษาว่างตรงกัน และไม่ควรจัดโครงการตรงกับทางคณะฯและมหาวิทยาลัย เพื่อไม่ให้นักศึกษาใหม่เหนื่อย
จนเกินไปและมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น  

 

ตัวบ่งชี้  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

3.2-1  การควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  นักศึกษาทุกช้ันปี ได้รับค าปรึกษาทางวิชาการและได้รับการแนะแนวจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  นักศึกษาทุกช้ันปีต้องได้รับการบริการให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีเหมาะสมและตรง
กับความต้องการและต้องได้คะแนน โดยมีค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา อยู่
ในระดับ ดี (3.51) 

      ●   ระบบกลไก  
       ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีระบบและกลไกในการดูแลและให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาทุกช้ันปีในสาขาวิชาภาษาจีน โดยได้มีการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาและช้ีแนะนักศึกษาทุก
คน โดยมีระบบและกลไกตามระบบพัฒนานักศึกษาของสาขาวิชาฯ ดังนี้   
          1. แต่งต้ังคณะกรรมการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา/แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา  
             1.1 หลักสูตรฯ ประชุมเพื่อเสนอช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา  

    (รายงานการประชุมสาขาครั้งท่ี 2/2564) (เอกสารแนบ) 
             1.2 หลักสูตรฯ เสนอช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาต่อฝ่ายวิชาการให้ลงนาม   

         (ค าส่ังแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา ปีการศึกษา 2564) (เอกสารแนบ) 
          2. ทบทวนและก าหนดบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา/บทบาท
หน้าท่ี อาจารย์ท่ีปรึกษา ให้มีหน้าท่ีครอบคลุมท้ัง การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา  
             2.1 อาจารย์ท่ีปรึกษาประชุมทบทวนและก าหนดบทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษา  
             2.2 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาโดยก าหนดบทบาทหน้าท่ีชอบอาจารย์ท่ีปรึกษาในค าส่ังให้ชัดเจน  

https://drive.google.com/drive/folders/1LiogTXpfVS_RRoLRkc-H5PTWjAhCLl3r
https://drive.google.com/drive/folders/1-n2xcjT-Z9Cc4PYHeQ9X5VTX3HukAnJP


47 
 

 ตัวบ่งชี้  ผลการด าเนินงาน 

         2.3 แจ้งค าส่ังให้อาจารย์ท่ีปรึกษาได้ปฏิบัติหน้าท่ี  
          (รายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2564) (เอกสารแนบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

          3. ประชุมหารือวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
ทุกช้ันปี อาจารย์ท่ีปรึกษาวิเคราะห์และรายงานผลการให้ค าปรึกษา  

         3.1 บันทึกการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
         3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษา 
         3.3 ข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาและการแนะแนวแก่นักศึกษา 

     (รายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2564) (เอกสารแนบ) 
           4. ก าหนดแนวทางการให้ค าปรึกษาวิชาการและการแนะแนวการใช้ชีวิต ของนักศึกษา/การจัดการความ
เส่ียงด้านนักศึกษา  

         4.1 อาจารย์ท่ีปรึกษาประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื่อวิเคราะห์ 
              ปัญหาท่ีพบจากการให้ค าปรึกษา  

             4.2 ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการให้ค าปรึกษาเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 
ประจ าคณะฯ  

   (รายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2564) (เอกสารแนบ) 
5. ก าหนดช่องทางติดต่อส่ือสารระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาในการให้ค าปรึกษา ท้ังวิชาการและแนะแนว 

การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
รายช่ือนักศึกษาจากระบบท่ีปรึกษาช้ันปีท่ี 1 (เอกสารแนบ) 
รายช่ือนักศึกษาจากระบบท่ีปรึกษาช้ันปีท่ี 2 (เอกสารแนบ) 
รายช่ือนักศึกษาจากระบบท่ีปรึกษาช้ันปีท่ี 3 (เอกสารแนบ) 
รายช่ือนักศึกษาจากระบบท่ีปรึกษาช้ันปีท่ี 4 (เอกสารแนบ) 

อาจารย์ท่ีปรึกษา  

แผนผังแสดงระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและแนะแนว
การศึกษาการศึกษา 

แจ้งและบันทึกปัญหา
หรืออุปสรรคท่ีพบเจอ  

อาจารย์ท่ีปรึกษาชั้นปีท่ี 1 
 อาจารย์ธัญจิรา  ศรีกระจ่าง 

อาจารย์ จาง เตอ เปี่ยว 
 

อาจารย์ท่ีปรึกษาชั้นปีท่ี 2 
 อาจารยภ์าวิณี เรืองจอรารตัน ์

อาจารย์ ดร.จิตต์โสภิณ  พิเชษฐ์ลดารมณ ์
 
 อาจารย์ท่ีปรึกษาชั้นปีท่ี 3 

 อาจารย์ปรียากร บุญธรรม 

อาจารย์ท่ีปรึกษาชั้นปีท่ี 4 
 อาจารย์ ดร.พัทธ์วริน อรรคศรวีรโชติ และอาจารย์ ฮวง ซือ อี้ 

สร้างไลน์กลุ่มทุกชั้นป ี

https://drive.google.com/drive/folders/1LiogTXpfVS_RRoLRkc-H5PTWjAhCLl3r
https://drive.google.com/drive/folders/1LiogTXpfVS_RRoLRkc-H5PTWjAhCLl3r
https://drive.google.com/drive/folders/1LiogTXpfVS_RRoLRkc-H5PTWjAhCLl3r
https://drive.google.com/drive/folders/1ZsrRtL9iqmmVvo9LRXBRIrI19T8cCQOF
https://drive.google.com/drive/folders/1ZsrRtL9iqmmVvo9LRXBRIrI19T8cCQOF
https://drive.google.com/drive/folders/1ZsrRtL9iqmmVvo9LRXBRIrI19T8cCQOF
https://drive.google.com/drive/folders/1ZsrRtL9iqmmVvo9LRXBRIrI19T8cCQOF
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        6. จัดเก็บข้อมูลนักศึกษาเพื่อการรู้จักนักศึกษาและแลกเปล่ียนข้อมูลนักศึกษากับการให้ค าปรึกษา  
           6.1 การจัดท าแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาทุกช้ันปี  
           6.2 อาจารย์ท่ีปรึกษารวบรวมและการเก็บเป็นข้อมูลข้อมูลนักศึกษา 
        7. ด าเนินการให้บริการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษา/การจัดการความเส่ียงด้าน 
นักศึกษาตามแนวทางท่ีก าหนด  
           7.1 การก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา  

       7.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาแจ้งก าหนดการ วันและเวลาในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทุกช้ันปี 
       7.3 ด าเนินการให้ค าปรึกษา 

        8. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการแนะแนวแก่นักศึกษา  
8.1 ให้นักศึกษาท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษา 

           8.2 วิเคราะห์แบบสอบถามถึงปัญหาท่ีพบและการแก้ไขปัญหาของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
(สรุปการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาปีการศึกษา 2564) (เอกสารแนบ) 

        9. ประเมินกระบวนการให้บริการฯ และความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการให้ ค าปรึกษาวิชาการและ     
แนะแนวแก่นักศึกษา (สรุปการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาปีการศึกษา 2564) (เอกสารแนบ) 
        10. มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษา/การ จัดการ
ความเส่ียงตามผลการประเมิน 

    11. มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุง การให้บริการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิตของ  
นักศึกษา ท่ีซัดเจนเป็นรูปธรรมให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 

     ●  ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก พบว่า 
          อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมหารือถึงการด าเนินการดูแลให้ค าปรึกษาและการแนะแนวทางให้แก่
นักศึกษาของสาขาวิชาภาษาจีนในปีการศึกษา 2564 ซึ่งทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ด าเนินการให้ค าปรึกษา
ดูแลนักศึกษาและเพื่อให้การดูแลนักศึกษาเป็นไปอย่างท่ัวถึง จึงมีการก าหนดอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีต้องก ากับและดูแล
นักศึกษาในแต่ละช้ันปี โดยมีค าส่ังแต่งต้ัง (ค าส่ังแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา ปีการศึกษา 2564 (เอกสารแนบ))  อย่าง
ชัดเจน และหน้าท่ีเบื้องต้นของอาจารย์ท่ีปรึกษาแต่ละท่านต้องด าเนินการคือ 1) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของ
นักศึกษาในแต่ละช้ันปี 2) มีการออกแบบแบบสอบถามเพื่อให้นักศึกษาแจ้งถึงปัญหาหรือเรื่องท่ีต้องการค าปรึกษาไว้
ได้ ซึ่งทางหลักสูตรฯ ได้แบ่งภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาดังตารางดังต่อไปนี้ 

รายชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา รุ่นปีการศกึษา จ านวนนักศึกษา  

1. อาจารย์ ดร.พัทธ์วริน  อรรคศรีวรโชติ และ 2. อาจารย์ Huang, Shih Yi Ph.D. 
- แบบบันทึกข้อมูลนักศึกษารุ่น 2561 
- แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา/ค าแนะน า 

2561 13 

2. อาจารย์ ปรียากร  บุญธรรม 2562 15 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZsrRtL9iqmmVvo9LRXBRIrI19T8cCQOF
https://drive.google.com/drive/folders/1ZsrRtL9iqmmVvo9LRXBRIrI19T8cCQOF
https://drive.google.com/drive/folders/1-n2xcjT-Z9Cc4PYHeQ9X5VTX3HukAnJP
http://flas.npu.ac.th/web/web/index.php?page=personal_
https://docs.google.com/forms/d/1M0yx0J5jPcA4bl01bCe4c8pnvjL3Uz7bdvR01ckvqxM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1rc-y3_U3rX6hloIs3Q9H1wBE54wXPcBRDgJt4PQeRQE/edit
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- แบบบันทึกข้อมูลนักศึกษารุ่น 2562 
- แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา/ค าแนะน า 
3. อาจารย์ ภาวิณี เรืองจิรารัตน์ และ 2. อาจารย์ ดร.จิตต์โสภิณ  พิเชษฐ์ลดารมณ ์
- แบบบันทึกข้อมูลนักศึกษารุ่น 2563 
- แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา/ค าแนะน า 

2563 37 

4. อาจารย์ ธัญจิรา  ศรีกระจ่าง และ 2.อาจารย์ Zhang De Biao 
- แบบบันทึกข้อมูลนักศึกษารุ่น 2564 
- แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา/ค าแนะน า  

2564 27 

             จากแบบสอบถามการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในหลักสูตรฯ พบว่าปัญหาท่ีนักศึกษาสอบถามเข้ามานั้น
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลักด้วยกัน 
          1. ปัญหาด้านการเรียน  
              1.1 ปัญหาด้านการย้ายสาขาเนื่องจากเรียนไม่ถนัดในการเรียนภาษาจีน 
              1.2 ปัญหาการเรียนออนไลน์ท่ีไม่สามารถปรับตัวได้ 
         2. ปัญหาด้านสุขภาพ 
              2.1 อุบัติเหตุจักรยานยนต์ 
              2.2 ปัญหาสุขภาพจิต (โรคซึมเศร้า) 
          3. ปัญหาค่าเล่าเรียน 
              3.1 ปัญหาการกู้ ก.ย.ศ ท้ังผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ 
              3.2 ปัญหาการจ่ายค่าเทอมล่าช้าเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจช่วงโรคระบาด Covid-19 
          ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการร้องเรียนจากนักศึกษาในหลายๆ เรื่อง ในบาง
เรื่องนักศึกษาจะแจ้งกับอาจารย์ท่ีปรึกษาโดยตรง หรือบางเรื่องนักศึกษาจะแจ้งแก่อาจารย์ผู้สอน ซึ่งปัญหาเหล่านี้
อาจารย์ในหลักสูตรฯ จะหารือร่วมกันถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นและหาทางแก้ปัญหา แต่ถ้าหากเป็นปัญหาส่วนบุคคลทาง
สาขาวิชาฯจะมอบหมายให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเข้าไปพูดคุยกับนักศึกษาและหาวิธีในการแก้ไขต่อไป 
          นอกจากนี้เพื่อให้นักศึกษาในสาขาวิชาภาษาจีนสามารถเข้าถึงอาจารย์ท่ีปรึกษาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยมีการ
จัดท าท าเนียบอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ซึ่งจะมีช่องทางการติดต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทุกคน  
 
 ช่องทางการติดต่อและช่วงเวลาในการให้ค าปรึกษา  

อาจารย์ท่ีปรึกษา รุ่นป ี
จ านวน

นักศึกษา 
เวลาให้

ค าปรึกษา 
ช่องทางการตดิต่อ 

1. อาจารย์ ดร.จิตต์โสภิณ  พิเชษฐ์ลดารมณ์ 
 

2563 37 พุธ 13:30-
16:30 น. 
(3 ชม./

สัปดาห์) 

FB: Chrisophin Pich 
Line : summercoolbreeze 
Email : chrisophin@npu.ac.th 
Tel : 0932363651 

2. อาจารย์ ดร.พัทธ์วริน  อรรคศรีวรโชติ 2561 13 พุธ 13:30- FB: phatwarin akkhasriworachote  

https://docs.google.com/forms/d/1-TryBv4Fdz6Yr0UZfQhVSi32IwOVwceKHXROwCSXGN0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1JePYvj7HTbdoWH4dMk1ZxwpLWlnOAfwxofprtr9tIR8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1H1PrrnHkY3qd3phDh-e9KT6lFYx32lIeXOTjBAZKWhI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1tKRED_Jws-xto9ym_1yMDPKMltq0VeLmMjQQNSjGFqU/edit
https://docs.google.com/forms/d/18PEnQI92zZb8V-xr1hT_L29fNQOo-nWgXiNnnxlYaYw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1dGTG82XlThYUYvjOBEKTX_vWc6j8rLzXjfeKVyWhQHU/edit
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16:30 น 
(3 ชม./

สัปดาห์). 

LINE: stampmie99 
EMAIL: aj.phatwarin@gmail.com 
Tel: 0936495693 

3. อาจารย์ ปรียากร  บุญธรรม  2562 15 พุธ 13:30-
16:30 น 
(3 ชม./

สัปดาห์). 

FB: Preeyakorn Boontham 
LINE: Poona89 
EMAIL: poona_chi@hotmail.com 
Tel: 0868638379 

4. อาจารย์ ภาวิณี  เรืองจิรารัตน์ 2563 37 พุธ 13:30-
16:30 น 
(3 ชม./

สัปดาห์). 

FB: pawinee_aoo 
LINE: pawinee_aoo 
EMAIL :pawinee_aoo@hotmail 
.com 
Tel: 0972951642 

5. อาจารย์ ธัญจิรา  ศรีกระจ่าง  
 

64 26 พุธ 13:30-
16:30 น 
(3 ชม./

สัปดาห์). 

FB: chaaimzz aimaim 
LINE: chaaimzz 
EMAIL: thanjira.sr@gmail.com 
Tel: 0851177633 

6. อาจารย์ Huang, Shih Yi Ph.D. 2561 13 พุธ 13:30-
16:30 น 
(3 ชม./

สัปดาห์). 

LINE: rosathai 
EMAIL: syhrosa@gmail.com 
Tel: 0611187836 

7. อาจารย์ Zhang De Biao 2564 27 พุธ 13:30-
16:30 น 
(3 ชม./

สัปดาห์). 

LINE: debiao580 
EMAIL: debiaothai@gmail.com 
Tel: 0959076858 

          อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ส่งข้อมูลของอาจารย์แต่ละท่านให้นักศึกษาทราบทางกลุ่มเฉพาะของทาง
สาขาวิชาภาษาจีนเท่านั้นแต่จะไม่ท าการอัพโหลดข้อมูลเหล่านี้สู่สาธารณะ เนื่องจากของมูลบางอย่างเป็นข้อมูลท่ีไม่
ควรเปิดเผยออกสู่สาธารณะ และแจ้งช่วงเวลาท่ีอาจารย์สะดวกท่ีจะให้นักศึกษาเข้าพบได้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนั้น
อาจารย์จะว่างช่วงวันพุธบ่าย เนื่องจากเป็นช่ัวโมงกิจกรรมท่ีทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนด  
          ปัญหาท่ีได้รับการร้องเรียนจากนักศึกษามากเป็นอันดับหนึ่งคือ คือเรื่ องการเรียนออนไลน์ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาด Covid – 19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดทางมหาวิทยาลัยจึงมี
นโยบายให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ หากแต่ส่ิงท่ีเกิดขึ้นคือ นักศึกษาหลายคนอุปกรณ์ในการเรียน
ออนไลน์ไม่พร้อม ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรพอท่ีจะรองรับการเรียนออนไลน์ได้ จึงส่งผลให้การเรียนการสอนใน
ช่วงแรกมีความติดขัดพอสมควร หากแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปช่วงหนึ่ง นักศึกษาได้มีการปรับตัวและอาจารย์ผู้สอนมี
การปรับรูปแบบให้เข้ากับกลุ่มท่ีสอนมากขึ้น ท าให้เห็นถึงช่องทางการจัดการเรียนการสอนท่ีลงตัวท้ั งต่ออาจารย์
ผู้สอนและผู้เรียน 

http://flas.npu.ac.th/web/web/index.php?page=personal_
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          เมื่อส้ินสุดปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ให้นักศึกษาทุกช้ันปีท าแบบประเมินความพึง
พอใจต่อการให้ค าปรึกษา แนะแนวของอาจารย์ท่ีปรึกษาในแต่ละช้ันปี ซึ่งผลการประเมินมีดังนี้ 
ตารางแสดง ความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

รายการประเมิน 
ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 
1) ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา 4.50 ดี 
2) ช่องทางติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษามีเพียงพอ 4.65 ดีมาก 
3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียน การเรียน การใช้ชีวิตระหว่างเรียน 4.50 ดี 
4) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความสนใจติดตามผลการเรียนของนักศึกษาและช่วยเหลือให้นักศึกษา 
เรียนเป็นไปตามระยะเวลาของหลักสูตร 

4.60 ดีมาก 

5) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านวิชาการ และ
การใช้ชีวิต 

4.45 ดี 

รวม 4.54 ดีมาก 

             ปีการศึกษา 2564 ภาพรวมของนักศึกษามีความพึงพอใจด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 4.54 อยู่
ในระดับ ดีมาก ซึ่งข้อ 4) อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ความสนใจติดตามผลการเรียนของนักศึกษาและช่วยเหลือให้นักศึกษา 
เรียนเป็นไปตามระยะเวลาของหลักสูตร มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 4.60 อยู่ในระดับดีมาก และข้อ 2) อาจารย์ท่ีปรึกษา
ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านวิชาการและการใช้ชีวิต มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดท่ี 4.45 
อยู่ในระดับ ดี (สรุปการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาปีการศึกษา 2564 (เอกสารแนบ)) 
 

     ●   การทบทวนระบบกลไก   
          อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมหารือถึงการทบทวนระบบและกลไกเกี่ยวกับ เรื่องการดูแลให้
ค าปรึกษาและการแนะแนวทางให้แก่นักศึกษาของสาขาวิชาภาษาจีน ในปีการศึกษา 2564 นั้น หลังจากเสร็จส้ินปี
การศึกษาจากผลการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาพบว่า อยู่ในระดับท่ีดีมาก แต่เพื่อให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางสาขาวิชาฯจึงได้น าผลการประเมินมาทบทวนเพื่อพัฒนาระบบและกลไกให้ดียิ่งขึ้น และ
น าไปพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป โดยผลการทบทวนระบบและกลไกมีดังนี้  (รายงานการประชุมครั้งท่ี 11/2564 

(เอกสารแนบ)) 
           1) อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ความสนใจติดตามผลการเรียนของนักศึกษาและช่วยเหลือให้นักศึกษา เรียนเป็นไป
ตามระยะเวลาของหลักสูตร มีค่าเฉล่ีย 4.60 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก อาจารย์ในสาขาวิชาฯต้องคอย
ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาในทุกเทอม ไม่ใช่การดูผลการศึกษาตอนส้ินปีการศึกษา เพราะอาจท าให้นักศึกษา
บางคนผลการเรียนต่ าหรือท าให้พ้นสภาพไปโดยท่ีอาจารย์แก้ไขได้ไม่ทัน หรือนักศึกษาอาจไม่เข้าเรียนจนไม่มีสิทธิ์
สอบ ดังนั้นการคอยติดตามเอาใจใส่ ถามไถ่เรื่องการเรียนจึงเป็นเรื่องท่ีจ าเป็นส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา 
           2) ช่องทางติดต่อกับอาจารย์ท่ีปรึกษามีเพียงพอ มีค่าเฉล่ีย 4.65 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
นอกจากช่องทางการติดต่อท่ีให้ไปเบื้องต้นแล้วนั้น อาจารย์ท่ีปรึกษาในแต่ละช้ันปียังได้เพิ่มช่องทางการติดต่อ

https://drive.google.com/drive/folders/1ZsrRtL9iqmmVvo9LRXBRIrI19T8cCQOF
https://drive.google.com/drive/folders/1LiogTXpfVS_RRoLRkc-H5PTWjAhCLl3r
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ระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษาและนักศึกษาท่ีตนเองรับผิดชอบ โดยการสร้างกลุ่มไลน์เฉพาะขึ้นมาอีกด้วย 
           3) ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ท่ีปรึกษา มีค่าเฉล่ีย 4.50 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
การได้รับความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ท่ีปรึกษานั้น นอกจากช่องทางการติดต่อทาง Line/Facebook/Email 
และโทรศัพท์ส่วนตัวแล้วนั้น ทางสาขาวิชาฯ ยังได้จัดช่วงเวลาท่ีนักศึกษาจะเข้ามาพบได้ คือ วันพุธบ่าย แต่ถ้าหาก
นักศึกษาต้องการเข้าพบในช่วงเวลาอื่นก็สามารถติดอาจารย์ล่วงหน้าและนัดหมายเวลาเพื่อพูดคุยกันได้ 
           4) อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ค าปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียน การเรียน การใช้ชีวิตระหว่างเรียน มีค่าเฉล่ีย 
4.50 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี การให้ค าปรึกษาให้ค าปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียน การเรียน การใช้ชีวิต
ระหว่างเรียน นอกจากถามอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้วนั้น ทางสาขาวิชาฯ ได้จัดให้รุ่นพี่ได้เป็นพี่เล้ียงคอยดูแลรุ่นน้องใน
เรื่องการลงทะเบียน การเรียน การหาหอพัก การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ฯลฯ 
           5) อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านวิชาการ และการใช้ชีวิต 
มีค่าเฉล่ีย 4.45 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี การให้ค าแนะน านอกเหนือจากด้านวิชาการ ส่วนมากจะได้รุ่นพี่มาช่วย
ในเรื่องนี้ เนื่องจากช่วงวัยและความสนิทสนมระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง รุ่นพี่จึงมักจะได้รับความไว้วางใจมากกว่า
อาจารย์ท่ีปรึกษา แต่อาจารย์ท่ีปรึกษาก็จะคอยสังเกตการณ์และถามจากเพื่อนหรือรุ่นพี่ หากนักศึกษาเริ่มมี
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไป เช่น ขาดเรียนบ่อยขึ้น ไม่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตรฯ ทางอาจารย์ท่ีปรึกษา
ก็จะติดต่อเพื่อซักถามปัญหาได้ทันที 
          
     ●   การปรับปรุงระบบกลไก   

          อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมหารือถึงการปรับปรุงระบบและกลไกในเรื่อง การค าปรึกษาทาง
วิชาการและได้รับการแนะแนวจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
ปัญหาของนักศึกษาเป็นหลัก ท้ังปัญหาด้านการเรียน การใช้ชีวิต และปัญหาครอบครัว ท้ังหมดนี้ล้วนมีผลกระทบต่อ
การเรียนของนักศึกษาท้ังส้ิน และถ้าหากทางหลักสูตรฯ สามารถช่วยเหลือนักศึกษาและท าให้นักศึกษาสามารถเรียน
ต่อไปได้ก็ถือว่าทางหลักสูตรฯ ได้ดูแลและท าหน้าท่ีตนเองได้อย่างครบถ้วน และจากกระบวนการทบทวนท าให้เราได้
เห็นถึงข้อด้อยของการบริหารจัดการและทางหลักสูตรฯ ได้น าข้อด้อยเหล่านี้มาปรับปรุงในเพื่อพัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไป (รายงานการประชุมสาขาครั้งท่ี 11/2564 (เอกสารแนบ) 
           1) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง เพื่อให้นักศึกษาทุกช้ันปีมีความสนิทสนมกัน แลกเปล่ียน
พูดคุยกันท้ังเรื่องการเรียน การใช้ชีวิตและเรื่องอื่น ๆ ท่ีไม่สะดวกใจจะคุยกับอาจารย์ท่ีปรึกษา 
           2) การหาหัวข้อเพื่อมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษาและนักศึกษา ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่อง 
ทางท่ีจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์ได้พูดคุยกันมากขึ้น 
           ทางหลักสูตรฯ จะน าไปใช้เพื่อพัฒนาให้ระบบและกลไกการบริหารจัดการเรื่อง การให้ค าปรึกษา/แนะน า 
ของอาจารย์ท่ีปรึกษานั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากยิ่งขึ้นในปีการศึกษา 2565 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1LiogTXpfVS_RRoLRkc-H5PTWjAhCLl3r
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3.2-2  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
เป้าหมายเชิงปริมาณ  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนทุกช้ันปี  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  นักศึกษาทุกคนมีการพัฒนาด้านองค์ความรู้และการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ 3 ด้าน โดยมีค่าเฉล่ีย
ในระดับ ดี  (3.51) โดยผ่านการเข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้ 
                         1. นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ HSK 3  
                        2. นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขัน “การประกวดพูดสุนทรพจน์” (汉语桥比赛) ระดับชาติ 
                        3. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางด้านสหวิชาชีพตามความสนใจของผู้เรียน 

     ●   ระบบกลไก  
           ในปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการศึกษาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ทางหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมและโครงการโดยวางแผนการด าเนินงานในกิจกรรมตามท่ีได้รับมอบหมาย
และได้ส ารวจความต้องการของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องท่ีสนใจ พร้อมท้ังบูรณาการกิจกรรมเข้ากับรายวิชาท่ีเรียนในปี
การศึกษา 2564 โดยหวังว่านักศึกษาจะน าความรู้จากโครงการฯ มาใช้บูรณาการกับรายวิชาได้ และน าทักษะท่ีได้มา
ใช้ในชีวิตประจ าวันหรือใช้ในการท างานนอกห้องเรียน โดยทางหลักสูตรฯ ได้วางแผนการพัฒนานักศึกษาและ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไว้  3 ด้าน คือ 
            1. ด้านการพัฒนาทักษะวิชาชีพภาษาจีนให้เข้มแข็งและทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก 

โครงการและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ HSK 3 (เอกสารแนบ) 
            2. ด้านการส่งเสริมทักษะการแข่งขันด้านภาษาจีน เพื่อรู้เท่าทันโลกภายนอก 
              โครงการและรายงานผลการด าเนินโครงการการส่งเสริมทักษะการแข่งขัน “การประกวดพูดสุนทรพจน์”  
              (汉语桥比赛 2021) ระดับชาติ (เอกสารแนบ) 
            3. ด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
                ขออนุมัติโครงการ (เอกสารแนบ) 
                รายงานผลการด าเนินโครงการ (เอกสารแนบ) 
        โดยมีระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
         1.  ประชุมหารือเพื่อก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการการพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (รายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2564) 
            1.1  มอบหมายใหอ้าจารย์ประจ าหลักสูตรฯทุกคนรับผิดชอบร่วมกัน 
            1.2  มอบหมายใหอ้าจารย์รับผิดชอบรายวิชาบูรณาการร่วมกับโครงการฯ 
         2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าการส ารวจความต้องการของนักศึกษาในแต่ละช้ันปี เพื่อบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนและการจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 (รายงานการประชุมครั้งท่ี 
2/2564) 
         3.  ผู้รับผิดชอบวิเคราะห์และจัดทาแผน/โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

https://drive.google.com/drive/folders/1s8z6nJLG1gpRLhMuoFa-pdoaU-6cXkW4
https://docs.google.com/document/d/1OYqsvf0UC1V7ee7g2D3fZrGijZXNL2lH/edit
https://drive.google.com/drive/folders/17cVHc9Madcfl449FHFmN9g3_VYGp4oI6
https://drive.google.com/drive/folders/17cVHc9Madcfl449FHFmN9g3_VYGp4oI6
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ศตวรรษท่ี 21  
          3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯทุกคนร่วมร่างแผนและโครงการเพื่อน าเสนอพิจารณา 

      3.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯทุกคนน าเสนอโครงการการพัฒนาด้านองค์ความรู้กับโครงการ (แบบบรรยาย)  
      3.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯทุกคนประชุมแบ่งงาน และเตรียมความพร้อมเพื่อจัดโครงการ 

         4.  ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนท่ีก าหนด  
           4.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯทุกคนด าเนินโครงการตามแผน 
         5. ประเมินกระบวนการและผลลัพธ์โครงการ/กิจกรรม  

       5.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทุกคน ร่วมประเมินและสรุปโครงการโครงการฯ  
              รายงานผลการด าเนินงานโครงการ HSK 3 (เอกสารแนบ) 
              รายงานผลการด าเนินโครงการการส่งเสริมทักษะการแข่งขัน “การประกวดพูดสุนทรพจน์”  
              (汉语桥比赛 2021) ระดับชาติ (เอกสารแนบ) 
              รายงานผลการด าเนินโครงการ (เอกสารแนบ) 
         6. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์ตามการประเมินให้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์  

  6.1 น าผลการสรุปโครงการมาพัฒนาแผนโครงการในปีการศึกษา 2565 
                (รายงานการประชุมครั้งท่ี 11/2564 (เอกสารแนบ) 
 

     ●   ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก พบว่า 
          ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ด าเนินการออกแบบกิจกรรมหรือโครงการหรือจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาเฉพาะ ในรูปแบบการบรรยายท้ังในช้ันเรียน (on site) และระบบออนไลน์ (Online) และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานท่ีการน านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหรือร่วมอบรมท่ีจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน เพื่อให้ นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีการด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับ
การเรียนรู้ใน ศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเพื่อท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมสู่
การประกอบ อาชีพในอนาคต เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาด้านองค์ความรู้และการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ
สอดคล้องกับกลุ่มทักษะท้ัง 3 ด้าน หลักสูตรฯ จึงได้ก าหนดน านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 3 โครงการ (รายงานการ
ประชุมครั้งท่ี 1/2564) ดังนี้ 
             1. โครงการพัฒนาภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ HSK 3 

   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ท าความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมและ
มหาวิทยาลัยชนชาติยุนนานท่ีมีมาอย่างต่อเนื่องและด้วยสถานการณ์โควิด 19 ท าให้นักศึกษาไม่สามารถเดินทางไป
ศึกษาและแลกเปล่ียนวัฒนธรรมท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ เพื่อความต่อเนื่องของความร่วมมือทางวิชาการ ทาง
มหาวิทยาลัยชนชาติยุนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เสนอการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษา
ได้มีความรู้และได้ท าความรู้จักกับอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยชนชาติยุนนาน ดังนั้นหลักสูตรฯ จึงมีมติท่ีประชุมให้
ด าเนินการจัดรายวิชาภาษาจีนเพื่อการสอบระดับ HSK 3 ให้อาจารย์ทางมหาวิทยาลัยชนชาติยุนนานได้จัดการเรียน

https://drive.google.com/drive/folders/1s8z6nJLG1gpRLhMuoFa-pdoaU-6cXkW4
https://docs.google.com/document/d/1OYqsvf0UC1V7ee7g2D3fZrGijZXNL2lH/edit
https://drive.google.com/drive/folders/17cVHc9Madcfl449FHFmN9g3_VYGp4oI6
https://drive.google.com/drive/folders/1LiogTXpfVS_RRoLRkc-H5PTWjAhCLl3r
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การสอน และโครงการนี้ได้บูรณาการกับ 2 รายวิชาคือ ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ 4  (HSK 4) รหัสรายวิชา 
30119416 และ ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ 5 (HSK 5) รหัสรายวิชา 30119417  
             โครงการการจัดการเรียนการสอนวิชา HSK 3 (Online) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของนักศึกษาในสาขาวิชาภาษาจีนให้ได้มีความรู้เกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK 3 และเพื่อให้นักศึกษา
ได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยชนชาติยุนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งเป็นอาจารย์เจ้าของภาษาโดยเป้าหมายของการจัดท าโครงการ คือนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 - 3 ของ
หลักสูตรภาษาจีนจ านวน 51 คน   ผู้รับผิดชอบคือ คณาจารย์หลักสูตรสาขาภาษาจีนและคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งผลการด าเนินโครงการได้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน 48 คน สอบผ่านการอบรมท้ัง 48 คน (ผลคะแนนการอบรม (เอกสารแนบ)  โดยโครงการได้
จัดท าขึ้นตั้งแต่วันท่ี 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ในรูปแบบออนไลน์  
                จากแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อโครงการการจัดการเรียนการสอนวิชา HSK 3 (Online) 
พบว่า จากแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อโครงการการจัดการเรียนการสอนวิชา HSK 3 (Online) พบว่า 
ค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจด้านอาจารย์ผู้สอน อยู่ในระดับดี (ค่าเฉล่ีย 4.01)  ค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจ 
ด้านความเข้าใจ อยู่ในระดับดี (ค่าเฉล่ีย 4.40) ค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจ ด้านการน าความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับ
ดี (ค่าเฉล่ีย 4.21)  และโดยรวมท้ังหมดมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉล่ีย 4.20) (รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ (เอกสารแนบ) 
             2. การส่งเสริมทักษะการแข่งขัน “การประกวดพูดสุนทรพจน์” (汉语桥比赛 2021) ระดับชาติ 
                การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งท่ี 20 ประจ าปี
การศึกษา 2564 จัดขึ้นโดยศูนย์แลกเปล่ียนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ ส านักงาน
ก รุ ง เ ท พ ฯ  (Center for Language Education and Cooperation, Bangkok: CLEC) ร่ ว ม กั บ ส ถ า น
เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทยและกระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดยการประกวดใน
ครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่าน VooV Meeting Application มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมี
ความรู้ความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ซึ่งในปีนี้สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย กว่า 33 แห่ง ได้ส่ง
นิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งผู้ชนะเลิศจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
ระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป  เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการและศิลปะวัฒนธรรมจีน ในการนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จึงได้ประชุมหารือการเข้าร่วมการแข่งขันสะพานสู่ภาษาจีน “汉语桥比赛 2021” ในครั้งนี้ (รายงานการประชุมครั้ง
ท่ี 3 /2564 (เอกสารแนบ) 

การเข้าร่วมการแข่งขันสะพานสู่ภาษาจีน “汉语桥比赛 2021”  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมจีนและเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  ให้นักศึกษา
แสดงความสามารถท่ีเป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมจีน ในระดับอุดมศึกษา โดยสาขาวิชาภาษาจีน 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  ได้คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน 5 คน 

https://drive.google.com/drive/folders/1wt8icsh_y0ReDNdgrR1vqwRAt5AuqTED
https://docs.google.com/document/d/1SarPyrOLQBFRgZkpLQMfpZaai0zlgLCF/edit
https://docs.google.com/document/d/13ZTK60Y_gY_sO_WTXVvFeQJOkl1-Z1N6/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1s8z6nJLG1gpRLhMuoFa-pdoaU-6cXkW4
https://drive.google.com/drive/folders/1LiogTXpfVS_RRoLRkc-H5PTWjAhCLl3r
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และได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาท้ัง 3 - 4 ช้ันปี เป็นอย่างดี การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบคือ รอบแรก : สอบ
ข้อเขียนออนไลน์ ท่ัวประเทศ (คัด 50 คน)  รอบสอง : สอบสัมภาษณ์ + กล่าวสุนทรพจน์ (คัด 20 คน) และรอบชิง
ชนะเลิศ : กล่าวสุนทรพจน์ + แสดงความสามารถพิเศษ   ผลปรากฏว่าสาขาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม มีนักศึกษาผ่านเข้ารอบสองจ านวน 2 คน  (1 ใน 50 คน) จากโครงการนี้เเสดง
ให้เห็นถึงความสามารถของนักศึกษาในระดับประเทศ ในอนาคตทางสาขาจะปรับปรุงและเตรียมความพร้อมส าหรับ
เข้าร่วมการแข่งขันให้มากขึ้น (รายงานการสรุปโครงการ (เอกสารแนบ) 

  3. โครงการการพัฒนาทักษะความรู้ในศตวรรษท่ี 21  ภายใต้หัวขอ้: สหวิชาชีพ (การเลือกหัวข้ออบรม
ตามท่ีผู้เรียนให้ความสนใจ) 
             อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เปิดท าการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งในแต่ละ
รายวิชาต่างต้องการให้นักศึกษามีความรู้อย่างรอบด้านและสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพแก่นักศึกษาในหลักสูตรฯ ให้
เหมาะกับศตวรรษท่ี 21 ได้ เช่น การได้รับความรู้นอกช้ันเรียน การรับฟังการบรรยายและการท ากิจกรรมร่วมกัน 
หรือเรียนรู้จากช่องทางการเรียนออนไลน์ท่ีปัจจุบันนี้เปิดกว้างให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง การฟังหรือได้รับ
การถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์ภายนอกเป็นส่ิงส าคัญในการเรียนรู้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความรู้
นอกเหนือจากศาสตร์ท่ีตนเรียนซึ่งเป็นคุณสมบัติท่ีพึงมีของนักศึกษาในยุคนี้ท้ังต่อการสมัครงานและการท างานใน
อนาคต ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหวังว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนสามารถน าความรู้จากการอบรบไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการท างานได้  ในการนี้ทางหลักสูตรฯ จึงได้ด าเนินโครงการพัฒนาความรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ขึ้น (ขออนุมัติโครงการ (เอกสารแนบ) และประชาสัมพันธ์โครงการ (เอกสารแนบ) 
             ผลการจัดโครงการพัฒนาความรู้ในศตวรรษท่ี 21 หัวข้อสหวิชาชีพ การเลือกหัวข้ออบรมตามท่ีผู้เรียนให้
ความสนใจ ประจ าปีงบประมาณ 2564 สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลันครพนม 
โดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาท้ัง 4 ช้ันปี เป็นอย่างดี ซึ่งจากนักศึกษาท้ังหมด 88 คน ผ่านการอบรมและได้รับ
ประกาศนียบัตรจ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 95.54 และไม่เข้าร่วมโครงการ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.54 จาก
โครงการนี้แสดงให้เห็นถึงความต้องการท่ีหลากหลายประเด็นและการเลือกหัวข้อการอบรมท่ีแตกต่างหลากหลาย
ด้าน ท้ังนี้ทางสาขาวิชาฯจะน าส่ิงเหล่านี้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงการให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป ผลจากศึกษาผู้เข้าร่วม
โครงการท่ีตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการท่ีทางสาขาวิชาภาษาได้เป็นผู้ด าเนินงาน โดย
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการคือนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนช้ันปีท่ี 1-4 จ านวน 88 คน ซึ่งเป็นแบบสอบถามท่ีจัดท า
ขึ้นเพื่อให้ผู้จัดได้มีโอกาสรับทราบผลการด าเนินงานของตนเอง และเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงโครงการให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (ประกาศนียบัตรของผู้ผ่านการอบรม (เอกสารแนบ) 

   จากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการ พบว่า ค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรม 
อยู่ในระดับดี (ค่าเฉล่ีย 4.01)  ค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับดี (ค่าเฉล่ีย 4.47) 
และโดยรวมทั้งหมดมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉล่ีย 4.17) (รายงานผลการด าเนินโครงการ (เอกสารแนบ) 

 
 

https://docs.google.com/document/d/1OYqsvf0UC1V7ee7g2D3fZrGijZXNL2lH/edit
https://drive.google.com/drive/folders/17cVHc9Madcfl449FHFmN9g3_VYGp4oI6
https://drive.google.com/drive/folders/17cVHc9Madcfl449FHFmN9g3_VYGp4oI6
https://drive.google.com/drive/folders/17cVHc9Madcfl449FHFmN9g3_VYGp4oI6
https://drive.google.com/drive/folders/17cVHc9Madcfl449FHFmN9g3_VYGp4oI6
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      ●   การทบทวนระบบกลไก  
           อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมหารือการทบทวนระบบและกลไก เรื่อง การพัฒนานักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  (รายงานการประชุมครั้งท่ี 11 /2564 (เอกสารแนบ) ท้ัง 3 ด้าน 
ทางหลักสูตรฯ ได้ด าเนินงานและได้น าผลการประเมินมาทบทวนเพื่อพัฒนาระบบและกลไกให้ดียิ่งขึ้นและน าไป
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป โดยผลการทบทวนระบบและกลไกมีดังนี้ 
            1. ด้านการพัฒนาทักษะวิชาชีพภาษาจีนให้เข้มแข็งและทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก 
               ด้านการพัฒนาทักษะวิชาชีพภาษาจีนควรท าความเข้าใจและวางแผนการจัดการเรียนการสอนในช้ัน
เรียนโดยสอดแทรกการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในทุกรายวิชา
เฉพาะท้ังวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ 

  2. ด้านการส่งเสริมทักษะการแข่งขันด้านภาษาจีน เพื่อรู้เท่าทันโลกภายนอก 
ด้านการส่งเสริมทักษะการแข่งขันด้านภาษาจีน คือ มีการกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าร่วมการ 

แข่งขันให้มากขึ้นและให้นักศึกษาทุกช้ันปีมีส่วนร่วมกับการแข่งขันฯ 
             3. ด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
                 ด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษาส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คือ ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
การเลือกหัวข้อในการจัดโครงการ พร้อมท้ังให้นักศึกษาได้มีโอกาสเสนอช่ือวิทยากรท่ีนักศึกษาต้องการให้มาจัดอบรม
ให้ เพื่อให้การจัดโครงการฯ มีความสนุกและตอบสนองความต้องการของผู้เข้าอบรม 
               

      ●  การปรับปรุงระบบกลไก  
          อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมหารือถึงการปรับปรุงระบบและกลไกเรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (รายงานการประชุมครั้งท่ี 11 /2564 (เอกสารแนบ)  
โดยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ ความรู้นอกห้องเรียนและการน าความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่อาชีพในอนาคต ซึ่งกระบวนการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไปมีดังนี้ 
               1) เน้นความต้องการของนักศึกษาเป็นหลัก เพราะทางหลักสูตรฯ ต้องการให้นักศึกษาเข้าร่วมอบรมด้วย
ความสนใจและมีความสุข ไม่ใช่การโดนบังคับเพื่อเป็นคะแนนกิจกรรมของทางหลักสูตรฯ 

  2) มองถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่นักศึกษา ทางหลักสูตรฯ สนับสนุนให้นักศึกษาทุกช้ันปีได้มีส่วนร่วมกับทุก 
กิจกรรมท่ีทางหลักสูตรฯ ได้จัดขึ้น เช่น การน าเสนอผลงานฯ การเข้าร่วมแข่งขันฯ และการเข้าร่วมโครงการ 
            3) วันเวลาท่ีจัดโครงการฯ เพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการฯท่ีทางหลักสูตรฯ ได้จัดขึ้น ทาง
หลักสูตรฯ ควรต้องสอบถามนักศึกษาถึงการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1LiogTXpfVS_RRoLRkc-H5PTWjAhCLl3r
https://drive.google.com/drive/folders/1LiogTXpfVS_RRoLRkc-H5PTWjAhCLl3r
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ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
3.3 – 1 อัตราการคงอยู่ 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) 
ในแต่ละปีการศึกษา 

ร้อยละของการคงอยู่
ต่อ 

จ านวนรับเข้า 2560 2561 2562 2563 2564 
2560 จบการศึกษา - - - - 1 8.00 
2561 18 0 18 12 12 12 63.16 
2562 23 0 0 21 15 15 66.66 
2563 43 0 0 0 38 37 83.72 
2564 26 0 0 0 0 26 100 

  * ที่มา:  สถิติจ านวนนักศึกษาคงอยู่ในเว็บไซต์งานทะเบียน  https://reg.npu.ac.th  (สืบค้นวันที่ 20 เมษายน 2565)  

    - ปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาท่ีจบการศึกษาแล้ว 11 คน   มีอัตราการคงอยู่  1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 
    - ปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษารับเข้า 18 คน ลาออก 6 คน มีอัตราการคงอยู่ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 63.16 
    - ปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษารับเข้า 23 คน ลาออก 8 คน มีอัตราการคงอยู่ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 
    - ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษารับเข้า 43 คน ลาออก 5 คน มีอัตราการคงอยู่ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 83.72 

- ปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษารับเข้า 26 คน ลาออก 3 คน มีอัตราการคงอยู่ 23 คน  และมีนักศึกษาท่ีย้ายเพิ่ม
มากจากสาขาอื่น 3 คน รวม 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
          จากการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาพบว่า อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาของหลักสูตรฯ ท้ัง 4 ช้ันปี อัตราการคง
อยู่เกินร้อยละ 50 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการคงอยู่ท่ีดี และปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาในแต่ละช้ันปีนั้นได้
กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว และทางสาขาวิชาฯ ได้พยายามสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อกระตุ้นนักศึกษาท้ังด้านการเรียนและการ
ใช้ชีวิตให้มีความสุขควบคู่กัน โดยมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมให้นักศึกษามีกิจกรรมร่วมกับรุ่นพี่และการให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนท่ีเกี่ยวกับหลักสูตรฯ ซึ่งทางหลักสูตรฯ หวังว่าจะท าให้มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย 

3.3-2 อัตราการส าเร็จการศึกษา  
ตารางแสดงจ านวนอัตราการส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จ านวนรับเข้า 
(1) 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร (2) 

จ านวนที่นักศึกษาออกจากระบบเมื่อครบ
ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี (3) 

2563 2564 2565 

2560 19 11 *1 - 57.89 

2561 18 - 12 - 66.67 

2562 23 - - - - 

- ปีการศึกษา 2563 มีผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด จ านวน 11 คน จากจ านวนนักศึกษารับเข้าท้ังหมด 19 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 57.89 และคงเหลือจบในปีการศึกษา 2564 จ านวน 1 คน 
- ปีการศึกษา 2564 มีผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด จ านวน 12 คน จากจ านวนนักศึกษารับเข้าท้ังหมด 18 คน 

คิดเป็นร้อยละ 66.67 

3.3-3 ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
        ในปีการศึกษา 2564 ทางหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตรฯ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้รายงานผลความพึงพอใจประจ าปีการศึกษา 2564  โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจเป็นการ
ประเมินแบบรายบุคคล และน าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจไปใช้เพื่อวางแผนและปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการ
สอนของหลักสูตรฯ ในปีการศึกษาต่อไป ซึ่งผลการด าเนินงานมีดังนี้ 
 1) ความพึงพอใจด้านหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1) การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  4.57 ดีมาก 

2) มีการจัดแผนการเรียนแต่ละปีการศึกษาเป็นไปตามแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 4.55 ดีมาก 

3) มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาอย่างชัดเจน 4.45 ดี 

4) หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับศาสตร์ในสาขาวิชาและความต้องการของ ตลาดแรงงาน 4.40 ดี 

5) วิชาเรียนมีการเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 4.35 ดี 

รวม 4.46 ดี 

           ปีการศึกษา 2564 ภาพรวมของนักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฯ มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 4.46 อยู่ในระดับ
ดี ซึ่งข้อ 1) การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 4.55 อยู่
ในระดับดีมาก และข้อ5) วิชาเรียนมีการเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดท่ี 4.35 อยู่ในระดับดี  
  2) ความพึงพอใจด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 

รายการประเมิน 
ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1) การก าหนดผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 4.55 ดีมาก 

2) หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 4.08 ดี 

3) กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.92 ดี 

รวม 4.18 ดี 
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           ปีการศึกษา 2564 ภาพรวมของนักศึกษามีความพึงพอใจด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา มีค่าเฉล่ีย
รวมอยู่ท่ี 4.18 อยู่ในระดับดี ซึ่งข้อ 1) การก าหนดผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 4.55 อยู่ในระดับดีมาก 
และข้อ 3) กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสมมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดท่ี 3.92 อยู่ในระดับดี 

  3) ความพึงพอใจด้านอาจารย์ที่ปรึกษา 

รายการประเมิน 
ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1) ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา 4.50 ดี 

2) ช่องทางติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษามีเพียงพอ 4.65 ดีมาก 

3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียน การเรียน การใช้ชีวิตระหว่างเรียน 4.50 ดี 

4) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความสนใจติดตามผลการเรียนของนักศึกษาและช่วยเหลือให้นักศึกษา 
เรียนเป็นไปตามระยะเวลาของหลักสูตร 

4.60 ดีมาก 

5) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านวิชาการ และ
การใช้ชีวิต 

4.45 ดี 

รวม 4.54 ดีมาก 

         ปีการศึกษา 2564 ภาพรวมของนักศึกษามีความพึงพอใจด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 4.54 อยู่
ในระดับดี ซึ่งข้อ 2) ช่องทางติดต่อกับอาจารย์ท่ีปรึกษามีเพียงพอ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 4.65 อยู่ในระดับดีมาก และ
ข้อ 5) อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านวิชาการ และการใช้ชีวิต  มี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดท่ี 4.45 อยู่ในระดับดี  
  4) ความพึงพอใจด้านอาจารย์ผู้สอน 

รายการประเมิน 
ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1) อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน 4.80 ดีมาก 

2) อาจารย์ในหลักสูตรสอน เน้ือหา ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย และเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.54 ดี 

3) อาจารย์ในหลักสูตรสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 4.63 ดีมาก 

4) อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตส านึกในความเป็นครู 4.50 ดี 

รวม 4.61 ดี 



61 
 

 ตัวบ่งชี้  ผลการด าเนินงาน 

      ปีการศึกษา 2564 ภาพรวมของนักศึกษามีความพึงพอใจด้านอาจารย์ผู้สอน มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี  4.61 อยู่ใน
ระดับดี ซึ่ง 1) อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 4.80 
อยู่ในระดับดีมาก และข้อ 4) อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตส านึกในความเป็นครู มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดท่ี 4.50 อยู่ใน
ระดับดี  

 5) ความพึงพอใจด้านการจัดการเรียนการสอน 

รายการประเมิน 
ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1) การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชา และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 4.47 ดี 

2) การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม 4.62 ดีมาก 

3) วิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่ 
เก่ียวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 

4.56 ดีมาก 

4) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 4.78 ดีมาก 

5) มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 4.28 ดี 

6) มีการจัดสอนซ่อมเสริมส าหรับนักศึกษาท่ีมีปัญหาทางการเรียน 4.04 ดี 

รวม 4.45 ดี 

        ปีการศึกษา 2564 ภาพรวมของนักศึกษามีความพึงพอใจด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 4.45 
อยู่ในระดับดี ซึ่งข้อ 4) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 4.78 อยู่ใน
ระดับดีมาก และข้อ 6) มีการจัดสอนซ่อมเสริมส าหรับนักศึกษาท่ีมีปัญหาทางการเรียน มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดท่ี 4.04 
อยู่ในระดับดี  

6) ความพึงพอใจด้านการวัดและประเมินผล 

รายการประเมิน 
ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1) วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการสอน 4.46 ดี 

2) การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ และข้อตกลง ท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า 4.53 ดีมาก 

3) การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม 4.65 ดีมาก 

รวม 4.54 ดีมาก 
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       ปีการศึกษา 2564 ภาพรวมของนักศึกษามีความพึงพอใจด้านการวัดและประเมินผล มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 4.54 
อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งข้อ 3) การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 4.65 อยู่ใน
ระดับดีมาก และข้อ 1) วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย
น้อยท่ีสุดท่ี 4.46 อยู่ในระดับดี 

 7) ความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

รายการประเมิน 
ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1) ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 4.34 ดี 

2) ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 4.19 ดี 

3) ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 4.31 ดี 

4) ห้องสมุดเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 4.55 ดีมาก 

5) สนามกีฬา ที่ออกก าลังกาย ที่อ่านหนังสือเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อ 
นักศึกษา 

4.32 ดี 

6) หนังสือต ารา มีความเพียงพอและมีคุณภาพ ทันสมัยส่งเสริมการเรียนรู้ 4.50 ดีมาก 

7) สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด แสง อากาศถ่ายเท เป็นต้น) 4.12 ดี 

8) สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด ความสงบร่มรื่น เป็นต้น) 4.08 ดี 

รวม 4.30 ดี 

        ปีการศึกษา 2564 ภาพรวมของนักศึกษามีความพึงพอใจด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 4.30 
อยู่ในระดับดี ซึ่งข้อ 4) ห้องสมุดเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 4.55 
อยู่ในระดับดีมาก และข้อ 8) สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด ความสงบร่มรื่น เป็นต้น) 
มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดท่ี 4.08 อยู่ในระดับดี  

 ตารางแสดงผลประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

รายการประเมิน 
ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ได้เสนอข้อร้องเรียนได้หลากหลายช่องทาง เช่น แบบค าร้อง ตู้จดหมาย 
Facebook Line เป็นต้น 

4.89 ดีมาก 
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2) มีการชี้แจงเก่ียวกับค าร้องเรียนของนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษารับทราบ 4.72 ดีมาก 

3) มีการด าเนินงานตามค าร้องเรียนของนักศึกษาในกรณีที่สามารถด าเนินการได้ 4.54 ดีมาก 

4) เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและชี้แจงเหตุผลที่มีการร้องเรียนเกิดข้ึน 4.53 ดีมาก 

5) มีการตรวจสอบข้อร้องเรียนของนักศึกษาอย่างต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบัน 4.48 ดี 

6) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อื่น ๆ แก่นักศึกษา 
ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

4.82 ดีมาก 

7) การให้ค าแนะน าการลงทะเบียนเรียน วิธีการเรียน การพัฒนาทักษะความรู้ ทักษะทางวิชาการ 
และทักษะชีวิต พร้อมทั้งการก าหนดแผนการเรียนตามหลักสูตร และความคุมการลงทะเบียน
เรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการเรียน 

4.57 ดีมาก 

รวม 4.65 ดีมาก 

                ปีการศึกษา 2564 ภาพรวมของนักศึกษามีความพึงพอใจด้านการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา มี
ค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 4.65 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งข้อ 1) มีการเปิดโอกาสให้ได้เสนอข้อร้องเรียนได้หลากหลายช่องทาง 
เช่น แบบค าร้อง ตู้จดหมาย Facebook Line Google Form เป็นต้น มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 4.89 อยู่ในระดับดีมาก 
และข้อ 5) มีการตรวจสอบข้อร้องเรียนของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดท่ี 4.48 อยู่ใน
ระดับดี  
ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลประเมินความพงึพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 
ปีการศึกษา 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรการรับนักศึกษา 
การได้รับค าแนะน าปรึกษา อาจารย์ผู้สอน การจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลและสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 

ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดการข้อร้องเรียน 

2562 4.32 4.51 
2563 4.43  4.62 
2564 4.44 4.65 

ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2565 

สรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

        จากการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ครั้งท่ี 12/2565 ลงวันท่ี 24 เมษายน 2565 อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อหลักสูตรฯอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉล่ีย 4.44 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2563 ท่ีมีผลประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อหลักสูตรฯอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ีย 4.43 และจากปีการศึกษา 2562 ท่ีมีผลประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อหลักสูตรฯอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ีย 4.32 จากการประเมินแสดงให้เห็นว่าการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อหลักสูตรฯมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น 
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        เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน ผล
การประเมินในด้านอาจารย์ผู้สอนมีค่าเฉล่ียสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉล่ีย 4.61 รองลงมาคือความพึงพอใจด้าน
อาจารย์ท่ีปรึกษา และการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉล่ีย 4.54 และความพึงพอใจในด้านกระบวนการ
คัดเลือกนักศึกษามีค่าเฉล่ียน้อยสุดซึ่งอยู่ในระดับดี ค่าเฉล่ีย 4.18 
        อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาอยู่
ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.65 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2563 ท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.62 และจากปีการศึกษา 2562 ท่ีมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.51 จาก
การประเมินแสดงให้เห็นว่าการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษามี
แนวโน้มท่ีดีขึ้น 
       ส าหรับความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.65 เมื่อพิจารณา
รายประเด็นพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านการเปิดโอกาสให้ได้เสนอข้อร้องเรียนได้หลากหลายช่องทาง เช่น 
แบบค าร้อง ตู้จดหมาย Facebook Line เป็นต้นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.89 รองลงมา อาจารย์ท่ีปรึกษาให้
ความช่วยเหลืออื่น ๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อื่น ๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.82  และ มีการช้ีแจงเกี่ยวกับค าร้องเรียนของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษา
รับทราบในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.72 
 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2.1-1 ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย ระดับการประเมิน 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.60 มากท่ีสุด 

2. ด้านความรู้ ความเข้าใจ 4.60 มากท่ีสุด 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.62 มากท่ีสุด 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 4.58 มากท่ีสุด 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.62 มากท่ีสุด 

6. ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 4.58 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน 4.59 มากท่ีสุด 
จากข้อมูลส ารวจ ณ วันที่ 21 เมษายน 2565 
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สรุป ผลแบบประเมินคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

            ข้อมูลท่ัวไปของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง และ
ประเภทของหน่วยงานประจ าสาขาวิชาภาษาจีน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง จ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62.50 เพศชาย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 6 
คน คิดเป็น ร้อยละ 75.00 รองลงมาอายุ 41-50 ปีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ด้านการศึกษาผู้ตอบ 
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิทางการศึกษาระดับระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 6 คน คิดเป็น ร้อยละ 75.00 
รองลงมาคือ ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ด้าน ต าแหน่งในการท างานผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นหัวหน้าแผนก/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
รองลงมาเป็นผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่าย/ผู้จัดการแผนก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และผู้อ านวยการ
สถานศึกษา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ด้านประเภทของหน่วยงานผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
หน่วยงาน/บริษัทเอกชน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมาคือ ส่วนราชการ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.00  

              ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ท่ีมีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2563 ผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความพึงพอใจในคุณภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตด้านคุณธรรม 

จริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท่ีสุด (x ̄ = 4.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย

จากมากไปหาน้อย คือ มีวินัย ตรง ต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อตนเอง (x ̄ = 4.75) เคารพสิทธิ และ

รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (x ̄ = 4.75) มีภาวะความเป็น

ผู้น าและผู้ตาม สามารถ ท างานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งล าดับความขัดแย้ง และล าดับความส าคัญ ( x ̄ = 

4.62) สามารถ วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ความรู้ด้านภาษาจีน (x ̄  = 4.62) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม

จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต (x ̄  = 4.50) เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม (x ̄  

= 4.50) และมี จรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ (x ̄  = 4.50) ตามล าดับ 

             ผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มี

ความพึงพอใจในคุณภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตด้านความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x ̄ = 4.60) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ มีประสบการณ์ในการพัฒนา 

และการประยุกต์ในการใช้ภาษาจีนเป็นปัจจุบัน ( x ̄ = 4.75) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับจีน

ได้ (x ̄ = 4.62) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง การทดสอบ

มาตรฐานนี้ สามารถท าได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในช้ันเรียน (x ̄  = 4.62) มีความรู้และความ
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เข้าใจเกี่ยวกับภาษาจีน (x ̄ = 4.50) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาท่ีศึกษา เพื่อให้เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และ

เข้าใจผลกระทบของสังคมในปัจจุบัน (x ̄ = 4.50) ตามล าดับ 

               ผู้ใช้บัณฑิตของบณัฑิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มี

ความพึงพอใจในคุณภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตด้านทักษะทางปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x ̄ = 4.62) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ สามารถรวบรวมศึกษา 

วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา และความต้องการใช้ภาษาจีนระหว่างบุคคล สังคม และวัฒนธรรมท่ีแตกต่างได้ (x ̄ 

= 4.75) คิด วิเคราะห์ด้านการใช้ภาษาจีนอย่างมีเหตุผล (x ̄ = 4.62) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะการ

แก้ปัญหาด้านการใช้ภาษาจีนได้อย่างเหมาะสม (x ̄ = 4.50) ตามล าดับ 

              ผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบโดยรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด (x ̄ = 4.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตาม ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 

คือ มีความรับผิดชอบตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม (x ̄ = 4.75) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความ

สะดวก แก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน (x ̄ = 

4.62) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ ท้ังของตนเอง และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (x ̄ = 4.62) สามารถส่ือสาร

กับกลุ่มคนหลากหลาย และสามารถสนทนาท้ังภาษาจีนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (x ̄ = 4.50) สามารถใช้ความรู้ใน

ศาสตร์ท่ีเรียนมาปฏิบัติงานในสังคมอย่างเหมาะสม (x ̄ = 4.50) และสามารถริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไข

สถานการณ์ ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะของตนเองและของกลุ่ม (x ̄ = 4.50) 
ตามล าดับ 

              ผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มี
ความพึงพอใจในคุณภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x ̄ = 4.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉล่ีย

จากมากไปหาน้อย คือ สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาด้าน ภาษาจีนได้

อย่างสร้างสรรค์ (x ̄ = 4.75) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยการใช้สารสนเทศต่อปัญหาเกี่ยวข้องอย่าง

สร้างสรรค์ (x ̄ = 4.75) สามารถส่ือสารภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง และเลือกใช้รูปแบบของส่ือการน าเสนออย่าง

เหมาะสม (x ̄ = 4.62) มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ีจ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (x ̄ = 

4.50) และสามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีส่ือสารอย่างเหมาะสม (x ̄ = 4.50) ตามล าดับ 
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                 ผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มี

ความพึงพอใจในคุณภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x ̄ = 
4.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ จัดให้นักศึกษาเข้าร่วม
ทางานกับหน่วยงานและองค์การต่าง ๆ ด้านภาษา การส่ือสาร และวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ตรง เช่น การสัมภาษณ์หรือพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์ (x ̄ = 4.62) ประเมินผลจากความสามารถในการ

อธิบาย การอภิปราย และการรายงานการท างานของนักศึกษาท่ีมีการน าเสนอในช้ันเรียน (x ̄ = 4.62) และ

ประเมินผลจากการนิเทศนักศึกษาจากการสังเกต สอบถามและตรวจการท างานจากสถานประกอบการต่าง ๆ (x ̄ = 
4.50) ตามล าดับ โดยรวมทั้ง 6 ด้าน พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลป
ศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความพึงพอใจในคุณภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิต อยู่ในระดับ

มากท่ีสุด (x ̄ = 4.60) 

ตารางแสดงภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี(ตัวบ่งชี้ที่2.2) 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 11 100 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 11 100 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบ อาชีพ
อิสระ)  
- ตรงสาขาท่ีเรียน 
- ไม่ตรงสาขาท่ีเรียน 

6 
 
 

      54.54 

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบวิชาชีพอิสระ 4 36.36 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษา - - 
จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 1 9.09 
จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท - - 
จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร - - 

จากข้อมูลส ารวจ ณ วันที่ 21 เมษายน 2565 

การวิเคราะห์ผลที่ได้  

              บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน ส าเร็จการศึกษา จ านวน 11 คน ตอบแบบสอบถาม จ านวน 11 คน ร้อยละ
ของผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 100 มีงานท า จ านวน 6 คน และประกอบอาชีพอิสระ จานวน 4 คน รวมมี
งานท าและประกอบอาชีพอิสระ ท้ังหมดจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 เมื่อแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตท่ีได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 
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 ตัวบ่งชี้  ผลการด าเนินงาน 

100 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน ภายในเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 90.91 จึงมีคะแนนเกณฑ์การ
ประเมินเท่ากับ 4.5 คะแนน 

 

=       ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 

            -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------       x     5 

100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คะแนนที่ได้ 
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หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร (องค์ประกอบที่ 5) 

 

ในปีการศึกษา 2564 ทางหลักสูตรฯ ได้รายงานข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการ
สอนในหลักสูตรข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร (องค์ประกอบท่ี 5) ท้ัง 4 ช้ันปี ดังนี้ 

 

ตารางที่ 4.1 สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 2564  
ตารางที่ 4.1.1 สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 2564นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รุ่น 641)  

รหัส ชื่อวิชา 
ภ า ค / ปี
การศึกษา 

การกระจายของเกรด 
จ านวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
30002301 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1/2564 9 1 10 1 1 1 - - - 23 23 
30005301 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 1/2564 1 17 4 1 - - - - - 23 23 
30004301 มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมใน 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

1/2564 12 10 1 - - - - - - 23 23 

30003301 ภาษาจีนเบื้องต้น 1/2564 14 4 2 2 - - 1 - - 23 23 
30004406 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน 

1/2564 1 22 - - - - - - - 23 23 

30119201 ภาษาจีนระดับต้น 1 1/2564 6 7 5 2 1 1 1 - - 23 23 
30119205 สัทศาสตร์ภาษาจีน 1/2564 2 5 4 4 3 3 2 - - 23 23 
30119308 อักษรจีน 1/2564 9 5 6 3 - - - - - 23 23 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
30002302 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2/2564 12 7 2 - - - - - 2 23 23 
30006401 การรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล 2/2564 - 7 13 - - - - - 6 26 26 
30003302 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 2/2564 12 6 5 - - 1 - 1 - 25 24 
30007301 การสร้างสรรค์ธุรกจิใหม่และความเป็น
ผู้ประกอบการ 

2/2564 
16 5 - 1 - 1 - 2 - 26 24 

30005403 อาหาร ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน 2/2564 9 6 3 2 - - 1 2 - 23 21 
30004403 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 2/2564 7 14 2 - - - - 1 1 25 24 
30119203 การอ่านภาษาจีน 2/2564 11 3 3 2 - - 3 2 - 24 22 
30119206 ไวยากรณ์จีน 2/2564 - 2 5 6 6 3 - 2 - 24 22 
30119301 ภาษาจีนระดับต้น 2  2/2564 4 1 - - 1 4 13 2 - 25 23 

จากตารางท่ี 4.1.1 พบว่า  
1) นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 รุ่น 641 กลุ่ม 1-ภาษาจีน 64 มีจ านวนคงเหลือ 23 คน  
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2) นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1/2564 มีผู้ลงทะเบียนในรายวิชาเฉพาะช้ันปีท่ี 1 จ านวน 23 คน 
รายวิชาดังต่อไปนี้ 

- 30119201 ภาษาจีนระดับต้น 1 
- 30119205 สัทศาสตร์ภาษาจีน 
- 30119308 อักษรจีน 

3) นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1/2564 มีผู้ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 23 คน 
รายวิชาดังต่อไปนี้ 

-30002301 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
- 30005301 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 
- 30004301 มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนภุูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
- 30003301 ภาษาจีนเบ้ืองต้น 
- 30004406 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

4) นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2564 มีผู้ลงทะเบียนในรายวิชาเฉพาะช้ันปีท่ี 1 จ านวน 23 คน 
รายวิชาดังต่อไปนี้ 

- 30119203 การอ่านภาษาจีน 
- 30119206 ไวยากรณ์จีน 
- 30119301 ภาษาจีนระดับต้น 2 

5) นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2564 มีผู้ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 26 คน 
รายวิชาดังต่อไปนี้ 

- 30006401 การรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล 
6) นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2564 มีผู้ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 25 คน 

รายวิชาดังต่อไปนี้ 
-30003302 ภาษาเวียดนามเพื่อการส่ือสาร 
- 30007301 การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และความเป็นผู้ประกอบการ 
- 30004403 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 

7) นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2564 มีผู้ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 23 คน 
รายวิชาดังต่อไปนี้ 

- 30002302 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
- 30005403 อาหาร ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน 

 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2564 มีผู้ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 23 -26  คน 

เพราะมีนักศึกษาบางส่วนสามารถเทียบโอนได้ 
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ตารางที่ 4.1.2 สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รุ่น 631) 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี
การศึก

ษา 

การกระจายของเกรด 
จ านวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
30001301 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1/2564 26 6 2 1 - - 1 1 - 37 36 
30002303 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 1/2564 3 10 9 7 5 2 - 1 - 37 36 
30007404 การริเริ่มและการด าเนินธุรกิจดิจิทัล 1/2564 20 8 4 4 1 - - 1 - 38 37 
30119202 การฟัง – พูดภาษาจีน 1 1/2564 3 4 6 11 7 4 1 1 - 37 36 
30119302 ภาษาจีนระดับกลาง 1 1/2564 10 9 10 4 3 - - - - 36 36 
30119315 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว 1                                         1/2564 14 9 8 4 - 1 - 1 - 37 36 
30119310 ภาษาจีนในเชิงธุรกิจ 1                                                      1/2564 19 5 4 5 3 - - 1 - 37 36 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
30006404 กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 2/2564 16 13 1 1 1 1 3 - - 36 36 
30003402 ภาษาเวียดนามเพ่ือการท่องเท่ียว 2/2564 30 6 - - - - - - - 36 36 
30005402 พลังงานและเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 2/2564 26 5 3 1 1 1 - - - 37 37 
30119303 ภาษาจีนระดับกลาง 2 2/2564 10 13 6 4 4 - - - - 37 37 
30119305 การฟัง – พูดภาษาจีน 2                                 2/2564 8 14 6 8 1 - - - - 37 37 
30119316 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว 2 2/2564 16 7 4 4 4 - 2 - - 37 37 
30119317 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม ๑    2/2564 18 7 1 3 6 2 - - - 37 37 
30119415  ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับ 4  2/2564 11 4 1 - 6 2 13 - - 37 37 
 

จากตารางท่ี 4.1.2 พบว่า  
1) นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 รุ่น 631 กลุ่ม 1 - ภาษาจีน 63 มีจ านวนคงเหลือ 37 คน  
2) นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1/2564 มีผู้ลงทะเบียนในรายวิชาเฉพาะช้ันปีท่ี 2 จ านวน 37 คน 

รายวิชาดังต่อไปนี้ 
- 30119202 การฟัง – พูดภาษาจีน 1 
- 30119315 ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียว 1                                         
- 30119310 ภาษาจีนในเชิงธุรกิจ 1                                                     
ในรายวิชา 30119302 ภาษาจีนระดับกลาง 1 มีนักศึกษาลงทะเบียนจ านวน 36 คนเนื่องจากมี

นักศึกษา 1 คนไม่ผ่านรายวิชา 30119301 ภาษาจีนระดับต้น 2 
3) นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2/2564 มีผู้ลงทะเบียนในรายวิชาเฉพาะช้ันปีท่ี 2 จ านวน 37 คน 

รายวิชาดังต่อไปนี้ 
- 30119303 ภาษาจีนระดับกลาง 2 
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- 30119305 การฟัง – พูดภาษาจีน 2                                 
- 30119316 ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียว 2 
- 30119415 ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ 4      
 

ตารางที่ 4.1.3 สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รุ่น 621) 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของเกรด 
จ านวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
30119204 การเขียนภาษาจีน 1/2564 2 3 3 2 3 1 - - - 14 14 
30119304 ภาษาจีนระดับสูง 1/2564 5 3 3 3 - - - - - 14 14 
30119306 การฟัง – พูดภาษาจีน 3     1/2564 4 - 2 4 3 1 - - - 14 14 
30119307 การอ่านสิ่งพิมพ์ภาษาจีน 1/2564 - 7 3 4 - - - - - 14 14 
30119309 การแปลจีน-ไทย 1/2564 - 3 4 4 2 1 - - - 14 14 
30119407 ภาษาจีนเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ 1/2564 2 1 3 4 5 - - - - 15 15 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
30117402 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 2/2564 2 7 5 - - - - - - 14 14 
30119311 การเขียนภาษาจีนในเชิงธุรกิจ 2/2564 5 5 3 1 - - - - - 14 14 
30119313 วรรณกรรมจีน 2/2564 2 5 2 2 3 - - - - 14 14 
30119318 การวิจัยทางภาษาจีน 2/2564 2 2 5 4 1 - - - - 14 14 
30119409 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการบิน 2/2564 4 8 2 - - - - - - 14 14 
30119417  ภาษาจันเพ่ือการสอบวัดระดับ 5  2/2564 1 6 6 1 - - - - - 14 14 

จากตารางท่ี 4.1.3 พบว่า 
4) นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 รุ่น 621 มีจ านวนคงเหลือ 14 คน  

ในรายวิชา 30119407 ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ มีนักศึกษาช้ันปีท่ี  4 รุ่น 611 มา
ลงทะเบียนเพิ่ม 1 คน เนื่องจากติด F  

5)  นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2/2564 มีผู้ลงทะเบียนในรายวิชาเฉพาะช้ันปีท่ี 3 จ านวน 14 คน 
รายวิชาดังต่อไปนี้ 
           - 30117402 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว 
            - 30119311 การเขียนภาษาจีนในเชิงธุรกิจ 

- 30119313 วรรณกรรมจีน 
- 30119318 การวิจัยทางภาษาจีน 
- 30119409 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน 
- 30119417 ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ 5 
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ตารางที่ 4.1.4 สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รุ่น 611)  

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของเกรด 
จ านวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
30119312 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีน 1/2564 2 6 3 1 - - - - - 12 12 
30119417  ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ 5 1/2564 1 2 4 1 2 - 2 - - 12 12 
30117402 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 1/2564 3 3 6 1 0 - - - - 13 13 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
30119901 สหกิจศึกษา 2/2564 12 1 - - - - - - - 13 13 

จากตารางท่ี 4.1.4 พบว่า 
1) นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 รุ่น 611 มีนักศึกษา 1 คน ย้ายมาจากสาขาภาษาอังกฤษ จึงท าให้มีจ านวน

นักศึกษาเพิ่มข้ึน 1 คน 
2) นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  (รุ่น 611) ภาคเรียนท่ี 1/2564 มี ผู้ลงทะเบียนในรายวิชาเฉพาะช้ันปีท่ี 4 

จ านวน 11คน รายวิชาดังต่อไปนี้ 
- 30119312 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีน 
- 30119417 ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ 5 

3) นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  (รุ่น 601) ภาคเรียนท่ี 1/2564 มี ผู้ลงทะเบียนในรายวิชาเฉพาะช้ันปีท่ี 4 
จ านวน 1คน รายวิชาดังต่อไปนี้ 

- 30119312 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีน 
- 30119417 ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ 5 

4) นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  (รุ่น 611,601) ภาคเรียนท่ี 1/2564 มีผู้ลงทะเบียนในรายวิชาเฉพาะช้ันปีท่ี 4 
จ านวน 13 คน รายวิชาดังต่อไปนี้ 

- 30117402 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว 
5) นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 (รุ่น 611)  ภาคเรียนท่ี 2/2564 มี ผู้ลงทะเบียนในรายวิชาเฉพาะช้ันปีท่ี 4 

จ านวน 12คน รายวิชาดังต่อไปนี้ 
- 30119901 สหกิจศึกษา 

6)  นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 (รุ่น 601) ภาคเรียนท่ี 2/2564 มีผู้ลงทะเบียนในรายวิชาเฉพาะช้ันปีท่ี 4 จ านวน   
     1 คน รายวิชาดังต่อไปนี้ 

- 30119901 สหกิจศึกษา 
หลักฐาน 

1) ตารางสรุปผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2564 เอกสารแนบ 
2) ตารางสรุปผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2564 เอกสารแนบ 

https://drive.google.com/file/d/1Ole-OSqJ3lybnY_TU176tUHsBBxzRWh1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10sDz2Q8QfaQ4ysV7vm0_Wb7enUhXhypm/view?usp=sharing
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ตารางที่ 4.2  คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 

5.1-1  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร   
เป้าหมายเชิงปริมาณ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีจ านวน
หน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต จ านวนรายวิชาท่ีเปิดในปีการศึกษา 2564 ท้ังหมด 29 รายวิชา 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน เป็นหลักสูตรท่ีทันสมัย มีรายวิชาท่ีมีความ
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ การตลาด สังคมและเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
 

     ●   ระบบกลไก  
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  มีระบบและกลไกในการ
ออกแบบหลักสูตรฯ ซึ่งเมื่อด าเนินการตามระบบและกลไกดังกล่าวนี้แล้ว ได้น ามาปรับใช้ในปีการศึกษา 2564 มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการออกแบบหลักสูตรโดยมีผลการวิเคราะห์หลักสูตร/วิจัยการใช้หลักสูตร 
การติดตามบัณฑิตของหลักสูตรท่ีผ่านมาประกอบพิจารณาออกแบบหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 (รายงานการประชุม
ครั้งท่ี 12/2564) 
     1.1 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์สาระวิชาในหลักสูตร  

1.2 ติดตามบัณฑิตเพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และส ารวจความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีมีต่อหลักสูตรฯ  
1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จาก ข้อ 1.1 – 1.2 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการ 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการร่างสาระวิชาในหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 (รายงานการประชุมครั้งท่ี 
12/2564) 

2.1 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อทบทวนบทบาทหน้าท่ี ความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอน  
2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพื่อทบทวนสาระในรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร  
2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการแก้ไขสาระในรายวิชาและปรับเปล่ียนอาจารย์ผู้สอนตามมติท่ีประชุม  

3. ประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตรปรับปรุง/พัฒนาการออกแบบหลักสูตรจากผลการประเมิน 
      3.1 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อประเมิน กระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร 
      3.2 ส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับ สาระในรายวิชาท่ีได้ปรับเปล่ียนให้ทันสมัย  
      3.3 สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับสาระในรายวิชาท่ีได้มีการปรับเปล่ียนให้ทันสมัย  
      3.4 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อสรุปผลการประเมินผลกระบวนการปรับปรุงสาระรายวิชาใน
หลักสูตรให้ทันสมัย 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

     ●  ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก  
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ มีกระบวนการการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตร ให้มีความสอดคล้องกับ 

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพิ่มสาระรายวิชา กิจกรรม โดยยึดตามความต้องการของผู้เรียน สถาน 

ประกอบการ และความก้าวหน้าของศาสตร์ภาษาจีน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมหารือเพื่อติดตามสาระรายวิชาในหลักสูตรพบว่านักศึกษามีความ 

กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ แต่เนื่องจากในปีการศึกษา 2564 ประสบกับสถานการณ์โควิด 
19 ท าให้นักศึกษามีการเรียนท้ังแบบ Onsite และ Online จึงมีการลดความเข้มข้นของเนื้อหาบางส่วนลง และเน้น
การเรียนการสอนแบบจ าลองและการสร้างสถานการณ์สมมุติเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงเนื้อหาในรายวิชา ท้ังนี้ยังคง
ครอบคลุมผลการจัดการเรียน (Learning Outcome) ท้ังหมด 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้าน
ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลขการส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และ 6. ด้านทักษะปฏิบัติ (สหกิจศึกษา)   
(รายงานการประชุมครั้งท่ี 12/2564) 
ตารางที่ 4.2.1 รายวิชาที่ลงทะเบียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
ศึกษาท่ัวไป 30002301 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

30005301 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 

30004301 มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 30003301 ภาษาจีนเบื้องต้น 
 30004406 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

เฉพาะ 30119201 ภาษาจีนระดับต้น 1 
30119205 สัทศาสตร์ภาษาจีน 
30119308 อักษรจีน  

          จากตารางพบว่า นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1/2564 รายวิชาศึกษาท่ัวไป  
จ านวน 5 รายวิชา และรายวิชาเฉพาะจ านวน 3 รายวิชา นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ลงทะเบียนเรียนครบทุกคน 
ตารางที่ 4.2.2 รายวิชาที่ลงทะเบียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
ศึกษาท่ัวไป 30002302 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

30006401 การรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล 

30003302 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 

30007301 การสร้างสรรค์ธุรกจิใหม่และความเป็นผู้ประกอบการ 

30005403 อาหาร ยา และสารเคมีในชีวิตประจ าวัน 



76 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
30004403 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

เฉพาะ 30119206 ไวยากรณ์จีน 
30119203 การอ่านภาษาจีน 
30119301 ภาษาจีนระดับต้น 2 

         จากตารางพบว่า นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2/2564 รายวิชาศึกษาท่ัวไป  
จ านวน 6 รายวิชา และรายวิชาเฉพาะจ านวน 3 รายวิชา นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ลงทะเบียนเรียนครบทุกคน 
ตารางที่ 4.2.3 รายวิชาที่ลงทะเบียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 

ศึกษาท่ัวไป 
30003401 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
30002303 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
30007404 การริเริ่มและการด าเนินธุรกิจดิจิทัล 

เฉพาะ 

30119202 การฟัง–พูดภาษาจีน 1 
30119302 ภาษาจีนระดับกลาง 1 
30119315 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว 1                                         
30119310 ภาษาจีนในเชิงธุรกิจ 1                                                      

       จากตารางพบว่า นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1/2564 รายวิชาศึกษาท่ัวไป  
จ านวน 3 รายวิชา และรายวิชาเฉพาะจ านวน 4 รายวิชา นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ลงทะเบียนเรียนครบทุกคน 
ตารางที่ 4.2.4 รายวิชาที่ลงทะเบียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
ศึกษาท่ัวไป 30006404 กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 

30003402 ภาษาเวียดนามเพ่ือการท่องเท่ียว 
30005402 พลังงานและเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
30004401 คุณธรรมและจริยาธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เฉพาะ 30119303 ภาษาจีนระดับกลาง  
30119305 การฟัง–พูดภาษาจีน 2 
30119316 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว 2                                         
30119317 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม 1                                         
30119416 ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับ 4                                                      

        จากตารางพบว่า นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2/2564 รายวิชาศึกษาท่ัวไป  
จ านวน 4 รายวิชา และรายวิชาเฉพาะจ านวน 5 รายวิชา นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ลงทะเบียนเรียนครบทุกคน 
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ตารางที่ 4.2.5 รายวิชาที่ลงทะเบียนของนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
เฉพาะ 

 
30119204 การเขียนภาษาจีน 
30119304 ภาษาจีนระดับสูง                                      
30119306 การฟัง–พูดภาษาจีน 3 
30119307 การอ่านสิ่งพิมพ์ภาษาจีน                                
30119309 การแปลจีน–ไทย  
30119407 ภาษาจีนเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ 

       จากตารางพบว่า นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1/2564 รายวิชาเฉพาะจ านวน 6 
รายวิชา นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ลงทะเบียนเรียนครบทุกคน 
ตารางที่ 4.2.6 รายวิชาที่ลงทะเบียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
เฉพาะ 

 
30117402 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเทียว  
30119311 การเขียนภาษาจีนในเชิงธุรกิจ 
30119313 วรรณกรรมจีน 
30119318 การวิจัยทางภาษาจีน 
30119409 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการบิน 
30119417 ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับ 5 

           จากตารางพบว่า นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2/2564 รายวิชาเฉพาะจ านวน 5  
รายวิชา รายวิชาเลือกเสรีจ านวน 1 รายวิชา นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ลงทะเบียนเรียนครบทุกคน 
ตารางที่ 4.2.7 รายวิชาที่ลงทะเบียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
เฉพาะ 

 
30119312 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีน 
30119417 ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับ 5                                                      
30117404 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว  

       จากตารางพบว่า นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1/2564 รายวิชาเฉพาะจ านวน 3  
รายวิชา รายวิชาเลือกเสรีจ านวน 1 รายวิชา นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ลงทะเบียนเรียนครบทุกคน 
ตารางที่ 4.2.8 รายวิชาที่ลงทะเบียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 

สหกิจศึกษา 30119901 สหกิจศึกษา 

        จากตารางพบว่า นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2/2564 รายวิชาสหกิจศึกษา 
จ านวน 1 รายวิชา นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ลงทะเบียนเรียนครบทุกคน 
        ปีการศึกษา 2564 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาสาระในบาง
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รายวิชาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยปรับปรุงเนื้อหา
หลักสูตรฯท่ีตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้มากขึ้น สร้างความเข้าใจและทัศนคติให้กับผู้เรียนในมุมมองท่ี
ชัดเจน โดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนปรับแก้ มคอ. 3 ให้สอดคล้องกับมติของท่ีประชุมและให้น าเสนอในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนเปิดปีการศึกษา 2565 
         ปัญหาท่ีพบการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19)  มีดังนี้ 
         1. เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด (Covid - 19) ท าให้ปีการศึกษา 2564 ไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
ตามปกติได้ 
         2. เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด (Covid-19) ส่งผลให้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่เปิดประเทศ 
เป็นเหตุให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ท่ีจะเข้าร่วมโครงการ หลักสูตร 3 + 1 ณ Yunnan Minzu University ไม่สามารถ
เดินทางไปเรียนท่ีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้  
 

     ●   การทบทวนระบบกลไก  
          ปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมหารือการทบทวนระบบและกลไก เรื่องการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  ซึ่งทางหลักสูตรฯได้เน้นให้ทุกรายวิชาออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนผ่านระบบออนไลน์(Online) และจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับกิจกรรมและโครงการของหลักสูตร
ฯเพื่อฝึกทักษะและการปฏิบัติจริงให้กับนักศึกษา ตลอดท้ังเพื่อสร้างความเข้าใจด้านทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน 
ภาษาจีนให้กับผู้เรียน และการปรับตัวในการเรียนในรูปแบบออนไลน์  
         ส าหรับการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ลงความเห็นว่า ใน
กระบวนการออกแบบและปรับปรุงควรมีการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ท่ีได้จากการปรับปรุงร่วมกับสาขาอื่นท่ีมีศาสตร์ 
ความรู้ใกล้เคียงกันในรอบต่อไป การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 ทางหลักสูตรฯ ได้แก้ปัญหาดังต่อไปนี้ 
            1. สอบถามความต้องการในการเรียนสาขาวิชาภาษาจีน 
            2. ให้ค าแนะน าในการลงทะเบียนเรียนเพื่อให้จบตามหลักสูตรก าหนดไว้ 
            3. มอบหมายให้รุ่นพี่ช่วยดูแลและให้ค าปรึกษา 
 

      ●   การปรับปรุงระบบกลไก   
          จากการประเมินระบบและกลไกปีการศึกษา 2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้เสนอต่อท่ี
ประชุมว่าภายในปีการศึกษา 2565 ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระในบางรายวิชาให้ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยเฉพาะปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรสาขาวิชาท่ี
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้มากขึ้น สร้างความเข้าใจและทัศนคติให้กับผู้เรียนในมุมมองท่ีชัดเจน โดย
มอบหมายให้อาจารย์ ผู้สอนปรับแก้ มคอ. 3 ให้สอดคล้องกับมติของท่ีประชุมและให้น าเสนอในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนเปิดปีการศึกษา 2565 (รายงานการประชุมครั้งท่ี 12/2564) 
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5.1-2  การปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ   
เป้าหมายเชิงปริมาณ   รายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2564 อย่างน้อย 1 รายวิชา 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ รายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2564 มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา
ภาษาจีนอย่างน้อย 1 รายวิชา 
 

     ●   ระบบกลไก  
           1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพื่อร่วมกันจัดท าแผนการเรียนการสอนโดยน า มคอ.2 มาพิจารณาและ
เลือกรายวิชาท่ีจะปรับปรุงและเปิดสอนในปีการศึกษา 2564 (รายงานการประชุมครั้งท่ี1/2564) 
           2. ก าหนดอาจารย์ผู้สอนโดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความถนัดและความเช่ียวชาญของอาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชา (รายงานการประชุมครั้งท่ี1/2564) 
           3. ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของรายวิชาในปีการศึกษาท่ี
แล้ว เพื่อปรับปรุงรายวิชาให้มีความน่าสนใจและทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีน (มคอ.3) 
           4. ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ.3 ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการเรียนการสอน 30 วัน  
           5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาวิพากษ์ มคอ.3 ให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ตาม มคอ. 2  
           6. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามท่ีก าหนดใน มคอ.3  
           7.  รายงานผลการด าเนินงานในรายวิชา (มคอ.5)  
           8. ทางสาขาวิชาฯ พัฒนาและปรับปรุง มคอ.3 จากผลการด าเนินงาน มคอ.5 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนในปีการศึกษาต่อไป(รายงานการประชุมครั้งท่ี 12/2564) 
 

      ●  ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ได้เปิดรายวิชาเฉพาะ  

ท้ังหมด 29 รายวิชา แบ่งเป็นภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 15 รายวิชา และภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 14 รายวิชา ได้แก่  
ภาคเรียนท่ี 1  

รหัสวิชา ชือ่วิชา ภาค/ปีการศึกษา 

30119201  ภาษาจีนระดับต้น 1 1/2564 

30119205  สัทศาสตร์ภาษาจีน 1/2564 
30119308  อักษรจีน 1/2564 
30119202  การฟัง-พูดภาษาจีน 1 1/2564 
30119302  ภาษาจีนระดับกลาง 1 1/2564 

30119315  ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว 1 1/2564 
30119310  ภาษาจีนในเชิงธุรกิจ 1 1/2564 
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30119204  การเขียนภาษาจีน 1/2564 
30119304  ภาษาจีนระดับสูง 1/2564 
30119306  การฟัง – พูดภาษาจีน ๓ 1/2564 

30119307  การ อ่านสิ่งพิมพ์ภาษาจีน 1/2564 
30119309  การแปลจีน – ไทย 1/2564 
30119407  ภาษาจีนเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ 1/2564 
30119312  การใช้โปรมแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีน 1/2564 

30119417  ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับ 5 1/2564 

 
ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชือ่วิชา ภาค/ปีการศึกษา 

30119203  การอ่านภาษาจีน 2/2564 
30119206  ไวยากรณ์จีน 2/2564 
30119301  ภาษาจีนระดับต้น 2 2/2564 
30119303  ภาษาจีนระดับกลาง 2 2/2564 
30119305  การฟัง - พูดภาษาจีน 2 2/2564 
30119316  ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว 2 2/2564 
30119317  ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม 1 2/2564 
30119416  ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับ 4  2/2564 
30119311  การเขียนภาษาจีนในเชิงธุรกิจ 2/2564 
30119313  วรรณกรรมจีน 2/2564 
30119318  การวิจัยทางภาษาจีน 2/2564 
30119409  ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการบิน 2/2564 
30119417  ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับ 5 2/2564 
30119901  สหกิจศึกษา 2/2564 

 
           หลักสูตรฯ ได้ประชุมหารือเพื่อปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัยและเหมาะกับผู้เรียนและมีความ
สอดคล้องกับมคอ.2 ทางหลักสูตรฯ ได้ออกแบบสาระรายวิชาให้บูรณาการรายวิชา ดังนี้ 1) รายวิชาภาษาจีนในเชิง
ธุรกิจ 1 (30119310) มาบูรณาการร่วมกับโครงการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมโลตัสฟรีมาเก็ต “Food and Art” 
โดยอาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายงาน ให้นักศึกษาสร้างคลิปการสนทนาภาษาจีนเชิงธุรกิจ โดยมีการเผยแพร่ผ่านทาง
ส่ือออนไลน์ ซึ่งจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรายวิชา อยู่ในระดับ ดี (Facebook สาขาวิชา
ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม)  และ 2) การเขียนภาษาจีนในเชิงธุรกิจ 
(30119311) บูรณาการร่วมกับโครงการบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 



81 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
โดยอาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายให้นักศึกษาออกแบบโปสเตอร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ภาษาจีน โดยแปลช่ือและสรรพคุณ
ผลิตภัณฑ์เป็นภาษาจีน ซึ่งจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรายวิชา อยู่ในระดับ ดี โดยมีการ
เผยแพร่ผ่านทางส่ือออนไลน์ (Facebook สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
นครพนม)  และเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 ต้องสอนท้ังออนไลน์และในห้องเรียนสลับกันไปตามสถานการณ์ ซึ่งทาง
สาขาฯ มีการเลือกใช้โปรแกรมในการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีหลากหลาย เช่น Zoom Microsoft, Teams, 
Google Meet,  Facebook, Line, Voov เป็นต้น 
 

      ●   การทบทวนระบบกลไก   
         จากการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งท่ี 1/2564 ได้มีการทบทวนการเปิดรายวิชาในปีการศึกษา
2564 พบว่าในรายวิชาพื้นฐานมีท้ังรายวิชาท่ีมุ่งเน้นบรรยายทฤษฎีและรายวิชาท่ีเน้นท้ังทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กัน 
แต่เนื่องจากนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ซึ่งเป็นนักศึกษาใหม่ยังไม่คุ้นเคยกับระบวนการเรียนแบบอุดมศึกษา และยังปรับตัว
ไม่ได้กับการศึกษาเนื้อหาวิชาท่ีลงลึกในเชิงทฤษฎี ประกอบกับในภาคเรียนท่ี 2/2564 ได้มีสถานการณ์การระบาด
ของเช้ือไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ หลักสูตรฯ จึงปรับวิธีการเรียนการสอนแบบ Online และลดความเข้มข้นของ
เนื้อหาบางส่วนลง แต่เน้นการเรียนการสอนแบบฝึกปฏิบัติในสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมจริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์จริง เพื่อสร้างความเช่ือมโยงของทฤษฎีและปฏิบัติได้มากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ในปีภาคเรียนท่ี 2/2564 กรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีมติให้เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ 
Online โดยการใช้ Research Based Learning (RBL) เพื่อให้นักศึกษาสามารถด าเนินการบูรณาการความรู้ ท่ี
เกี่ยวกับการวิจัยขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับแผนการเรียนให้เนื้อหาของรายวิชามีความสอดคล้อง
เช่ือมโยงกัน และก าหนดอาจารย์ผู้สอนให้ตรงกับความเช่ียวชาญ โดยให้ด าเนินการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาท่ีเปิด
ท าการเรียนการสอนไปแล้วในปีการศึกษา 2564 หรือปรับปรุงกระบวนการเรียนสอนในบางรายวิชาก่อนท่ีจะมีการ
ปรับปรุงใหญ่ โดยพิจารณาจาก มคอ.5 สู่การปรับปรุงการเรียนการสอน ใน มคอ.3 ปีถัดไป 
 

      ●   การปรับปรุงระบบกลไก พบว่า ในปีการศึกษาต่อไปควรมีรายวิชาท่ีปรับสาระการเรียนรู้ให้ทันสมัยเพิ่ม 
มากขึ้น หลักสูตรฯ ได้มีการจัดประชุมวางแผนเพื่อเตรียมปรับเนื้อหาใน มคอ.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง
ปรับแผนการจัดท าโครงการต่าง ๆ ของหลักสูตรฯ ให้สอดคล้องกับแผนการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดยการ
คัดเลือกรายวิชาในหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับการสอดแทรกการบูรณาการศาสตร์ท่ีทันสมัยของสาขาวิชาภาษาจีน และ
น าปัญหาท่ีพบในรายวิชาไปพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

      เมื่อส้ินสุดปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ก าหนดทิศทางการปรับปรุงสาระ 
รายวิชาและการบริหารหลักสูตรฯ ท่ีจะด าเนินการในปีการศึกษา 2565 ให้สอดคล้องกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย เหมาะสมกับผู้เรียน รวมท้ังสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ
สังคม และโดยเฉพาะสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของโลกอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 
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(COVID-19)             
หลักฐาน 
                 1)  มคอ.3  รายวิชาการเขียนภาษาจีนในเชิงธุรกิจ (30119311) เอกสารแนบ 
                 2)  มคอ.3   รายวิชาภาษาจีนในเชิงธุรกิจ 1 (30119310) เอกสารแนบ 

 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

5.2-1  การก าหนดผู้สอน 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  อาจารย์ผู้สอนมีภาระงานสอนครบตามจ านวนรายวิชาท่ีเปิดสอน มีผลการประเมินจาก
นักศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.51 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการสอน 
 

       ●  ระบบกลไก  
           หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปุรง พ.ศ. 2560) มีระบบและกลไกในการ
ก าหนดผู้สอน ดังนี้  
           1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันจัดท า 
แผนการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 
           2. ก าหนดอาจารย์ผู้สอนโดยพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้  
              2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมพิจารณาผู้สอนโดยค านึงถึงความรู้และความเช่ียวชาญในเนื้อหา
ท่ีสอน และผลงานวิชาการ 
              2.2 หัวหน้าสาขาวิชามอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชา และก าหนดผู้สอน 
           3. ผู้รับผิดชอบรายวิชา และผู้สอนร่วมกันศึกษาลักษณะวิชา ผลการประเมินการสอนของอาจารย์
ประสบการณ์ ผลงานวิชาการ และภาระงาน  
           4.  ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 โดยเนื้อหาต้องทันสมัย และเป็นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ คุณธรรม จริยธรรม 
ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการเรียนการสอน 15 วัน และเสนอต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
           5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาวิพากษ์ มคอ.3 และ มคอ.4  ให้สอดคล้องกับ Curriculum 
Mapping ตาม มคอ.2 และแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนจัดท าแผนการสอน 
           6. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามท่ีก าหนดใน มคอ.3 มคอ.4   
           7. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและทบทวนการจัดการเรียนการสอน 

https://drive.google.com/file/d/12o2vAAzIdNLs4IGcgu-YZmbG3S019BLm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-zuFt0LbokHpQXmALfv-6rJmOfXnyHih
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     ●   ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก  
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรภาษาจีน ได้ด าเนินการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 31  

รายวิชา โดยมติท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเทอมท่ี 
1 ประกอบด้วย 15 รายวิชาและเทอมท่ี 2 ประกอบด้วย 14 รายวิชา ดังนี้  
           ดังตารางแสดงคุณวุฒิและภาระงานสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทุกคน
มีคุณวุฒิเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอนและมีภาระงานสอนเกิน 12 ช่ัวโมง/สัปดาห์ ตามท่ีมหาวิทยาลัยนครพนม
ก าหนด ในภาคเรียนท่ี 2/2564 ได้มีอาจารย์ชาวจีน 2 คน แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นอาจารย์คณะ
ศิลปศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และมีอาจารย์ชาวไทย 1 
คนเข้ามาปฏิบัติงานเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งเริ่มจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 2/2564 จึงมอบหมายให้
อาจารย์สอน 6 รายวิชา 7 กลุ่มการเรียน ได้แก่ 30003301 ภาษาจีนเบ้ืองต้น สองกลุ่มการเรียน วิชาเอกภาษาจีน 5 
กลุ่มการเรียน ซึ่งรายวิชา 30119318 การวิจัยทางภาษาจีนและรายวิชา 30119901 สหกิจศึกษาสอนร่วมกับ
อาจารย์ในสาขาวิชาภาษาจีน ซึ่งผลรวมการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของ
นักศึกษา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ ดี 
ตารางแสดงคุณวุฒิ ภาระงานสอน และผลการประเมินจากนักศึกษา 

ชื่อ – สกุล 
ภาค

การศึกษา
ที่ 

รหัสวิชา รายวิชา 

ผลการ
ประเมิน

จาก
นักศึกษา 

1. อาจารย์ ภาวิณี  เรืองจิรารัตน์ 
- M.A. Teaching Chinese to Speakers of 
Other Language :  Southwest University : 
2013 
- ศศ.บ. (ภาษาจีน) : มหาวิทยาลัยขอนแก่น : 
2553 

1/2564 10002706 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 3.89 
30003301 ภาษาจีนเบื้องต้น 4.30 
30119302 ภาษาจีนระดับกลาง 1 4.02 
30902406 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียวและ

การโรงแรม 
4.02 

2/2564 30003301 ภาษาจีนเบื้องต้น 4.52 
30119305 การฟัง - พูดภาษาจีน 2 4.11 
30119409 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการบิน 4.10 
30119318 การวิจัยทางภาษาจีน 4.00 
30119901 สหกิจศึกษา 4.47 

ผลรวม 4.15 
2.อาจารย์ ปรียากร  บุญธรรม 
- M.A Teaching Chinese to Speakers of 
Other  Language Southwest University : 
2011 
- ศศ.บ. (ภาษาจีน) : มหาวิทยาลัยขอนแก่น : 

1/2564 30003401 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 4.22 
30119201 ภาษาจีนระดับต้น 1 4.58 
30119315 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว 4.27 
30902404 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 4.45 

2/2564 30003301 ภาษาจีนเบื้องต้น 4.48 
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2552 30119203 การอ่านภาษาจีน 4.49 

30119313 วรรณกรรมจีน 4.06 
30119318 การวิจัยทางภาษาจีน 4.14 
30119901 สหกิจศึกษา 4.53 
30902405 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 4.36 

ผลรวม 4.36 
3.อาจารย์ ดร.จิตต์โสภิณ  พิเชษฐ์ลดารมณ์ 
- Ph.D. (Linguistics and Applied 
Linguistics (Chinese) :  
  Minzu University of China : 2016 
- M.A. (Linguistics and Applied Linguistics 
(Chinese) Yunnan Normal University : 
2010 
- ศศ.บ. (การจัดการการพัฒนาสังคม) : 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น : 2549 

1/2564 30003102 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 5.00 
30003301 ภาษาจีนเบื้องต้น 4.21 
30119205 สทัศาสตร์ภาษาจีน 4.64 
30119309 การแปลจีน-ไทย 3.88 
30119417 ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับ5 4.38 

2/2564 30003401 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 4.02 

30119301 ภาษาจีนระดับเบื้องต้น 2 4.42 

30119318 การวิจัยทางภาษาจีน 4.00 

30119416 ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับ4 4.32 

30119901 สหกิจศึกษา 4.51 
ผลรวม 4.34 

4.อาจารย์ ดร.พัทธ์วริน  อรรคศรีวรโชติ 
- Ph.D. (International Chinese Language 
Education): Minzu University of China : 
2018 
- M.A. (Teaching Chinese to Speakers of 
Other Language) : Tianjin Normal 
University : 2012 
- อ.บ. (เอเชียศึกษา) : มหาวิทยาลัยศิลปากร : 
2553 

1/2564 20002702 การสนทนาภาษาจีนส าหรับการ
สมัครงาน 

4.27 

30003301 ภาษาจีนเบื้องต้น 4.40 
30117407 ภาษาจีนระดับกลาง 4.52 
30119308 อักษรจีน 4.63 
30119309 การแปลจีน-ไทย 3.80 
30119417 ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับ5 3.96 

2/2564 30003301 ภาษาจีนเบื้องต้น 4.38 

30119206 ไวยากรณ์จีน 4.47 

30119303 ภาษาจีนระดับกลาง2 4.15 

30119318 การวิจัยทางภาษาจีน 4.00 

30119901 สหกิจศึกษา 4.48 
ผลรวม 4.28 

5. อาจารย์ ธัญจิรา ศรีกระจ่าง 
- M.A. Teaching Chinese to Speakers of 
Other Language :  Southwest University : 
2013 

1/2564 30003102 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3.50 

30003301 ภาษาจีนเบื้องต้น 4.30 

30119310 ภาษาจีนในเชิงธุรกิจ1 4.10 
2/2564 30003101 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3.50 
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- ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ) : 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น : 2555 
 

30003301 ภาษาจีนเบื้องต้น 4.61 
30119316 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว 2 4.10 
30119317 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม 1 4.10 
30119318 การวิจัยทางภาษาจีน 3.95 
30119901 สหกิจศึกษา 4.49 

ผลรวม 4.07 
6. อาจารย์ Huang, Shih-Yi Ph.D. 
- Ph.D. (Chinese as a Second Language):  
  National Taiwan Normal University, 
Taiwan: 2014 
- M.A. (Anglophone Studies): University of 
Toulouse II-Le Mirail (UTM), France: 2008 
- B.A. (Linguistics (Option: French as a 
Foreign Language): University of Toulouse 
II-Le Mirail (UTM), France: 2008 
- B.A. (English Literature): Fu-Jen Catholic 
University, Taiwan: 1994 

1/2564 30003101 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 4.39 
30119204 การเขียนภาษาจีน 4.20 
30119307 การอ่านสิ่งพิมพ์ภาษาจีน 4.32 
30119312 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ภาษาจีน 
4.52 

2/2564 - - - 

ผลรวม 4.36 
7. อาจารย์ Zhang  De  Biao 
- M.A. (Teaching Chinese as a Foreign 
Language): Beijing Language and Culture 
University : 2014 
- B.A. Chinese Language and Literature: 
Northwest University : 2010 

1/2564 30117405 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 3.85 
30119202 การฟัง - พูดภาษาจีน 1 4.38 
30119304 ภาษาจีนระดับสูง 4.49 
30119306 การฟัง - พูดภาษาจีน 3 4.50 
30119407 ภาษาจีนเพ่ือการค้าระหว่าง

ประเทศ 
4.43 

2/2564 - - - 
ผลรวม 4.33 

8. อาจารย์ ปวีณา  แพงสอน 
- M.A Teaching Chinese to Speakers of 
Other  Language Anhui Normal  
University : 2016 
- ศศ.บ. (ภาษาจีน) : มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี : 2553 

1/2564 - - - 
2/2564 30003301 ภาษาจีนเบื้องต้น 4.30 

30117408 ภาษาจีนระดับกลาง 2 4.11 
30119311 การเขียนภาษาจีนในเชิงธุรกิจ 4.11 
30119318 การวิจัยทางภาษาจีน 4.10 
30119417 ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับ 5 4.43 
30119901 สหกิจศึกษา 4.47 

ผลรวม 4.25 
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     ●   การทบทวนระบบกลไก  
           จากการทบทวนระบบกลไก พบว่า ปีการศึกษา 2564 ท่ีผ่านมา มีหนึ่งรายวิชาท่ีต้องมีการควบคุมดูแลกัน
เป็นทีม คือ รายวิชาการวิจัยทางภาษาจีน มีผู้สอนท้ังส้ิน 6 ท่าน ดังนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทุกท่านจะมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล การประเมินงานวิจัยของนักศึกษา การประเมินในชั้นเรียน เป็นต้น  
          นอกจากนี้ ทางหลักสูตรฯ ได้แบ่งรายวิชาท่ีอาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละท่านสามารถท่ีจะต่อยอดหรือพัฒนา
ตนเองทางด้านวิชาการได้ อีกท้ังยังพิจารณาจากความเหมาะสม ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์และคุณวุฒิของ
อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนได้ด าเนินไปอย่างสอดคล้องและเกิดประโยชน์ต่อท้ัง
นกัศึกษา อาจารย์ผู้สอนและหลักสูตรไปพร้อมกัน  
 

       ●   การปรับปรุงระบบกลไก  
1. รายวิชาท่ีมีการสอนแบบ Team Teaching ทีมอาจารย์ผู้สอนได้วางแผนเรื่องการบริหารช่ัวโมงสอน เพื่อ 

ไม่ให้นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนร่วมต้องเสียผลประโยชน์โดยมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนและการ 
ประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน ถึงแม้บางครั้งทีมอาจารย์ผู้สอนจะไม่สามารถบริหารช่ัวโมงสอนได้แต่สามารถแก้ไข 
ด้วยการสอนเสริม โดยจะวางแผนการสอนต้ังแต่ต้นเทอม และจะใช้วิธีการสลับสอนกันตามหัวข้อท่ีก าหนดไว้ 

2. รายวิชาท่ีมีการลงพื้นท่ีศึกษานั้น เพื่อลดภาระงานนักศึกษาและความซ้ าซ้อนให้ก าหนดให้มีการบูรณา 
การอย่างน้อย 1 รายวิชาต่อ 1 โครงการ และโครงการหนึ่งสามารถบูรณาการได้หลายรายวิชา โดยต้องมอบหมาย 
งานให้นักศึกษาอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชานั้น 
        หลักฐาน  

1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งท่ี 1/2564  เอกสารแนบ 
5.2-2  การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียน 
การสอน   
เป้าหมายเชิงปริมาณ  แผนการเรียนรู้รายวิชา มคอ.3 สาขาวิชาภาษาจีน จ านวน 29 รายวิชา ในปีการศึกษา 2564  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  แผนการเรียนรู้รายวิชา มคอ.3 มีการวิพากษ์ทุกรายวิชา ในปีการศึกษา 2564  
 

      ●   ระบบกลไก 
           หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปุรง พ.ศ. 2560)  มีระบบกลไกในการก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และ มคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน โดยมีล าดับ
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้  
          1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันจัดท าแผนการเรียนการสอนประจ าปี
การศึกษา 
          2. ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท าร่าง มคอ.3 และ มคอ.4 และการจัดการเรียนการสอนให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการ
เรียนการสอน และเสนอแผนต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

https://drive.google.com/file/d/14HFcLKxboyjoyAdJZDcT8aYIAafDiOeF/view?usp=sharing
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          3. อาจารยผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมพิจารณาร่าง มคอ.3 และ มคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน 
          4. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
          5. ประเมินกระบวนการก ากับติดตามการ จัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน      
          6. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการก ากับติดตาม จัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน      
          7. รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงก ากับติดตาม จัดท ามคอ.3 และ มคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน    
  

      ●  ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก  
หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อติดตามการท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3  

และตรวจสอบให้สอดคล้องกับรายละเอียด และแผนพัฒนาการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ของแต่ละรายวิชาท่ี
ปรากฏใน มคอ.2 ซึ่งจากการประชุมครั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้จัดส่ง มคอ.3 ตรงตามก าหนดเวลาท่ี
วางไว้ และกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดภายในแผนการเรียนรู้ มคอ.3 ให้สอดคล้องกับ
รายละเอียดและแผนพัฒนาการเรียนรู้ ของแต่ละวิชาท่ีปรากฏใน มคอ.2 เพื่อให้สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
ในการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาได้ โดยให้ช้ีแจงแก่นักศึกษาได้รับทราบในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน    
         หลังจากท่ีด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และแผนปฏิบัติการของหลักสูตรท่ีวาง
ไว้แล้วนั้นหลังส้ินภาคการศึกษาท่ี 1/2564 และ 2/2564 หลักสูตรได้จัดประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อก ากับ
ให้อาจารย์ทุกท่านจัดท า มคอ.5 ของทุกรายวิชาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ภายหลังจากด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนเสร็จส้ิน 
ตารางรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 

ชั้นปีที่ รหัสและชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผูว้ิพากษ์ 
1 30119201 ภาษาจีนระดับต้น 1 ปรียากร  บุญธรรม ธัญจิรา ศรีกระจ่าง 

30119205 สัทศาสตร์ภาษาจีน จิตต์โสภิณ  พิเชษฐ์ลดารมณ ์ ปรียากร  บุญธรรม 
30119308 อักษรจีน พัทธ์วริน  อรรคศรีวรโชติ จิตต์โสภิณ  พิเชษฐ์ลดารมณ ์

2 

30119202 การฟัง – พูดภาษาจีน 1 Zhang  De  Biao ภาวิณี  เรืองจิรารัตน์ 
30119302 ภาษาจีนระดับกลาง 1 ภาวิณี  เรืองจิรารัตน์ พัทธ์วริน  อรรคศรีวรโชติ 
30119315 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว 1 ปรียากร  บุญธรรม ภาวิณี  เรืองจิรารัตน์ 
30119310 ภาษาจีนในเชิงธุรกิจ 1 ธัญจิรา  ศรีกระจ่าง พัทธ์วริน  อรรคศรีวรโชติ 

3 

30119204 การเขียนภาษาจีน Huang, Shih-Yi Ph.D. จิตต์โสภิณ  พิเชษฐ์ลดารมณ ์
30119304 ภาษาจีนระดับสูง Zhang  De  Biao ภาวิณี  เรืองจิรารัตน์ 
30119306 การฟัง – พูดภาษาจีน 3 Zhang  De  Biao จิตต์โสภิณ  พิเชษฐ์ลดารมณ ์
30119307 การอ่านสิ่งพิมพ์ภาษาจีน Huang, Shih-Yi Ph.D. ปรียากร  บุญธรรม 
30119309 การแปลจีน – ไทย จิตต์โสภิณ  พิเชษฐ์ลดารมณ ์ ปรียากร  บุญธรรม 
30119407 ภาษาจีนเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ Zhang  De  Biao ธัญจิรา ศรีกระจ่าง 

4 
30119312 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีน Huang, Shih-Yi Ph.D. พัทธ์วริน  อรรคศรีวรโชติ 
30119417 ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับ 5                                                      พัทธ์วริน  อรรคศรีวรโชติ จิตต์โสภิณ  พิเชษฐ์ลดารมณ ์
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          จากตารางพบว่า รายวิชาท่ีเปิดสอน ในภาคการศึกษาท่ี 1/2564 จ านวน 15 รายวิชา แบ่งเป็น รายวิชา
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 จ านวน 3 รายวิชา รายวิชานักศึกษาช้ันปีท่ี 2 จ านวน 4 รายวิชา รายวิชานักศึกษาช้ันปีท่ี 3 
จ านวน 6 รายวิชา รายวิชานักศึกษาช้ันปีท่ี 4 จ านวน 3 รายวิชา ผลการพิจารณาวิพากษ์ มคอ.3 มีความสอดคล้อง
กับ Curriculum Mapping ตาม มคอ.2 
ตารางรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 

ชั้นปีที่ รหัสและชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผูว้ิพากษ์ 

1 
30119206 ไวยากรณ์จีน พัทธ์วริน  อรรคศรีวรโชติ ปวีณา  แพงสอน 
30119203 การอ่านภาษาจีน ปรียากร  บุญธรรม ภาวิณี  เรืองจิรารัตน์ 
30119301 ภาษาจีนระดับต้น 2 จิตต์โสภิณ  พิเชษฐ์ลดารมณ ์ ปรียากร  บุญธรรม 

2 

30119303 ภาษาจีนระดับกลาง 2 พัทธ์วริน  อรรคศรีวรโชติ พัทธ์วริน  อรรคศรีวรโชติ 
30119305 การฟัง – พูดภาษาจีน 2                                 ภาวิณี  เรืองจิรารัตน์ ปวีณา  แพงสอน 
30119316 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว 2 ธัญจิรา ศรีกระจ่าง ภาวิณี  เรืองจิรารัตน์ 
30119317 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม 1 ธัญจิรา ศรีกระจ่าง จิตต์โสภิณ  พิเชษฐ์ลดารมณ์ 
30119415 ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับ 4 จิตต์โสภิณ  พิเชษฐ์ลดารมณ ์ พัทธ์วริน  อรรคศรีวรโชติ 

3 

30119311 การเขียนภาษาจีนในเชิงธุรกิจ ปวีณา  แพงสอน ปรียากร  บุญธรรม 
30119313 วรรณกรรมจีน ปรียากร  บุญธรรม ธัญจิรา ศรีกระจ่าง 
30119318 การวิจัยทางภาษาจีน ปรียากร  บุญธรรม 

พัทธ์วริน  อรรคศรีวรโชติ 
จิตต์โสภิณ  พิเชษฐ์ลดารมณ ์

ธัญจิรา  ศรีกระจ่าง 
ภาวิณี  เรืองจิรารัตน์ 

ปวีณา  แพงสอน 

จิตต์โสภิณ  พิเชษฐ์ลดารมณ ์

30119409 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการบิน ภาวิณี  เรืองจิรารัตน์ ธัญจิรา ศรีกระจ่าง 
30119417ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับ 5 ปวีณา  แพงสอน พัทธ์วริน  อรรคศรีวรโชติ 

4 

30119901 สหกิจศึกษา ปรียากร  บุญธรรม 
พัทธ์วริน  อรรคศรีวรโชติ 

จิตต์โสภิณ  พิเชษฐ์ลดารมณ ์
ธัญจิรา  ศรีกระจ่าง 
ภาวิณี  เรืองจิรารัตน์ 

ปวีณา  แพงสอน 

ปรียากร  บุญธรรม 

          จากตารางพบว่า รายวิชาท่ีเปิดสอน ในภาคการศึกษาท่ี 2/2564 จ านวน 15 รายวิชา แบ่งเป็น รายวิชา
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 จ านวน 3 รายวิชา รายวิชานักศึกษาช้ันปีท่ี 2 จ านวน 5 รายวิชา รายวิชานักศึกษาช้ันปีท่ี 3 
จ านวน 6 รายวิชา รายวิชานักศึกษาช้ันปีท่ี 4 จ านวน 1 รายวิชา ผลการพิจารณาวิพากษ์ มคอ.3 มีความสอดคล้อง
กับ Curriculum Mapping ตาม มคอ.2  
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      ●   การทบทวนระบบกลไก  
           เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา หลักสูตรมีการประชุมเพื่อก ากับและประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์
ผู้สอนและการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ในรูปแบบของเกรดซึ่งเป็นผลลัพธ์สุดท้ายหลังการเรียน
ว่านักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวเกิดจากการก าหนดแนวทางประเมิน
ความรู้ ด้าน ต่าง ๆ ตามท่ีได้วางแผนไว้ใน มคอ.3 จ าแนกตามผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติท้ัง 6 ด้าน นอกจากนี้ยังมีการน าผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการ
สอนของอาจารย์โดยรวม และน าข้อเสนอแนะของนักศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ด้วย ท้ังนี้ ในการจัดการเรียนการสอนควรเน้นภาคปฏิบัติมากขึ้น เช่น การลงพื้นท่ีฝึกปฏิบัติจริง รวมท้ังการศึกษาดู
งานในสถานท่ีจริง และควรน าไปปรับปรุงใน มคอ.3 ของรายวิชาท่ีจะมีการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 
    

●  การปรับปรุงระบบกลไก  
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทุกท่านได้น าข้อเสนอแนะและมติท่ีประชุมไปจัดท า มคอ.3 ให้แล้วเสร็จก่อน

เปิดภาคการศึกษาทุกรายวิชา โดยให้มีเนื้อหาทันสมัยและเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรท่ี
ก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ 6 ด้าน คือ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 คือ การส่ือสารและความร่วมมือกัน ความสามารถในการปรับตัว ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ความเป็นผู้น าและรับผิดชอบต่อสังคม 

 รวมทั้งให้น าผลการประเมินรายวิชาจาก มคอ.5 ของปีการศึกษา 2564 มาปรับปรุงแก้ไขในการจัด มคอ.3 ในปี
การศึกษาต่อไป โดยพัฒนาตามผลการประเมินตามท่ีระบุใน มคอ.5 

     หลักฐาน  
1) เอกสารแนบ มคอ. 3-5  จ านวน 29 รายวิชา  

https://drive.google.com/drive/folders/1lvrklWHY9jIKi2dUpJT1MDrv-3Rz33bX  
 

5.2-3  การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  มีการบูรณาการกับรายวิชาภาษาจีนอย่างน้อย 1 รายวิชา 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  นักศึกษาสามารถน าความรู้จากการบูรณาการจากการวิจัย การบริการทางวิชาการทางสังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม มาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ และมีคะแนนความพึงพอใจไม่
น้อยกว่า 3.51  
 

https://drive.google.com/drive/folders/1lvrklWHY9jIKi2dUpJT1MDrv-3Rz33bX
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     ●   ระบบกลไก 
             หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  มี  
          1. ก าหนดผู้รับผิดชอบรายวิชาท่ีจะบูรณาการพันธกิจ การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
          2. ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการในรายวิชาท่ีมีการบูรณาการด้านการวิจัย การบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
          3. ก ากับติดตามการด าเนินงานการบูรณาการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

          4. ประเมิณกระบวนการการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนงาน/โครงการท่ีก าหนด 
          5. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามผลการประเมิน 
          6. รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามผลการประเมินอย่างรูปธรรม 
 

     ●   ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก พบว่า สาขาวิชาภาษาจีน ได้ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นว่าควรมีการ 
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาได้สอดแทรกความรู้ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับวิชาท่ีสอน และให้มติท่ีประชุมได้ก าหนดให้มีการบูรณาการรายวิชาเข้ากับ
โครงการ ดังนี้ 

1.การวิจัย  
หลักสูตรฯ มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการค้นคว้าวิจัยเพื่อบูรณาการกับวิชาท่ีสอน ได้แก่ โครงการ 

บริการวิชาการแก่สังคมท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับปริญญา 
ตรี:  การเสริมสร้างศักยภาพผู้น ากลุ่มองค์กรชุมชน ในพื้นท่ีต าบลมหาชัย อ าเภอปลากปาก จังหวัดนครพนม ทาง
สาขาวิชาฯ ได้บูรณาการโครงการบริการวิชาการ “การเสริมสร้างศักยภาพผู้น า กลุ่มองค์กรชุมชน ในพื้นท่ีต าบล
มหาชัย อ าเภอปลากปาก จังหวัดนครพนม” บูรณาการกับรายวิชา 30119311 การเขียนภาษาจีนในเชิงธุรกิจ 
ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตการออกแบบโปสเตอร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ภาษาจีนให้กับกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุต าบล
มหาชัย เมื่อวันท่ี 12-13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ต้ังแต่เริ่มด าเนินโครงการ กิจกรรมระหว่างโครงการ และ
รายงานผลของโครงการ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้สามารถน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนด้วย 

3. การบริการวิชาการทางสังคม 
          หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการร่วมกับโครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนการวิจัย
และการเสริมสร้างศักยภาพผู้น ากลุ่มองค์กรชุมชน ในพื้นท่ีต าบลมหาชัย อ าเภอปลากปาก จังหวัดนครพนม ทาง
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สาขาวิชาฯ ได้บูรณาการโครงการบริการวิชาการ “การเสริมสร้างศักยภาพผู้น า กลุ่มองค์กรชุมชน ในพื้นท่ีต าบล
มหาชัย อ าเภอปลากปาก จังหวัดนครพนม” ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตการออกแบบโปสเตอร์โฆษณา
ผลิตภัณฑ์ภาษาจีนให้กับกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลมหาชัย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ท่ีคนในชุมชนร่วมกันพัฒนา
และผลิต ได้แก่ น้ ามันเหลือง  ขี้ผ้ึง ยาดม ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เป็นผลผลิตจากสมุนไพรไทย เพื่อเป็นการส่งเสริม 
การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์และการตลาดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลมหาชัย อ าเภอปลาปาก 
จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรท้องถิ่นและรองรับกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวจีน และเพื่อให้
นักศึกษาสาขาวิชาฯ มีความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการออกแบบโปสเตอร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ภาษาจีนแก่
ชาวบ้านในชุมชน ในพื้นท่ีต าบลมหาชัย ได้สอดแทรกเนื้อหาการออกแบบโปสเตอร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ภาษาจีน โดย
ทางสาขาวิชาฯ ได้บูรณาการกับรายวิชา 30119311 การเขียนภาษาจีนในเชิงธุรกิจ โดยระบุไว้ใน มคอ.3 สัปดาห์ท่ี 
13 ออกส ารวจพื้นท่ีเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาใน
รายวิชาการเขียนภาษาจีนในเชิงธุรกิจ  ผลการประเมินความพึงพอใจในโครงการ อยู่ในระดับ ดี (4.46) 
 

        3. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
          หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับโลตัสฟรีมาเก็ต “Food and Art” 
เป็นโครงการท่ีทางห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส จังหวัดนครพนม จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 21 ตุลาคม 2564 - 14 
พฤศจิกายน 2564  ทางหลักสูตรฯ ได้น ามาบูรณาการร่วมกับรายวิชาภาษาจีนในเชิงธุรกิจ 1 (30119310) โดย
อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายให้นักศึกษาสาขาภาษาจีนช้ันปีท่ี 2 โดยให้แต่งกายในชุดพื้นเมืองประจ าจังหวัดนครพนม 
ออกบูธเพื่อจ าหน่ายสิค้าโอทอปและสินค้าท่ีผลิตขึ้นจากบ้านของตนเอง รวมถึงสินค้าท่ีน าเข้ามาจากประเทศจีน ซึ่ง
ระบุไว้ใน มคอ.3 สัปดาห์ท่ี 8 และมอบหมายงานให้นักศึกษาสาขาภาษาจีนช้ันปีท่ี 2 สร้างคลิปการสนทนาภาษาจีน
เชิงธุรกิจ โดยมีการเผยแพร่ผ่านทางส่ือออนไลน์ ซึ่งจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรายวิชา อยู่ใน
ระดับ ดี (Facebook สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม)   
 

      ●   การทบทวนระบบกลไก  
จากผลการด าเนินงานของทุกโครงการในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ จะเห็นว่าทุกโครงการท่ีได้รับการบูร- 

ณาการกับเรียนการสอน ล้วนแต่สร้างคุณประโยชน์ท้ังด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการด ารงชีวิตให้แก่นักศึกษา 
และมีส่วนช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาสาระในรายวิชามากขึ้นกว่าการอ่านหรือสอนตามต าราเพียงอย่างเดียว 
อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษานี้มีข้อจ ากัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อ
แก้ปัญหาดังกล่าว จึงก าหนดให้ต้องมีการด าเนินโครงการเป็นช่วงเวลาโดยให้ครอบคลุมทุกไตรมาสของปีงบประมาณ 
เพื่อให้สอดคล้องกับปีการศึกษาและการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา  

 

           ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ  
           1. การเดินทางไม่สะดวก เนื่องจากระยะทางค่อนข้างไกล และต้องน านักศึกษาออกนอกสถานท่ีโดยต้องขอ
ยืมรถคณะฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ซึ่งท าให้การด าเนินงานท่ีมีการเปล่ียนแปลงกะทันหันท าให้เกิดความล่าช้า
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ในการด าเนินงาน 
           2. เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด (Covid-19) เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพ ท าให้ต้องจ ากัดผู้เข้าร่วม
โครงการ และมีการจัดโครงการแบบOnline แทนการจัดแบบ Onsite 
 

     ●   การปรับปรุงระบบกลไก  
            หลักสูตรฯ  ได้มีการจัดประชุมเพื่อก าหนดรายวิชาของหลักสูตรฯ ท่ีจะบูรณาการกับการวิจัย การบริการ 
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างเป็นระบบและชัดเจน   จากการประชุมหารือหลังจากเสร็จส้ิน
โครงการ หลักสูตรฯ ได้เสนอแนะแนวทางในการจัดโครงการในครั้งต่อไป ดังนี้ 
             1. การเดินทางมีก าหนดการท่ีชัดเจน และแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน  
             2. หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น โรคระบาด (Covid-19) ทางสาขาวิชาฯ จะต้องรีบประสานงานกับ
ทางชุมชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
            หลักฐาน 

1) โครงการบริการวิชาการ “การเสริมสร้างศักยภาพผู้น า กลุ่มองค์กรชุมชน ในพื้นท่ีต าบลมหาชัย อ าเภอ
ปลากปาก จังหวัดนครพนม” ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตการออกแบบโปสเตอร์โฆษณา
ผลิตภัณฑ์ภาษาจีนให้กับกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลมหาชัย เอกสารแนบ 

2) มคอ.3  รายวิชา  ภาษาจีนในเชิงธุรกิจ 1 (30119310) เอกสารแนบ 
3) มคอ.3  รายวิชา  การเขียนภาษาจีนในเชิงธุรกิจ (30119311) เอกสารแนบ 

 
ตัวบ่งชี้ที่  5.3  การประเมินผู้เรียน 
5.3-1  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
เป้าหมายเชิงปริมาณ  ทุกรายวิชาในหลักสูตร จ านวน 29 รายวิชา ต้องมีการประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักศึกษาทุกคนและทุกรายวิชาได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

     ●   ระบบกลไก  
ในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาวิชาฯ มีระบบ กลไก 

ดังนี้ 
          1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาแบบประเมินการเรียนรู้ตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (รายงานการประชุม ครั้งท่ี 12/2564) 
          2. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินการเรียนรู้ตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  (ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564) 

https://drive.google.com/file/d/1Fk8SPAfegDu0Zfi0IFlPnbUwPtlGGPjI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-zuFt0LbokHpQXmALfv-6rJmOfXnyHih
https://drive.google.com/drive/folders/1o7CE1xk0fR3y8rs74b-qzbf3Z8zTUxsq


93 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
              2.1 คณะกรรมการฯ ร่วมวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ก าหนดเกณฑ์และวิธีการประเมิน 

          2.2 สร้างเครื่องมือเพื่อในการประเมินคุณภาพ (มคอ.2และ Curriculum Mapping ของรายวิชาท่ีเปิด
สอนในปีการศึกษา 2564) 
          3. ด าเนินการตามกระบวนการท่ีก าหนด และรายงานผลการประเมิน (มคอ.5 จ านวน 31รายวิชา) 
              3.1  ผู้รับผิดชอบด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  

          3.2  สรุปผลการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
          3.3  ประเมินผลการเก็บรวบรวมข้อมูล  

              3.4  น าเสนอผลสรุปการเก็บรวบรวมข้อมูล 
          4. คณะกรรมการประเมินผลกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ   
              4.1  พิจารณาแบบประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ติดตาม 
ตรวจสอบ 
             4.2 ประชุมหารือเรื่องผลการประเมินท่ีได้จากการเก็บรวบรวม ข้อมูลของแบบประเมิน (รายงานการ
ประชุม ครั้งท่ี 12/2564) 
            4.3 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินข้อมูลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ ร่วมหาแนวทาง
พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
        5. คณะกรรมการหลักสูตรน าผลการ ประเมินกระบวนการไปปรับปรุง การประเมนิผลการเรียนรู ้
            5.1 น าผลท่ีได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข เข้าท่ีประชุม คณะกรรมการหลักสูตร  

        5.2 จัดท าการปรับปรุงกระบวนการพิจารณาแบบประเมิน การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
        6. มีรายงานผลการปรับปรุง การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ี
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
          6.1 อาจารย์มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรายงานผลจากการเก็บข้อมูลตามแบบประเมิน
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

6.2 แสดงผลการปรับปรุงแก้ไขท่ีดี 
 

      ●   ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก   
          ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งท่ี 1/2564 ได้วางเกณฑ์การประเมินนักศึกษาให้สอดคล้อง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชามีหน้าท่ีในการ
จัดท า มคอ.3 เพื่อเป็นแผนการด าเนินการสอน โดยให้สอดคล้องแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ใน มคอ.2 ท้ัง 6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้าน
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ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้านการปฏิบัติวิชาชีพ โดย
ออกแบบเครื่องมือการประเมิน ดังนี้ 

1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น แบบบันทึกพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียน การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  
เป็นต้น 

      2) ด้านความรู้ เช่น แบบทดสอบ แบบประเมิน รายงานต่างๆ เป็นต้น 
      3) ด้านทักษะทางปัญญา เช่น แบบประเมินการอภิปราย แบบประเมินรายงานวิเคราะห์กรณีศึกษา การ

แบ่งงานกลุ่มตามหัวข้อท่ีเรียนแล้วน าเสนอ เป็นต้น 
      4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เช่น แบบประเมินการท างานเป็นทีม  

แบบประเมินกระบวนการกลุ่ม เป็นต้น 
      5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น แบบประเมินการ

น าเสนอผลงาน เป็นต้น   
      6) ด้านทักษะการปฏิบัติ เช่น การเรียนรู้กับผู้ประกอบการในรายวิชาสหกิจศึกษา  
       ส าหรับกระบวนการประเมินนักศึกษานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ท าการแจ้งข้อตกลง วิธีการ  

ประเมินต้ังแต่เริ่มเรียนวันแรกเพื่อให้นักศึกษารับทราบกติกา จากนั้นเมื่อด าเนินการเรียนการสอนได้สักระยะ เช่น
หลังสอบกลางภาค ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ท าการแจ้งคะแนนให้นักศึกษาทราบเพื่อให้นักศึกษาประเมินตนเอง
และกระตุ้นการพัฒนาการเรียนของตนเองด้วย จนเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน ผู้รับผิดชอบรายวิชาจึงท ารายงาน
ผลการด าเนินของรายวิชา (มคอ.5) เสนอให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา 
 

     ●   การทบทวนระบบกลไก  
           หลักสูตรฯ มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามท่ีประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรครั้งท่ี 6/2564 ได้ทบทวนกลไกและระบบท่ีใช้ในภาคเรียนท่ี 1/2564 พบว่า ในการออกแบบเครื่องมือใน
การประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) นั้น ควร ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 
เพื่อการประเมินสอดคล้องกับศักยภาพของนักศึกษาและสามารถปฏิบัติได้ตาม ความเป็นจริง 
           นอกจากนี้ผลจากการประเมินยังพบว่าส่วนใหญ่การวัดผลมักท าได้เพียง ด้านคุณธรรมจริยธรรม จากการ
เข้า เรียนและการแสดงออกในช้ันเรียน และด้านความรู้จากการท าแบบทดสอบ แต่การวัดผลด้านอื่นๆ (ด้านทักษะ
ทาง ปัญญา, ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ, ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข, ด้าน
การ ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ด้านการปฏิบัติวิชาชีพ) ยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจและสอดคล้องกับแผน
ท่ี แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในมคอ.2 และมคอ.3 จึงควรให้ 
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาใช้วิธีการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเพื่อเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่  
รายวิชาให้ชัดเจนขึ้น รวมท้ังควรออกแบบวิธีการประเมินความรู้นักศึกษาให้หลากหลายและชัดเจนขึ้นครอบคลุมท้ัง 
6 ด้าน ท้ังโดยการมอบหมายงานให้อ่านและศึกษาเพิ่มเติม การสอบย่อย การท าแบบฝึกหัด การน าเสนอหน้าช้ัน  
เรียน รวมถึงการท ารายงานท่ีได้มอบหมายเพื่อเป็นการประเมินผู้เรียนเพิ่มเติมด้วย 
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           อีกท้ังด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท่ีเน้นการสอนออนไลน์ จึงควรมีการปรับปรุง 
เครื่องมือและวิธีการประเมินให้มีความเหมาะสมกับวิธีการสอนและสถานการณ์ดังกล่าวด้วย 

     ●   การปรับปรุงระบบกลไก  
      จากมติท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 6/2564 ก าหนดให้ภาคเรียนท่ี 2/2564 อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประจ าในแต่ละรายวิชาท าการปรับเปล่ียนวิธีการประเมินการวัดผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยต้องสอดคล้องกับแผนท่ีแสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) ในมคอ.2 และมคอ.3 
รวมท้ังให้มีความสอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท่ีเน้น
การสอนออนไลน์ โดยปรับปรุงเครื่องมือและวิธีการประเมินให้มีความเหมาะสม  เนื่องจากการสอบแบบออนไลน์มี
ข้อจ ากัดในการคุมสอบ ง่ายต่อการทุจริต ในการวัดและประเมินผลจึงปรับเปล่ียนเกณฑ์การให้คะแนนในบางรายวิชา 
เช่นรายวิชาภาษาจีนระดับกลาง 1 ได้แบ่งสัดส่วนคะแนนเก็บเป็น 60 คะแนน คะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค 
เพียงแค่ 40 คะแนน  โดยจะเน้นให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติด้วยตนเองให้มากขึ้น เช่นคะแนนจากการเข้าช้ันเรียน คะแนน
ส่งการบ้าน คะแนนท าแบบฝึกหัด คะแนนอัดคลิปสนทนา เป็นต้น  

     ผลการปรับปรุงพบว่าเครื่องมือการประเมินบางทักษะ เช่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม อาทิ ความต้ังใจในการ  
เรียน ยังมีข้อจ ากัดเพราะเป็นกระบวนการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ แต่สามารถชดเชยได้จากการประเมิน 
งานอื่นท่ีมอบหมาย เป็นต้น 
5.3-2  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาท่ีเปิดสอนของหลักสูตรฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  ทุกรายวิชาท่ีมีการทวนสอบมีความสอดคล้องกับ มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5 และ มคอ.6 
 

     ●  ระบบกลไก 
        การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษามีระบบกลไก ข้ันตอน ดังนี้ 
        1. แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผล การเรียนรู้ของนักศึกษา (ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ ปีการศึกษา2564) 
            1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา โดยมีหัวหน้าสาขาเป็นประธาน 
และ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ 
        2. ก าหนดวิธีการประเมินและเกณฑ์ต่างๆ  
            2.1 คณะกรรมการประชุมเพื่อก าหนดวิธีการประเมินและ เกณฑ์ต่างๆ 
        3. ตรวจสอบวิธีการประเมินและเกณฑ์ 
            3.1 คณะกรรมการร่วมประชุมวิพากษ์และตรวจสอบวิธีการประเมินและเกณฑ์ในการประเมินผลการ
เรียนรู้  
           3.2 ตรวจสอบวิธีประเมิน ให้วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาเป็นไปในแนวทางให้นักศึกษามีส่วน



96 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ร่วมในการก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน  
        4. จัดท าเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ของ นักศึกษา อาจารย์ผู้สอนจัดท าเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
ของ นักศึกษาโดยให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ใน มคอ.2 การประเมินตามสภาพจริงซึ่งมีวิธีการประเมนิ
ท่ี หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานท่ีมอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมของ 
นักศึกษา เป็นต้น 
        5. ตรวจสอบเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา คณะกรรมการร่วมวิพากษ์และตรวจสอบเครื่องมือ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้เป็นไปในแนวทาง เดียวกับมคอ.3 ของรายวิชา  
           5.1 เครื่องมือเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
           5.2 วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบว่าข้อสอบ สามารถประเมินความสามารถจัดความรู้และ
การคิดขั้นสูง 
        6. วิพากษ์ผลของการประเมินการเรียนรู้ของ นักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
           6.1 คณะกรรมการและอาจารย์ประจ าสาขาร่วมประชุม วิพากษ์ผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 
(ประชุม พิจารณาเกรด) (รายงานการประชุม ครั้งท่ี 12/2564) 
           6.2 แจ้งผลการประเมินให้นักศึกษาทราบอย่างชัดเจน สอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีก าหนดท่ีนักศึกษามีส่วนร่วม
และรับรู้ ร่วมกันต้ังแต่แรก 
        7. ประเมินกระบวนการในการตรวจสอบการ ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะกรรมการและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ร่วมประชุม ประเมินกระบวนการในการตรวจสอบการประเมินผลการ เรียนรู้ของนักศึกษา 
ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในการ ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 
        8. ปรับปรุงพัฒนาการตรวจสอบการ ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  น าเอาข้อวิพากษ์การประเมิน
กระบวนการไปท าการ ปรับปรุงการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ นักศึกษา 
        9. มีรายงานผลการปรับปรุงการประเมินผล การเรียนรู้ของนักศึกษา 
           9.1 อาจารย์มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ รายงานผลการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา        
 

      ●   ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก              
1) ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ได้ท าการสอนท้ังหมด 29 วิชา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้  

ประชุมเพื่อร่วมกันตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้แต่ละรายวิชา โดยตรวจสอบการให้คะแนนหรือเกรด ร่วมกัน 
ตรวจสอบวิธีการประเมินและผลประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา จากรายงาน วิธีการให้คะแนน  สอบและคะแนน
พฤติกรรม ซึ่งเป็นการวัดตามความเป็นจริง 

2) หลังส้ินสุดภาคเรียนท่ี 2/2564 หลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมเป็น 
กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาท่ีจัดโดยคณะฯ ซึ่งได้ก าหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแต่ละ 
รายวิชา ใน 2 รูปแบบ คือ 
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2.1) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามเกรด คณะกรรมการทวนสอบฯ ร่วมกันตรวจสอบผลการประเมินการ 

เรียนรู้ (คะแนน/เกรด) ทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา เพื่อค้นหารายวิชาท่ีมีเกรดผิดปกติ 
               2.2) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามผลการเรียนรู้คณะกรรมการทวนสอบฯ ร่วมกันตรวจสอบและสอบถาม 
วิธีการจัดการเรียนการสอน การออกข้อสอบ การมอบหมายงาน วิธีการให้คะแนนสอบและคะแนนพฤติกรรม ใน 
รายวิชาท่ีมีเกรดผิดปกติเพื่อตรวจสอบว่าได้ผลสัมฤทธิ์ตามผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้นๆหรือไม่และควร  ปรับปรุง
อย่างไร 
       ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ได้เลือก 8 รายวิชาเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ดังนี้ 
          1. คณะกรรมการภายในคณะฯ จ านวน 3 รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.5) 
              1) 30119301 ภาษาจีนระดับต้น 2 (2/2564)  
              2) 30119310 ภาษาจีนในเชิงธุรกิจ 1 (1/2564) 
              3) 30119205 สัทศาสตร์ภาษาจีน (1/2564) 
          2. คณะกรรมการภายนอก จ านวน 5 รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.5) 
              1) 30119204 การเขียนภาษาจีน (1/2564) 
              2) 30119309 การแปลจีน-ไทย (2/2564) 
              3) 30119415 ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ 4 (2/2564) 
              4) 30119417 ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ 5 (1/2564) 
              5) 30119308 อักษรจีน (1/2564) 
             ผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ จ านวน 8 รายวิชานั้น คณะกรรมการทวนสอบได้ให้ค าเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้ (สรุปรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564) 
             - วิชาสัทศาสตร์ภาษาจีน คณะกรรมการได้ให้ค าเสนอแนะว่า ควรระบุช่ือรายวิชาสัทศาสตร์ภาษาจีนใน
การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้วย ไม่ใช่จะระบุเฉพาะค าว่า ภาษาจีน      
             - วิชาภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ 4 คณะกรรมการได้ให้ค าเสนอแนะว่า มีนักศึกษาท่ีมีผลการศึกษาใน
ระดับ D ร้อยละ 33.33 ผู้สอนสามารถน าผลการประเมินของนักศึกษามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาถัดไป เพื่อใช้ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และน าผลท่ีเกิดขึ้นมาปรับปรุงการเรียนการสอนและการประเมิน
ในปีการศึกษาต่อไป 

      ●   การทบทวนระบบกลไก พบว่า 
          1) ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯได้ท าการสอนท้ังหมด 29 วิชา โดยได้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ 
ประชุมเพื่อร่วมกันตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้แต่ละรายวิชา พบว่าภาพรวมนักศึกษาขาดความมั่นใจในการ
สนทนาเป็นภาษาจีน และขาดทักษะในการเขียนภาษาจีนในเชิงวิชาการอย่างเป็นระบบ 
          2) หลังส้ินสุดภาคเรียนท่ี 2/2564 หลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมเป็น 
กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาท่ีจัดโดยคณะฯ โดยได้เลือกจ านวนรายวิชาร้อยละ 25 จากท้ังหมด 29 
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วิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2564 คิดเป็น 8 รายวิชาเพื่อพิจารณา คือ  
          1. คณะกรรมการภายในคณะฯ จ านวน 3 รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.5) 
              1) 30119301 ภาษาจีนระดับต้น 2 (2/2564) 
              2) 30119310 ภาษาจีนในเชิงธุรกิจ 1 (1/2564) 
              3) 30119205 สัทศาสตร์ภาษาจีน  (1/2564) 
          2. คณะกรรมการภายนอก จ านวน 5 รายวิชา 
              1) 30119204 การเขียนภาษาจีน (1/2564) 
              2) 30119309 การแปลจีน-ไทย (2/2564) 
              3) 30119415 ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ 4 (2/2564) 
              4) 30119417 ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ 5 (1/2564) 
              5) 30119308 อักษรจีน (1/2564) 
เพื่อใช้ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ พบว่าประสบผลส าเร็จตาม เป้าหมาย ซึ่งผลการวิเคราะห์และผลประเมินท่ีได้ยัง
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลายด้าน เช่น ใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา การปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 
            นอกจากนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังได้แนวทางในการปรับปรุงการจัดท า มคอ.3 รายวิชาอื่นๆด้วย 
โดยมีความเช่ือมโยงกันกับ มคอ.2 และการน าปัญหาส าหรับการเรียนการสอนตลอดจนถึงการปรับปรุงการเรียนการ 
สอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานมากขึ้น และปรับวิธีการเขียน มคอ.5 ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

 

     ●   การปรับปรุงระบบกลไก  
     รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งท่ี 1/2564 มีมติให้มีการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ดังนี้  

1. ให้หลักสูตรฯ น าผลการประเมินการเรียนรู้แต่ละรายวิชาของปีการศึกษา 2564 ไปปรับปรุงการเขียน  
มคอ.3 ของรายวิชาท่ีท าการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 โดยเน้นการแก้ปัญหาทักษะการสนทนาเป็นภาษาจีน
และทักษะในการเขียนภาษาจีนในเชิงวิชาการอย่างเป็นระบบ  
          2. ให้หลักสูตรฯ น าผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ รายวิชา 30119415 ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ 4  
(2/2564) ,รายวิชา 30119301 ภาษาจีนระดับต้น 2 (2/2564) ,รายวิชา 30119417 ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ 
5 (1/2564) ,รายวิชา 30119310 ภาษาจีนในเชิงธุรกิจ 1 (1/2564) , รายวิชา30119205 สัทศาสตร์ภาษาจีน  
(1/2564) , รายวิชา 30119204  การเขียนภาษาจีน (1/2564) ,รายวิชา 30119308 อักษรจีน (1/2564) และ
รายวิชา 30119309 การแปลจีน-ไทย  (2/2564) มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเขียน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 1 
แผนการสอนและการประเมินผลให้สอดคล้องกับ มคอ.3 หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

3. มีมติให้มีการปรับปรุงระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้  
    3.1 อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนของนักศึกษาและรายงานผลการเรียนต่อกรรมการบริหาร  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรฯ  
    3.2 กรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา หากมีคะแนนท่ี 
ผิดปกติอาจขอให้อาจารย์ผู้สอนช้ีแจงหรือขอตรวจสอบเครื่องและวิธีการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา  
    3.3 กรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อก าหนดรายวิชาและคณะกรรมการทวนสอบ   
    3.4 แต่งต้ังกรรมการทวนสอบท่ีมาจากอาจารย์ภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ/หรือจาก 
ภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัยนครพนม  
    3.5 ด าเนินการทวนสอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติท้ัง 6 ด้าน  

3.6 น าเสนอผลการทวนสอบต่อกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อทบทวนกระบวนการและผลการทวนสอบ  
5.3-3  การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)   
เป้าหมายเชิงปริมาณ  อาจารย์ผู้สอนส่งมคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 ครบตามก าหนดระยะเวลาทุกรายวิชา 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 ท่ีครบถ้วนสมบูรณ์สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน TQF  

 

     ●   ระบบกลไก  
           การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5  มคอ.6  และ มคอ.7) มี
ระบบ กลไก ดังนี้  
          1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วางแผนก ากับ การประเมินการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน
หลักสูตร 
          2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับติดตาม และรวบรวมรายงานผลการด าเนินการของ มคอ.5 และ มคอ.
6 ทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2564  
          3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิพากษ์  มคอ.5 และ มคอ.6  ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษา  
          4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา มคอ.5  และ มคอ.6 ต่อ
คณะกรรมการบริหาร หลักสูตร เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ในภาคการศึกษาต่อไป 
         5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกคน ร่วมกันจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรฯ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา โดยรวบรวมจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ของหลักสูตร 
มคอ.7 

       6. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดการประชุมเพื่อวิพากษ์ มคอ.7 และ รวบรวมจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 

       7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร มคอ.7 ต่อคณะกรรมการคณะฯ 
เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและให้มีการพัฒนาปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ ส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ภายใน 60 วันหลังส้ินสุดปีการศึกษา 

      8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าผลการประเมินไปปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ ด าเนินงานตามแผนก ากับ



100 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
การประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร 

      9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการด าเนินงาน ตามแผนก ากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรม 

     ●   ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก  
           เมื่อส้ินสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้ร่วมกันวางแผนแนวทางการก ากับการประเมิน 
การจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา โดยก ากับติดตามให้ทุกรายวิชามีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ 
ของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษา ครบทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา (ภาค
การศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2) และจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา เพื่อประมวลภาพรวมของหลักสูตร ประกอบไปด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีมี คุณสมบัติสอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตร และมีความพร้อมท่ีจะดูแลหลักสูตรและนักศึกษา 
         นอกจากนี้ยังร่วมกันวางแผนกลไกและกระบวนการในการบริหารงานทุกด้าน เพื่อน าสู่การปฏิบัติงานท่ีมี  
ประสิทธิภาพ มีการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมีแนวทางการพัฒนา 
ศักยภาพท้ังผู้สอนและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้  
ความเข้าใจทางเนื้อหาวิชาการและหลักในการด าเนินชีวิต และมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นหาและน า  
ศักยภาพของตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 
 

      ●   การทบทวนระบบกลไก 
          ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ
มคอ.6) ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษา ครบท้ัง 29 รายวิชาทุกภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาค
การศึกษาท่ี 2) และจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลัง
ส้ินสุดปี การศึกษา ประกอบไปด้วยองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต องค์ประกอบท่ี 
3 นักศึกษา องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้รวม 5 องค์ประกอบ และ 13 ตัวช้ีวัด มีการเขียนรายงานตามกระบวนการ 
PDCA และแสดงผลท่ีเกิดขึ้นครบทุกตัวชี้วัด ซึ่งหลักสูตรฯ จะด าเนินการพัฒนา กระบวนการด าเนินงาน รวมถึงการ
หาแนวทางในการน าข้อมูลใน มคอ.7 ของปีการศึกษานี้ไปพัฒนา ปรับปรุง และ แก้ไขใน มคอ.7 ในปีการศึกษา
ถัดไป 
 

      ●   การปรับปรุงระบบกลไก  
         ตามมติท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 12/2564 ได้ก าหนดให้มีการส่ง มคอ.5 มคอ.6 แบบ
ออนไลน์เข้าระบบ เพื่อด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการจากผลการประเมินกระบวนการในปีนี้ให้รวดเร็ว
และเห็นผลชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการหาแนวทางในการน าข้อมูลใน  มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 ของปีการศึกษา 
2563 ไปพัฒนาปรับปรุงและแก้ไข และรายงานผลการพัฒนาปรับปรุง กระบวนการด าเนินงานตามแผนก ากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตรใน มคอ.7 ของ ปีการศึกษาต่อไป  
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ตารางที่ 4.3  ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4)    

ข้อ 
ดัชนบี่งชีผ้ลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
  
 

1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
ผลการด าเนนิงาน 
   การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการประชุมตลอดปีการศึกษา 2564 จ านวน 12 ครั้ง ซึ่ง 
คิดเป็นร้อยละ 100 
หลักฐาน รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งท่ี 1 – 12 

 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
ผลการด าเนนิงาน 
   รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน(มคอ.2) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) 
สาขาวิชาภาษาจีน เป็นหลักสูตรใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558 
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในการประชุมครั้งท่ี 3/2560 วันท่ี 11 มีนาคม 
2560 
หลักฐาน  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (มคอ.2) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 
             รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งท่ี 1 – 12 

 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  
   ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
ผลการด าเนินงาน 
   มีรายละเอียดของรายวิชาฯ ตามแบบ มคอ.3 ภาคเรียนท่ี 1/2564 จ านวน 16 รายวิชา และภาค
เรียนท่ี 2/2564 จ านวน 15 รายวิชา ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
หลักฐาน  มคอ.3 และ มคอ.4 

 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)  
   ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
ผลการด าเนินงาน   
   สาขาวิชาภาษาจีนจัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อก ากับติดตามแบบ  มคอ.5 ภายใน   
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
หลักฐาน มคอ.5 มคอ.6 และรายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งท่ี 12/2564 

 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
   มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน    
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1LiogTXpfVS_RRoLRkc-H5PTWjAhCLl3r?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LiogTXpfVS_RRoLRkc-H5PTWjAhCLl3r?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ukCbZme3j3StMPUq_Add31NQyQEzy3fF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lvrklWHY9jIKi2dUpJT1MDrv-3Rz33bX?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16KfYRJPo6ydkf4hKR2a0Bufg3eqoLUTm/view?usp=sharing
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หลักฐาน มคอ.7 ปีการศึกษา 2564 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
   สาขาวิชาภาษาจีน ก าหนดรายวิชาท่ีใช้ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ จ านวน 8 
รายวิชา และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ และ
สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ เสนอต่อท่ีประชุม คณะกรรมการประจ าคณะ  
หลักฐาน รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ 
           ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 

 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
ผลการด าเนินงาน 
   มีการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตามโครงการ/กิจกรรมตาม มคอ.7 ในปีการศึกษา 2563 
น ามาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) สาขาวิชาภาษาจีน ประจ าปีการศึกษา 2564    
หลักฐาน  โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการในปีการศึกษา 2564 

 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
ผลการด าเนินงาน 
   อาจารย์ธัญจิรา ศรีกระจ่าง เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใหม่ และได้รับการปฐมนิเทศ โดยมี 
อาจารย์ ภาวณิี เรืองจิรารัตน์ เป็นอาจารย์พี่เลี้ยง 
หลักฐาน รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งท่ี 6/2564 

 

9 
 
 
 
 

อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
ผลการด าเนินงาน  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 ผลงาน ดังน้ี 
1. อาจารย์ ภาวิณี  เรืองจิรารัตน์  
-ปวีณา แพงสอน และภาวิณี  เรืองจิรารัตน์. (2564). ทัศนคติของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยนครพนม ท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาภาษาจีนในช่วง  โควิด 19. 
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติครั้งท่ี 13 "พลวัตรัฐประศาสน
ศาสตร์: ปัญหา โอกาส และความท้าทาย". (หน้า 652-666). นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม. 
2. อาจารย์ ปรียากร  บุญธรรม  
- ปรียากร บุญธรรม. (2564). ผลงานนวนิยายของนักประพันธ์หญิงชาวจีนท่ีมีการเผยแพร่ ในประเทศ
ไทยในปี 1996-2016. วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 14(2), 1-35. 
3. อาจารย์ ดร.จิตต์โสภิณ  พิเชษฐ์ลดารมณ์  

 

https://drive.google.com/file/d/1_XhRjf9rH-6QauK2p374xeQCN1XFii6U/view?usp=sharing
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-จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์และธัญจิรา ศรีกระจ่าง. (2564). ปัจจัยการเลือกอ่าน พฤติกรรมและ
ทัศนคติต่อการอ่านนิยายจีนแปลออนไลน์: กรณีศึกษานักศึกษา  ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
นครพนม. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ รัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติครั้งท่ี 13 "พลวัตรัฐ
ประศาสนศาสตร์: ปัญหา โอกาส  และความท้าทาย". (หน้า 667-675). นครพนม: มหาวิทยาลัย
นครพนม. 
4. อาจารย์ ดร.พัทธ์วริน  อรรคศรีวรโชติ  
-พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ. (2564). ปัญหาการเรียนภาษาจีนผ่านระบบออนไลน์ของ นักศึกษาสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จากสถานการณ์โควิด 19. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติครั้งท่ี 13 "พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์: ปัญหา โอกาส และความ
ท้าทาย". (หน้า 483-493). นครพนม: มหาวิทยาลัยนครพนม. 
5. อาจารย์ ธัญจิรา ศรีกระจ่าง 
- จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์และธัญจิรา ศรีกระจ่าง. (2564). ปัจจัยการเลือกอ่าน พฤติกรรมและ
ทัศนคติต่อการอ่านนิยายจีนแปลออนไลน์: กรณีศึกษานักศึกษาระดับ  ปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
นครพนม. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการรัฐประศาสน ศาสตร์ระดับชาติครั้งท่ี 13 "พลวัตรัฐ
ประศาสนศาสตร์: ปัญหา โอกาส และความ ท้าทาย". (หน้า 667-675). นครพนม: มหาวิทยาลัย
นครพนม. 
หลักฐาน ภาพกจิกรรม, บทความหรืองานวิจัยท่ีตีพิมพ์และน าเสนอ 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี  
ผลการด าเนนิงาน 
   หลักสูตรไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน  
หลักฐาน  - 

 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 
ผลการด าเนินงาน 
   ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 
อยู่ในระดับดี 
หลักฐาน แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร 

 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
ผลการด าเนินงาน 
   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับดี 
หลักฐาน  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ 

 

13 (ถ้ามี) (เช่น กรณีวิทยาลัยพยาบาลฯ เป็นต้น)  
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รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละป ี 12 

จ านวนตัวบ่งชี้ทีด่ าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5 5 
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คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน  
ตารางที่ 4.7 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน   

ท่ี รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการ
ประเมินโดย 
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
นักศึกษาชั้นท่ีปี 1 

1 30119201 ภาษาจีนระดับต้น 1 1/2564   - 
2 30119205 สัทศาสตร์ภาษาจีน 1/2564   - 
3 30119308 อักษรจีน 1/2564   - 
4 30119203 การอ่านภาษาจีน 2/2564   - 
5 30119206 ไวยากรณ์จีน 2/2564   - 
6 30119301 ภาษาจีนระดับต้น 2  2/2564   - 

นักศึกษาชั้นท่ีปี 2 
7 30119202 การฟัง – พูดภาษาจีน 1 1/2564   - 

8 

30119310 ภาษาจีนในเชิงธุรกิจ 1                                                      

1/2564 

  ปรับเน้ือหาให้สอดคล้องกับการสอนและมีความ 
ทันสมัย จัดหาสื่อการสอนที่มีความหลากหลาย 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เช่น ให้นักศึกษาอัดคลิปขาย
สินค้า ลง Facebook สาขา  

9 30119302 ภาษาจีนระดับกลาง 1 1/2564   - 
10 30119315 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1                                         1/2564   - 
11 30119303 ภาษาจีนระดับกลาง 2 2/2564   - 
12 30119305 การฟัง – พูดภาษาจีน 2                                 2/2564   - 
13 30119316 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2 2/2564   - 

14 
30119415 ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ 4  

2/2564 
  เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญชาวจีนมาให้ความรู้และสอน

ทักษะในการ ท าข้อสอบวัดระดับภาษาจีน 

15 
30119317 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม 1   

2/2564  
 

 - 

นักศึกษาชั้นท่ีปี 3 

16 
30119204 การเขียนภาษาจีน 

1/2564 
  มอบหมายให้นักศึกษาออกแบบโปสเตอร์โฆษณา

ฉลากภาษาจีน 

17 
30119304 ภาษาจีนระดับสูง 

1/2564 
  น านักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันสะพานสู่ภาษาจีน “

汉语桥比赛 2021” 
18 30119306 การฟัง – พูดภาษาจีน 3     1/2564   - 
19 30119307 การอ่านสิ่งพิมพ์ภาจีน 1/2564   - 
20 30119309 การแปลจีน-ไทย 1/2564   - 
21 30119407 ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 1/2564   - 
22 30119311 การเขียนภาษาจีนในเชิงธุรกิจ 2/2564   - 
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ท่ี รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการ
ประเมินโดย 
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
23 30119313 วรรณกรรมจีน 2/2564   - 
24 30119318 การวจิัยทางภาษาจีน 2/2564   - 

25 30119409 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการบิน 2/2564   - 

26 
30119417  ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับ 5 

2/2564 
  เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญชาวจีนมาให้ความรู้และสอน

ทักษะในการ ท าข้อสอบวัดระดับภาษาจีน 

27 30117402 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 2/2564   - 

นักศึกษาชั้นท่ีปี 4 

28 
30119417 ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ 5  

1/2564 
  เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญชาวจีนมาให้ความรู้และสอน

ทักษะในการ ท าข้อสอบวัดระดับภาษาจีน 
28 30119312 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีน 1/2564   - 

30 30117402 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 1/2564   - 

31s 30119901 สหกิจศึกษา 2/2564   - 
 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
ในปีการศึกษา 2564 รายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีท้ังหมด 29 รายวิชา มีผลการประเมินภาพรวมดังนี้  
1.ความพึงพอใจอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีต่อการบริหารหลักสูตร มีค่าเฉล่ีย 4.51 อยู่ในระดับมาก 
2.ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.65 อยู่ในระดับดี

มาก 
3. ความพึงพอใจต่อคุณภาพของอาจารย์ ในการให้ค าปรึกษา ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.54 อยู่ในระดับดีมาก 
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.39 อยู่ในระดับดี 
5. ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.42 

อยู่ในระดับดี  
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ตารางที่ 4.8  ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน    

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 

และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

1. คุณธรรม จริยธรรม - จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน พบว่า ยังมี
นักศึกษาบางคนที่ยังขาดความมีวินัยเรื่องการตรง
ต่อเวลาทั้งการเข้าเรียนและส่งงาน 

- ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และรวมถึง
อาจารย์ผู้สอนเน้นย้ าถึงความมีวินัยในการเรียน 
การเข้าเรียนและความซื่อสัตย์ทั้งในเรื่องการ
เรียนและการสอบ 
- สร้างเงื่อนไขในการให้คะแนนและการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน 

2. ความรู้ - เพ่ิมกิจกรรมในและนอกชั้นเรียน ให้นักศึกษาได้
ฝึกปฏิบัติจริง  

- วิเคราะห์  สั งเคราะห์ เน้ือหาการเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ิมเติมแนวทางการหาความรู้ การท ากิจกรรมที่
หลากหลายมากข้ึน 

3. ทักษะทางปัญญา - การจัดการเรียนการสอนในบางวิชาที่ยังเป็นการ
บรรยายมากกว่าการปฏิบัติ  
 
 

-  ให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning มากข้ึน และเน้นให้ผู้ เรียนรู้แนวทาง
การศึกษาด้วย ตัวเองที่ในและนอกห้องเรียนมาก
ข้ึน 

4 . ทั กษ ะความ สั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

- นักศึกษามีการรวมกลุ่มในการเรียน และการท า
กิจกรรม แต่เป็นลักษณะกลุ่มเพ่ือนสนิท 

- ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ด้วยความเอื้ออาทร
ต่อกัน การช่วยเหลือและให้ค าแนะน าซึ่งกันและ
กัน รวมถึงการใช้วิธีการจับฉลากแบ่งกลุ่มแทน
การเลือกกลุ่มโดยการให้นักศึกษาจัดกันเอง 

5 . ทั ก ษ ะ วิ เค ร าะ ห์ เชิ ง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- นักศึกษาบางคนยังไม่รู้จักวิธีการสืบค้นข้อมูลที่
เป็นภาษาจีน และการใช้ Application หรือสื่อ
ต่างๆ ยังไม่หลากหลาย 

-  แนะน าวิธีการในการสืบค้นข้อมูลที่เป็นภาษาจีน โดย
การสอดแทรกข้อมูลหรือวิธีการต่าง ๆ   ในแต่ละรายวิชา                 
มีการมอบหมายงานให้ นักศึกษาไปค้นคว้าเพ่ิมเติม                   
ผ่านทาง   Application หรือสื่ออื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
 การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร   มี  ไม่มี 
 ปีการศึกษา 2564 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 1 คน คือ อาจารย์ ธัญจิรา ศรีกระจ่าง ทาง
หลักสูตรฯ มีระบบการปฐมนิเทศอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ โดยให้ค าแนะน าเพื่อให้มีการเรียนรู้งานใน
บทบาทและหน้าท่ีรับผิดชอบ ด้านบทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัด
ประเมินผล และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และมีระบบการ Coaching โดยพี่เล้ียงเพื่อเสริมสมรรถนะ
ด้านวิชาการและการปฏิบัติภารกิจตามโครงสร้างเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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ตารางที่ 4.9  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ  

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวน 

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ 
ที่ผู้เข้ารว่มกิจกรรมได้รับ อาจารย ์

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

1. ทางสาขาวิชาฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่ จัดข้ึนเพ่ือเสริมความรู้เบื้องต้น
ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีน ทั้งยังเป็นการ
ปฐมนิเทศจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมทั้งด้านการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
การปรับพ้ืนฐานทักษะทางด้านภาษาจีน การเตรียม
ความรู้ เบื้ องต้นเกี่ ยวภาษาจีน  วัฒนธรรมจีนและ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
อีกทั้ ง ยังเป็นกิจกรรมที่ มุ่ งห วังละลายพฤติกรรม
นักศึกษาใหม่ ให้นักศึกษาใหม่ได้มีการท าความรู้จักกัน
ระหว่างอาจารย์ ระหว่างรุ่นพ่ีและเพ่ือนร่วมชั้น และยัง
เป็นการสร้างความเข้าใจและความมั่นใจก่อนการเข้า
ศึกษาเมื่อเปิดภาคการศึกษา 
จัดข้ึนระหว่าง ระหว่างวันที่  21–25 มิถุนายน 2564 
Online โปรแกรม Google Meet 

7 - - ได้ความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในสาขาวิชา
ภาษาจีน สร้างความคุ้นเคยกันระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษาท้ังรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง  

2. ทางสาขาวิชาฯ น านักศึกษาชั้นปีที่  3-4 จ านวน 5 

คน เข้าร่วม การแข่งขันสะพานสู่ภาษาจีน “汉语桥

比赛 2021”  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการตลอดจน
ศิลปะวัฒนธรรมจีนและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ให้
นักศึกษาแสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ 
ตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมจีน 
       การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบคือ รอบแรก : 
สอบข้อเขียนออนไลน์ ทั่วประเทศ (คัด 50 คน)   
รอบที่  1: รอบสอบข้อ เขียนออนไลน์ทั่ วประเทศ 
คัดเลือก 50 คน สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนมมีนักศึกษา 
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 5 คน ดังน้ี  
     1. นายกฤษดา แก้วบริบัตร      นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
     2. นางสาวจิรวรรณ มานะเสน  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
     3. นางสาวชวัลนุช ชนพิมาย    นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
     4. นางสาวสุนันทา สุริยะ         นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

7 - - ได้ความรู้และทักษะที่เก่ียวกับการแข่งขัน
ทักษะตอบปัญหาด้านภาษาและวัฒนธรรม
จี น  นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ อ า จ า ร ย์ มี ค ว า ม
กระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้เก่ียวกับ
ศาสตร์ภาษาจีนมากข้ึน 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวน 

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ 
ที่ผู้เข้ารว่มกิจกรรมได้รับ อาจารย ์

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

     5. นางสาวจินตนา ดาบชัย      นักศึกษาชั้นปีที่ 3     
 
รอบสอง: สอบสัมภาษณ์ + กล่าวสุนทรพจน์ (คัด 20 
คน) และรอบชิงชนะเลิศ: กล่าวสุนทรพจน์ + แสดง
ความสามารถพิเศษ  ผลปรากฏว่าสาขาภาษาจีน คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม มี
นักศึกษาผ่านเข้ารอบสองจ านวน 2 คน (1 ใน 50 คน)
คือ        
     1. นายกฤษดา แก้วบริบัตร      นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
     2. นางสาวจิรวรรณ มานะเสน  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
3.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการ
จัดการเรียนการสอนภาษาจีน ครัง้ที่ 2 

3 - - ได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนภาษาจีน 

4. เข้าร่วมและน าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ
รัฐประศาสนศาสตรร์ะดับชาติ ครั้งที่ 13 โดยสมาคมรัฐ
ประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมหัวข้อ: "พล
วัตรรัฐประศาสนศาสตร์ ปัญหา โอกาส และความท้า
ทาย (Dynamics of Public Administration: 
Problems, Prospects and Challenges) วันที่ 24-
25 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, จังหวัดนครพนม  

6 - - เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ 

5. ทางสาขาวิชาฯ ได้จัดโครงการพัฒนาความรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 หัวข้อสหวิชาชีพ: การเลือกหัวข้ออบรม
ตามท่ีผู้เรียนให้ความสนใจ 

6 - - ไ ด้ รั บ ก าร ถ่ าย ท อ ดค วาม รู้ จ าก ผู้ มี
ประสบการณ์ภายนอก ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญใน
การเรียนรู้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความรู้
นอกเหนือจากศาสตร์ที่ตนเรียน ผู้เข้าร่วม
การอบรมสามารถน าความรู้จากการอบรบ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการ
ท างานได้ 

6.อบรม โครงการสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
เทคนิคการเขียนต ารา บทความวิชาการ บทความวิจัย
และผลงานการตีพิมพ์ วันที ่20 พ.ค 2564 และ 25 
พ.ค. 2564 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยนครพนม 

5 - - ได้เพ่ิมพูนความรู้ส าหรับพัฒนาตนเอง 
ด้านการเรียนการสอน และการขอ ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

7.อบรม สอน GE ออนไลน์อย่างไรให้โดนใจ GEN Z  5 - - ได้เพ่ิมพูนความรู้ส าหรับพัฒนาตนเอง 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวน 

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ 
ที่ผู้เข้ารว่มกิจกรรมได้รับ อาจารย ์

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

วันที2่8 พ.ค. 64 ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

ด้านการเรียนการสอน 

8.สีสันศิลปะแห่งโลกภาษาและวรรณกรรมจีน วันที่19 
มิ.ย. 2564สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง 

5 - - ได้เพ่ิมพูนความรู้ด้านวรรณกรรมส าหรับ
พัฒนาการเรียนการสอนของตัวเอง 

9.อบรม กฎหมายแพ่งและอาญาส าหรับล่าม : ล่ามใน
งานและกระบวนการยุติธรรม วันที่  26 มิ .ย. 2564
ชมรมนักแปลและล่ามอาชีพ 

5 - - ได้เพ่ิมพูนความรู้ด้านงานล่ามในงานและ
กระบวนการยุ ติธรรม  ส ามารถน าม า
พัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองได้ 

10.อบรม ล่ามในงานสาธารณสุข วันที่ 27 มิ.ย. 2564
ชมรมนักแปลและล่ามอาชีพ 

5 - - ไ ด้ เพ่ิ ม พู น ค วา ม รู้ ด้ าน ล่ า ม ใน ง า น
สาธารณสุข สามารถน ามาพัฒนาการเรียน
การสอนของตัวเองได้ 

11.อบรม สร้างห้องเรียนให้สนุกด้วยเทคนิคกระตุ้นการ
เรียนรู้ ในการสอนออนไล น์  วันที่  29 มิ .ย . 2564 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5 - - ได้เพ่ิมพูนความรู้ส าหรับพัฒนาตนเอง 
ด้านการเรียนการสอน 

12.อบรม เรื่องภาษากับอัตลักษณ์วันที่ 17 ก.ค. 2564
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5 - - ได้เพ่ิมพูนความรู้ส าหรับพัฒนาตนเอง 
ด้านการเรียนการสอน 

13.อบรม เทคนิคการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย 
ส าหรับนักแปลมือใหม่ วันที ่18 ก.ค. 2564 สาขาวิชา
ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5 - - ได้เพ่ิมพูนเทคนิคการแปลภาษาจีนเป็น
ไทย 

14.อบรม 汉字的秘密 วันที่ 18 ก.ย. 2564 
หลักสูตรภาษาจีน  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

5 - - ได้เพ่ิมพูนความรู้ด้านอักษรจีนสามารถ
น ามาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองได้ 

15.อบรม 汉语教学中的中国历史与文学课

程教学思考 วันที่ 19 ก.ย. 2564 สถาบันขงจื่อ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ South West 
University 

5 - - ได้เพ่ิมพูนความรู้ส าหรับพัฒนาตนเอง 
ด้านการเรียนการสอนภาษาจีน 

16.อบรม เยือนยลวัฒนธรรมจีน ณ ถ่ินสยาม วันที่ 16 
ต.ค. 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

6 - - ได้เพ่ิมพูนความรู้ส าหรับพัฒนาตนเอง 
ด้านวัฒนธรรมจีน 

17.อบรม ก าเนิดเยาวราช: บทบาททางสังคมและการ
เปลี่ยนแปลง วันที1่9 ต.ค. 2564 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6 - - ได้เพ่ิมพูนความรู้ส าหรับพัฒนาตนเอง 
ด้านประวัติศาสตร์และสังคมจีน 

18.อบรม เทคนิคการแปลบทภาพยนตร์และบท
โทรทัศ น์ โดยนักแปลอาชีพ  วันที่  22 ม .ค . 2565 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6 - - ได้เพ่ิมพูนความรู้ส าหรับพัฒนาตนเอง 
ด้านการแปลบทภาพยนตร์ 

19.อบรม การแปลวรรณกรรมภาษาจีนเป็นภาษาไทย 
วันที่ 25 มี.ค. 2565 (เช้า) สถาบันขงจื๊อ 

6 - - ได้เพ่ิมพูนความรู้ส าหรับพัฒนาตนเอง 
ด้านการแปลวรรณกรรมภาษาจีนเป็น
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวน 

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ 
ที่ผู้เข้ารว่มกิจกรรมได้รับ อาจารย ์

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาษาไทย 
20.อบรม การศึกษาการเขียนอักษรภาษาจีนในภาษาท่ี
สอง วันที ่25 มี.ค. 2565 (บ่าย) สถาบันขงจื๊อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6 - - ได้เพ่ิมพูนความรู้ส าหรับพัฒนาตนเอง 
ด้านการเขียนอักษรภาษาจีน 

21.การเสวนาสุดยอด “บุคลากรข้ันสูงภาษาจีน-ไทย+” 
ในความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม การศึกษาและการ
วิจัย ครั้งที่ 1 วันที่ 26-27 มี.ค. 2565 สถาบันขงจื่อ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

6 - - มีเครือข่ายส าหรับร่วมแลกเปลี่ยน ความรู้
และสร้างความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยต่าง 
ๆ ที่มีการศึกษาและ วิจัย 

22.อบรม เตรียมความพร้อมเพ่ือขอต าแหน่งทาง
วิชาการ วันที่ 25 เม.ย. 2565 คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

6 - - ได้เพ่ิมพูนความรู้ส าหรับพัฒนาตนเอง 
ด้านการเรียนการสอน และการขอ ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

23.อบรม เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ผิ ด
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ: ถอดบทเรียน
จากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การเขียนและการ
ประเมินผลงานทางวิชาการ  11 พ.ค. 65 กองการ
เจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

6 - - ได้เพ่ิมพูนความรู้ส าหรับพัฒนาตนเอง 
ด้านการเรียนการสอน และการขอ ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
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หมวดท่ี 5 การบริหารหลักสูตร 
ตารางที่ 5.1 การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล 

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข 

ปัญหาในอนาคต 
1. ภ าระ งานขอ งอ าจ าร ย์
ประจ าหลักสูตรค่อนข้างมาก  
- ภาระงานสอนในหลักสูตร  
- ภาระงานสอนนอกหลักสูตร 
(วิชาโท และ รายวิชาภาษาจีน
ในระดับอาชีวะศึกษา) 
- ภาระงานสอนวิชาศึกษ า
ทั่วไป  
- ภาระงานสอนภาคพิ เศษ 
(เสาร์-อาทิตย์) 

- การดูแลนักศึกษา  
- การสอน 

- ด้านภาระงานสอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มี
การเฉลี่ยรายวิชาตามความช านาญของอาจารย์
ผู้สอนแต่ละคน และให้อาจารย์ทุกคนมีภาระงาน
เฉลี่ยเท่า ๆ กัน เพ่ือให้อาจารย์มี เวลาในการ
เตรียมการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
- ด้านการจัดโครงการต่าง ๆ ทางสาขาวิชาฯ ได้
แบ่งภาระงานให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทุกคน
รับผิดชอบร่วมกันทุกโครงการ 

2. ปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบออนไลน์ 

- นักศึกษาหลายคนอุปกรณ์ ในการ
เรียนออนไลน์ไม่พร้อม  
- ระบบอินเตอร์ เน็ตไม่พร้อมที่ จะ
รองรับการเรียนออนไลน์ได้ จึงส่งผล
ให้การเรียนการสอนในช่วงแรกน้ันมี
ความติดขัดพอสมควร 

- นักศึกษาได้มีการปรับตัวและอาจารย์ผู้สอนมี
การปรับรูปแบบให้เข้ากับกลุ่มผู้เรียนมากย่ิงข้ึน ก็
ท าให้เห็นถึงช่องทางการจัดการเรียนการสอนที่ลง
ตัวทั้งต่ออาจารย์ผู้สอนและผู้เรียน 

3. หลักสูตรไม่มีบุคลากรสาย
สนับสนุน  

- การบริหารจัดการงานธุรการของ
สาขาล่าช้า 

- จัดหาบุคลากรสายสนับสนุนมาแบ่งเบาภาระงาน 
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ตารางที่  5.2  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (องค์ประกอบที่ 6)   
ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1-1  ระบบการด าเนินงานของกลุ่มวิชา/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มี          
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ   

- ส่ิงสนับสนุนมีจ านวนเพียงพอต่อการใช้การเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

- ส่ิงสนับสนุนอยู่ในสภาพดีและทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งานส าหรับการเรียนการสอน 
- อาจารย์และนักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการจัดส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับ ดี (3.51) ขึ้นไป 

 

     ●   ระบบกลไก  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มีระบบกลไกการด าเนินงานของกลุ่มวิชา/สถาบันโดยมี 

ส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี ้
1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  
2. ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการบริการเกี่ยวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและ

เหมาะสมจากคณาจารย์และนักศึกษา  
3. รายงานผลการส ารวจและผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับความต้องการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้       

ท้ังด้านกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา   
ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

4. จัดท าแผนการให้บริการและจัดการหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท้ังด้านกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้
ให้ เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา  

5. ด าเนินการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้และให้บริการส่ิงสนับสนุนท้ังด้านกายภาพ และทรัพยากรการ
เรียนรู้  

6. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนงานอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา  
7. ประเมินกระบวนการให้บริการและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ตามแผน (ประเมินกระบวนการ/คุณภาพ

บริการ)  
8. มีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนตามผลการประเมิน  
9. มีรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนตามผลการประเมิน 
 

      ●   ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก 
หลักสูตรฯ ได้มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก ในการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ เริ่มต้นจาก 

การแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมส่ิงสนบัสนุนการเรียนการเรียนรู้ ประกอบด้วย แผนกอาคารสถาน 
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ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการด าเนินงาน 
ท่ี จัดหาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม ห้องจัดสัมมนาทางการจัดการ โดยได้รับความ 
ร่วมมือกับส านักวิทยบริการในการจัดหาสถานท่ีในการจัดต้ังห้องภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน ทางสาขาวิชาได้ส ารวจความต้องการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้จาก
อาจารย์และนักศึกษาทุกช้ันปี โดยทางสาขาวิชาฯ ได้มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครั้งท่ี 4/2564 
เรื่อง การส ารวจความต้องการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  เพื่อน าผลการส ารวจมาจัดสรรตามความต้องการให้ได้
ประโยชน์สูงสุด  

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้มีการจัดต้ังห้องภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ อาคารส านักวิทยบริการ  
มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นห้องจัดเก็บหนังสือภาษาและวัฒนธรรมจีน ส่ือการเรียนรู้รวมถึงส่ือการเรียนการสอน ท่ี
ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์แลกเปล่ียนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ (语合中心) 
จ านวน 328 เล่ม คิดเป็นเงิน 19,994.00 หยวน และหนังสือจากสาขาวิชาภาษาจีน จ านวน 421 เล่ม เปิดให้
นักศึกษาและอาจารย์ได้ใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนภาษาจีน ในภาคการศึกษาท่ี 2564  โดยนักศึกษาและ
อาจารย์ได้สะท้อนว่าการด าเนินการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนมีความทันสมัย เพียงพอและเหมาะสม การมี
หนังสือเฉพาะด้านท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ท าให้สามารถสืบค้นงานท่ีอาจารย์มอบหมายได้
รวดเร็ว น ามาสรุปเป็นองค์ความรู้และหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสามารถน าไปใช้ในการฝึกปฏิบัติ มีความมั่นใจเพิ่ม
มากขึ้น และตัดสินใจแก้ปัญหาทางการเรียนได้ดีขึ้น  
           โดยมีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์อยู่ในระดับดี ค่าเฉล่ีย 4.42 และนักศึกษาอยู่ในระดับดี 
ค่าเฉล่ีย 4.39 ท้ังนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษามีข้อเสนอแนะท่ีสอดคล้องกัน คือ ต้องการพัฒนาให้
มีห้องภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเสริมการเรียนภาษาจีนแก่นักศึกษาและอาจารย์ และมีจ า
หนังสือเพิ่มมากข้ึนในปีการศึกษา 2565 
 

     ●   การทบทวนกระบวนการ 
หลักสูตรฯ มีการประเมินกระบวนการด าเนินงานในการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วม 

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษาเพื่อให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครั้งท่ี 9/2564 โดยทางสาขาวิชาได้ส ารวจความต้องการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์และนักศึกษา
ทุกช้ันปี จากผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์อยู่ในระดับดี ค่าเฉล่ีย 4.42 ซึ่งมากกว่า ปีการศึกษา 2563 
ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 จากผลการประเมินพบว่า อาจารย์ในสาขาวิชามีหนังสือท่ีสามารถใช้ในการเรียนการสอน
ได้มากขึ้น และมีส่ือการสอนท่ีหลากหลายมากขึ้น เช่น วิชาสัทศาสตร์ อักษรจีน ประวัติศาสตร์จีน ฯลฯ และจาก
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับดี ค่าเฉล่ีย 4.39 ซึ่งมากกว่า ปีการศึกษา 2563 ท่ีมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.27 จากผลการประเมินพบว่า นักศึกษาในสาขาวิชาฯ มีห้องส าหรับการเรียนรู้และสืบค้นหนังสือภาษาจีน
โดยเฉพาะ  
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     ●   การปรับปรุงระบบกลไก 
         ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้จัดให้มีแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในเนื้อหาสาระในรายวิชา คือ 
การจัดต้ังห้องภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ อาคารส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นห้องจัดเก็บหนังสือ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน ส่ือการเรียนรู้รวมถึงส่ือการเรียนการสอน ท่ีได้รับการสนับสนุนจากศูนย์แลกเปล่ียนและ
ส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ (语合中心) จะเห็นได้ว่าการบูรณาการการเรียนการสอนเข้า
กับหน่วยงานดังกล่าว สามารถช่วยสนับสนุนด้านส่ิง สนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง และยังมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้อื่นๆ ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องปริ๊นเตอร์ 
ฐานข้อมูลหนังสือ ส่ือนิทรรศการ และกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ท าให้อาจารย์และนักศึกษาของหลักสูตรมี
แหล่งข้อมูลท่ีได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ท้ังจากซอฟต์แวร์และเอกสารประกอบการสอน หนังสือ และต าราท่ี
ทันสมัย ส่งผลให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาท้ังอาจารย์และนักศึกษาของหลักสูตรฯ 
 
หลักฐาน 
1) รายงานความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 
https://drive.google.com/drive/folders/1s8LJt7asSQ7rkwdIpA6yFtaEOV5xoR8-?usp=sharing 
2) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งท่ี 4/2564 (เอกสารแนบ) 
3) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งท่ี 9/2564 (เอกสารแนบ) 
 
6.1-2  จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
         1. ทางสาขาวิชาฯ ได้ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการบริหารจัดการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของ  นักศึกษา
ในหลักสูตรฯ ต้องพิจารณา 4 ประเด็นหลัก คือ  
             1) อุปกรณ์ ได้แก่ หนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์ ท่ีมีเนื้อหาเฉพาะทางด้านภาษาจีน เครื่อง Computer เพื่อ
ช่วยในการสืบค้นข้อมูล สัญญาณ WIFI Software Website E-learning E-book  
             2) สถานท่ี ได้แก่ อาคาร ห้องสมุด ห้องประชุมหรือปฏิบัติการ ห้องพักอาจารย์และเครือข่ายองค์กร  
ภาครัฐและเอกชนท่ีสนับสนุนพื้นท่ีในการศึกษา  
             3) บุคลากร ได้แก่ อาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน เครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนท่ีสนับสนุนบุคคลากรใน  
การศึกษา วิทยากร อาจารย์พิเศษ นักวิชาการ ปราชญ์และเพื่อนต่างสถาบัน 
             4) งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณส าหรับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ต่างๆ ท้ังอุปกรณ์และบริหาร
จัดการ สถานท่ี   
          2. ร่วมพิจารณาถึงความเหมาะสม ความจ าเป็นเร่งด่วน และความคุ้มค่า เพื่อจัดเรียงล าดับส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ท่ีควรมีมากท่ีสุดจนถึงน้อยท่ีสุด  
          3.ร่วมพิจารณาประเด็นท่ีหลักสูตรไม่สามารถด าเนินการเองได้จัดท าโครงการเพื่อเสนอขอส่ิงสนับสนุนการ 
เรียนรู้ดังกล่าวไปยังระดับคณะ สถาบันและมหาวิทยาลัย เช่น สถานท่ี (ยกเว้นเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนท่ี 

https://drive.google.com/drive/folders/1s8LJt7asSQ7rkwdIpA6yFtaEOV5xoR8-?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J5AZoCK_8tcgU8l_arRx0CUGNKOE2Ppg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WuRAbnxkGF3NMJtwraxFqOv2IKt0aNL2/view?usp=sharing
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สนับสนุนพื้นท่ีในการศึกษา) และงบประมาณ  
         4. ร่วมพิจารณาประเด็นท่ีหลักสูตรสามารถด าเนินการเองได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการได้มาของส่ิง 
สนับสนุนการเรียนรู้นั้น ๆ เช่น อุปกรณ์ (ยกเว้นสัญญาณ WIFI) และบุคลากร  
         5.เมื่อได้ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีต้องการแล้ว ควรมีการจัดเก็บให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน และท า  
ฐานข้อมูลส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของสาขาวิชา  
        6. ควรมีมาตรการในการท านุบ ารุงรักษา ซ่อมแซม Update รวมถึงการเปล่ียนใหม่ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 

     ●   ผลการด าเนินงาน 
1. อุปกรณ์ 
1) หนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีมีเนื้อหาเฉพาะทางด้านภาษาจีน 
ในปีการศึกษา 1/2564 กรรมการบริหารหลักสูตรได้ขอความอนุเคราะห์ส ารวจหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีมี 

เนื้อหาเฉพาะทางด้านภาษาจีน จากส านักวิทยาบริการพบว่า มีหนังสือภาษาจีน (ช้ัน 3) จ านวน 22 เรื่อง 326 
รายการ นอกจากนี้ส านักวิทยบริการยังมีระบบการเข้าถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยมี
การให้บริการฐานข้อมูล ThaiLIS ส าหรับการสืบค้นข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่รวบรวม
จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ท่ัว ประเทศ ภายในห้องสมุดของวิทยาลัยฯ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สามารถ
เข้าถึงระบบการสืบค้นข้อมูลผ่าน ระบบอินเตอร์เน็ตแบบใช้สาย นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
แบบไร้สาย (Wireless Lan) ได้โดยผ่านเครื่อง คอมพิวเตอร์Notebook ซึ่งงานฐานข้อมูลและสารสนเทศ ได้ส ารวจ
ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ของ นักศึกษาท่ีมีการใช้งานผ่าน WiFi ท่ีวิทยาลัยจัดให้บริการ และมีการ
จัดบริการจุดเช่ือมต่อ internet ท่ีนักศึกษาและ อาจารย์สามารถเช่ือมต่อเข้าระบบสารสนเทศ และห้องสมุดได้
ตลอดเวลา 

2) เครื่อง computer เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องปริ๊นเตอร์ ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ มีชุดครุภัณฑ์ 
เพื่อปฏิบัติงานของห้องภาษาและวัฒนธรรมจีน และด าเนินการเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาจีน ประกอบด้วย
คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะจ านวน 7 ชุด เครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง เครื่องปริ๊นเตอร์ 4 เครื่อง  

2. สถานท่ี 
          ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ มีห้องพักอาจารย์สาขาวิชา 1 ห้อง ท่ีช้ัน 6 ห้อง 166 อาคารคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และห้องภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ อาคารส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของอาจารย์ในหลักสูตรฯ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน  
          3. บุคลากร  
          ในปีการศึกษา 1/2564 หลักสูตรฯ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจ าของสาขาวิชาจ านวน 7 คน 
เป็นอาจารย์ชาวไทย 5 คน และอาจารย์ชาวต่างชาติชาวจีน 2 คน ซึ่งได้ลาออกเมื่อส้ินสุดปีการศึกษา 1/2564                
          ในปีการศึกษา 2/2564 หลักสูตรฯ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจ าของสาขาวิชาจ านวน 6 คน 
เป็นอาจารย์ชาวไทยท้ังหมด 
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         4. งบประมาณ  
          ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ได้จัดสรรงบประมาณไว้ 3 ส่วน 1) งบเงินเดือน เพื่อจ้างอาจารย์ประจ า 
ของสาขาวิชาฯ จ านวน 6 คน 2) งบครุภัณฑ์เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ 3) งบบริหาร 
จัดการสาขาวิชาฯ เพื่อด าเนินโครงการและพัฒนาอาจารย์ นักศึกษาและสนับสนุนการเรียนการสอน  
 

      ●   การทบทวนระบบกลไก  
          1. ควรมีการบริหารทรัพยากรในการเรียนการสอน โดยเฉพาะหนังสือเฉพาะด้านท่ีใช้ประกอบการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชา ให้มีจ านวนเพียงพอต่อนักศึกษาและมีความสมดุลกันในทุกรายวิชา  
          2. ให้มีการสรรหาหนังสือ/ต าราเรียนเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2/2564 เนื่องจากมีรายวิชาท่ีเตรียมปรับปรุง
หลักสูตรปี 2565 เปิดสอนเพิ่มขึ้นและเพื่อให้เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาท่ีเพิ่มขึ้น  
          3. ควรมีอาจารย์ประจ าของสาขาท่ีเป็นชาวต่างชาติ (จีน) 
 

      ●   การปรับปรุงระบบกลไก  
           หลักสูตรฯ มีจ านวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีทันสมัยและมีความพร้อมในการใช้งานห้องเรียนและ  
ห้องปฏิบัติการเป็นอย่างดี เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา สภาพห้องเรียน และพื้นท่ีแวดล้อมสะอาด พร้อมรองรับ
การเรียนการสอนได้ทุกวิชาในหลักสูตร  
           1. หลักสูตรฯ ได้พิจารณาเสนอให้ อาจารย์ปรียากร บุญธรรม ด าเนินการตรวจสอบส่ิง  สนับสนุนการ
เรียนรู้และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านร่วมกันตรวจสอบและดูแล 
           2. หลักสูตรฯ ได้พิจารณาเสนอให้ อาจารย์ ดร.จิตต์โสภิณ  พิเชษฐ์ลดารมณ์ ได้รับประสานงานจากจาก
ศูนย์แลกเปล่ียนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ (语合中心)  โดยได้มอบหนังสือภาษา
และวัฒนธรรมจีน ส่ือการเรียนรู้รวมถึงส่ือการเรียนการสอน ให้อาจารย์และนักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ทางด้าน  
ภาษาจีน และสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้หลักสูตรฯ มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาและ 
รายวิชาท่ีเพิ่มขึ้น  

  3. หลักสูตรฯ ได้พิจารณาเสนอให้ อาจารย์ภาวิณี เรืองจิรารัตน์ ด าเนินการรับสมัครอาจารย์ประจ าของ 
สาขาท่ีเป็นชาวต่างชาติ (จีน) ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ลงประกาศรับสมัครให้ 2 รอบ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซึ่งอาจส่งผลต่อการรับสมัครอาจารย์ประจ าของสาขาท่ีเป็นชาวต่างชาติ 
(จีน) ท าให้ปัจจุบัน ทางสาขายังไม่มี อาจารย์ชาวต่างชาติ(จีน)  ดังนั้นทางสาขาได้พิจารณาเสนอให้ อาจารย์ ดร.
พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ  ติดต่อประสานงานกับทางขงจ่ือเพื่อขออาจารย์ชาวต่างชาติ (จีน) ต่อไป  
 
หลักฐาน 

1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งท่ี 9/2565 (เอกสารแนบ) 
 

https://drive.google.com/file/d/1WuRAbnxkGF3NMJtwraxFqOv2IKt0aNL2/view?usp=sharing
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ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการด าเนินงาน 
6.1-3  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน   
การเรียนรู้ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ อาจารย์และนักศึกษาทุกคน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ อาจารย์และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ 
จ านวนอาจารย์และนักศึกษา โดยมีค่าเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51  
 

      ●   ระบบกลไก  
           หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้  
           1. มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ 
จ านวนนักศึกษา โดยมีค่าเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51  
           2. มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 ของจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีค่าเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 
          3. การใช้ผลวิเคราะห์ท่ีงานประกันคุณภาพฯ ของมหาวิทยาลัยด าเนินการให้ หรือร่วมกันออกแบบเนื้อหา 
การประเมินเอง  
 

      ● ผลการด าเนินงาน พบว่า ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ท าการส ารวจความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการ 
เรียนรู้โดยเก็บข้อมูลจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนักศึกษา เพื่ อน าผลการประเมินท่ีได้มาปรับปรุง
กระบวนการในการจัดเตรียมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอ และทันสมัย ตามความต้องการของอาจารย์และ
นักศึกษาต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มีผลการประเมิน ดังนี้  
         1. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของจ านวนอาจารย์
ร้อยละ 70 ข้ึนไป อยู่ในระดับ ดี ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.42 
        2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของจ านวนนักศึกษา 
ร้อยละ 70 ข้ึนไป อยู่ในระดับ ดี ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.39  
 

       ● การทบทวนระบบกลไก  
           ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 9/2564 เห็นว่าควรมีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของ 
นักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ไปเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา หรือ 2 ปีย้อนหลัง และเน้นพิจารณา
ประเด็นท่ีได้ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด เพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมท่ีสุด 
 

       ● การปรับปรุงระบบกลไก  
        จากการวิเคราะห์จากคะแนนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของ
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ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการด าเนินงาน 
นักศึกษาและอาจารย์จะเห็นว่ามีคะแนนท่ีสูงขึ้น แต่ก็ยังมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงของปีการศึกษา 2564 เช่น 
ปรับปรุงเรื่องอุปกรณ์การสอนให้กับอาจารย์ หรืออุปกรณ์การเรียนการสอนทันสมัย แต่เก้าอี้แลคเชอร์บางตัวควร
ซ่อมแซม ซึ่งหลักสูตรจะได้น าข้อเสนอแนะนี้ไปด าเนินการปรับปรุงและจะเตรียมแผนปรับปรุงจากปัญหา หรือ
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาและอาจารย์ของทุกปีการศึกษามาใส่ในแผนของปีนั้น  เพื่อปรับปรุงแก้ไขในรอบปี
การศึกษาถัดไป และควรพิจารณาร่วมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซึ่งอาจส่งผล
ต่อกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
หลักฐาน 
1) รายงานความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 
https://drive.google.com/drive/folders/1s8LJt7asSQ7rkwdIpA6yFtaEOV5xoR8-?usp=sharing 
2) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งท่ี 9/2564 (เอกสารแนบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1s8LJt7asSQ7rkwdIpA6yFtaEOV5xoR8-?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WuRAbnxkGF3NMJtwraxFqOv2IKt0aNL2/view?usp=sharing
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หมวดท่ี 6  ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ตารางที่ 6.1  ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความเห็นของอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การน าไปด าเนินการ
วางแผน 

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
- เสนอให้หลักสูตรปรับปรุงรายวิชาท่ีมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและ
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม 

เห็นด้วยกับความเห็น หลักสูตรได้น าไปปรับปรุง
ใน มคอ.2 หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2565  

  
 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
 

ตารางที่ 6.2  การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่ส ารวจ)  

กระบวนการประเมิน 
-  แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา 

ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมิน 
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ 

ต่อผลการประเมิน 
-  ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของ
นักศึกษาแต่ละชั้นปีให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิท
สนมกันมากขึ้น 

เห็นด้วยกับผลการประเมิน 

ข้อเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
- ไม่มี – 

 

ตารางที่ 6.3  การประเมินจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)  
กระบวนการประเมิน 
- แบบประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยให้ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าหน่วยงาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
- เสนอให้หลักสูตรปรับปรุงรายวิชาท่ีมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจสังคม 

เห็นด้วยกับผลการประเมิน 

ข้อเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน    
 - ไม่มี – 
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ตารางที่ 6.4  ผลการประเมินจากศิษย์เก่า 
กระบวนการประเมิน 
- การสัมภาษณ์ศิษย์เก่า ท่ีเข้าร่วมโครงการอบรมสหกิจศึกษาโดยสาขาวิชาภาษาจีน  กิจกรรม อบรมการเขียน
โครงการในงานสหกิจศึกษาและการถ่ายทอด "ประสบการณ์การปฏิบัติสหกิจ" จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
- ไม่มี – - ไม่มี – 

ข้อเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน    
 - ไม่มี – 
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หมวดท่ี 7  แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
ตารางที่ 7.1  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลา 
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของ
แผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถ
ด าเนินการได้

ส าเร็จ 
1.โครงการสหกิจศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
- โครงการอบรมสหกิจศึกษาโดยสาขาวิชาภาษาจีน กิจกรรม 
อบรมการเขียนโครงการในงานสหกิจศึกษาและการถ่ายทอด  
"ประสบการณ์การปฏิบัติสหกิจ" จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 

ตลอดปี
การศึกษา  

2564 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ด าเนินการ
เรียบร้อย 

 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
- โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 2564 สาขาวิชา
ภาษาจีน คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม 
- โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน : การแข่งขัน 

“การประกวดพูดสุนทรพจน์” (汉语桥比赛 2021) 
ระดับชาติ 
- โครงการ: การพัฒนาทักษะความรู้ในศตวรรษท่ี 21   
ภายใต้หัวข้อ: สหวิชาชีพ (การเลือกหัวข้ออบรมตามท่ีผู้เรียน
ให้ความสนใจ) 
- การจัดการเรียนการสอนวิชา HSK 3 (Online) โดยอาจารย์
จากมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ด าเนินการ
เรียบร้อย 

 

3.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีบูรณาการกับการเรียน
การสอน การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- โครงการ การน าเสนอผลงานด้านวิชาการและวัฒนธรรม
นักศึกษา นานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 
ภายใต้กิจกรรม  การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษ ใน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
(รูปแบบออนไลน์) 
- โครงการบริการวิชาการ “การเสริมสร้างศักยภาพผู้น า กลุ่ม
องค์กรชุมชน ในพื้นท่ีต าบลมหาชัย อ าเภอปลากปาก จังหวัด

ตลอดปี
การศึกษา  

2564 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 
 
 

ด าเนินการ
เรียบร้อย 
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แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลา 
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของ
แผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถ
ด าเนินการได้

ส าเร็จ 
1.โครงการสหกิจศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
- โครงการอบรมสหกิจศึกษาโดยสาขาวิชาภาษาจีน กิจกรรม 
อบรมการเขียนโครงการในงานสหกิจศึกษาและการถ่ายทอด  
"ประสบการณ์การปฏิบัติสหกิจ" จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 

ตลอดปี
การศึกษา  

2564 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ด าเนินการ
เรียบร้อย 

 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
- โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 2564 สาขาวิชา
ภาษาจีน คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม 
- โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน : การแข่งขัน 

“การประกวดพูดสุนทรพจน์” (汉语桥比赛 2021) 
ระดับชาติ 
- โครงการ: การพัฒนาทักษะความรู้ในศตวรรษท่ี 21   
ภายใต้หัวข้อ: สหวิชาชีพ (การเลือกหัวข้ออบรมตามท่ีผู้เรียน
ให้ความสนใจ) 
- การจัดการเรียนการสอนวิชา HSK 3 (Online) โดยอาจารย์
จากมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ด าเนินการ
เรียบร้อย 

 

นครพนม” ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตการออกแบบ
โปสเตอร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ภาษาจีนให้กับกลุ่มโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลมหาชัย 
 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร  
     - ไม่มี  
 
 
 
 
 
 



124 
 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา  
 ก่อนเปิดภาคการศึกษา มีการประชุมสาขาเพื่อวางแผนการจัดท าโครงการในปีการศึกษา 2565 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลา 
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/
เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จ 

โครงการสหกิจศึกษาสาขาวิชา
ภาษาจีน 

ตลอดปีการศึกษา  
2565 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีน 

ตลอดปีการศึกษา  
2565 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- 
 

โครงการบริการวิชาการท่ีบูรณา
การกับการเรียนการสอน การวิจัย
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตลอดปีการศึกษา  
2565 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- 
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ส่วนที่ 3 
ผลการประเมินตนเอง 

ตารางที่ 3.1  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
คะแนน     
ประเมิน 
ตนเอง 

1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนดโดย สกอ. ผ่าน 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.60 
2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 5.00 
3.1 การรับนักศึกษา 3.00 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00 
3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3.00 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3.00 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 3.33 
4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 3.00 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.00 
5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00 
5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5.00 
6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้ 4.00 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.53 
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ตารางที่  3.2  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 

องค ์
ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน
ผ่าน 

จ านว
นตัว
บ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1  ผ่าน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
–6

 2 - - 4.80 4.80 ดีมาก 
3 3 3.00 - - 3.00 ปานกลาง 

4 3 3.11 - - 3.11 ดี 
5 4 3.00 3.67 - 3.50 ดี 
6 1 - 4.00 - 4.00 ดี 

รวม 13 3.05 3.75 4.80 3.53 ดี 

ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดี 
ระดับ 
ดีมาก 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


