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แบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับปริญญาตร ี

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  สาขาวิชาภาษาจีน 

 

หมวดที่ 1  
ขอมูลทั่วไป 

 
1. ชื่อหลักสูตร  (ภาษาไทย) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
            (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Arts Program in Chinese 
 
2. ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 
            (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Arts (Chinese) 
อักษรยอปริญญา   (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาจีน) 
 (ภาษาอังกฤษ) B.A. (Chinese) 
     หลักเกณฑในการเรียกช่ือปริญญา 
 เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ช่ือ..........................................................พ.ศ .……… 
 เปนไปตามเกณฑการกําหนดช่ือปริญญาของ กกอ. 
 ไมเปนไปตามเกณฑแตไดรับความเห็นชอบใหใชช่ือปริญญาน้ีจาก กกอ .เมื่อ............. 
 ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
   ปริญญาตรีทางวิชาการ 
  ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
  ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
  ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพ 
  หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
  ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
  ปริญญาตรีแบบกาวหนาปฏิบัติการ 
 
3. สถานสภาพของหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม      กําหนดเปดสอน เดือน……………………………………………. 
                          หลักสูตรปรับปรุง     กําหนดเปดสอน ภาคตน ปการศึกษา 2560 
 ปรับปรุงจากหลักสูตร ช่ือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 เริ่มใชมาต้ังแตปการศึกษา 2560 
 ปรับปรุงครั้งสุดทายเมื่อปการศึกษา 2555 
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4. การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ในการ

ประชุมครั้งที่ ที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560  
ไดรับการอนุมัติใหความเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

รอยเอ็ด ในการประชุมครั้งที่ 3(114)/2560  เมื่อวันที่ 9  เดือน มีนาคม  พ .ศ . 2560 
 

*5.   แนวทางท่ีใชในการพัฒนาหลักสูตร  
 เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 
*6.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

  เฉพาะในสถาบัน 
  วิทยาเขต (ระบุ) ..................................................................................... 
  นอกสถานที่ต้ัง (ระบ)ุ ............................................................................. 
 
7.  รูปแบบของหลักสูตร 
 7 .1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปริญญาตร ี(ตอเน่ือง) หลักสูตรปริญญาตรี  4 ป 
 หลักสูตรปริญญาตรี  5 ป  หลักสูตรปริญญาตรี  6 ป 
 อื่นๆ (ระบ)ุ ................................................... 
 7 .2 ภาษาที่ใช 
                       หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน)  
 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา) ................................ 
 7 .3 การรับผูเขาศึกษา 
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 รับเฉพาะนักศึกษาตางชาติ 
                       รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ 
 7 .4  ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

     เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
     เปนหลักสูตรที่ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

  ช่ือสถาบัน ......................................................................................  
   รูปแบบของความรวมมือสนับสนุน .............................................................   
 เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอื่น 

 ช่ือสถาบัน.......................................ประเทศ.................................. 
 รูปแบบของการรวม 
 รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา 
 รวมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เปนผูใหปริญญา 

 รวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรับปริญญาจากสองสถาบัน หรือมากกวา 2 สถาบัน 
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 7 .5  การใหปริญญา แกผูสําเร็จการศึกษา 
   ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ใหปริญญามากกวา  1 สาขาวิชา เชน ทวิปริญญา 
  อื่นๆ (ระบ)ุ ................................................... 
 
*8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  
 8.1งานดานผูสอนภาษาจีน ทั้งในระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 
 8.2งานดานวิเทศนสัมพันธ 
 8.3งานดานการแปล 
 8.4งานดานนําเขา - สงออกสินคาระหวางประเทศ โลจิสติกสและSupply Chain 
 8.5งานดานเลขานุการ 
 8.6งานดานธุรการ จัดซื้อ และประสานงาน 
 8.7งานดานการทองเที่ยวและกีฬา 
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หมวดที ่2  
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 สัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 

 สอดคลองกับปรัชญาการอุดมศึกษา 

 สอดคลองกับปรัชญาของสถาบันฯ 
  มุงผลิตบัณฑิตที่ม.ี....................  
 อื่นๆ (ระบ)ุ ................................................... 

   
*2. แผนพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  
  มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  

  มีกลยุทธในการดําเนินการ 
                        มีการกําหนดหลักฐาน/ตัวบงช้ีความสําเร็จ 
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หมวดที่ 3   
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
   1.1 ระบบ 

 ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละไมนอยกวา 15  สัปดาห 
 ระบบไตรภาค ภาคการศึกษา................................สัปดาห 
 ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษา................................สัปดาห 
 ระบบอื่นๆ ระบุรายละเอียด.................................................    

 1.2 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค ในกรณีที่มิใชระบบทวิภาค  - ระบุรายละเอียด  
 1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

 

มีภาคฤดูรอน       
ไมมีภาคฤดูรอน 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
   2.1 วัน – เวลาดําเนินการ 

วัน – เวลาราชการปกติ 
นอกวัน – เวลาราชการ ระบุ  (เสาร-อาทิตย)    

 2.2 การเปดโอกาสใหผูเขาศึกษา 
เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 
เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 
ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา  

 2.3 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
เปนผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  
เปนผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา 
มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติม ระบ…ุ……………………………  

 2.4 จํานวนผูเขาศึกษาในหลักสูตร ……30…..… คน  
 

*2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
แบบช้ันเรียน 
แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 
อื่นๆ (ระบุ)  …………………….. 

*2.6 ระบบการเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถาม)ี 
มีระบบการเทียบโอนหนวยกิต 
มีการลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน 
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3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
  3.1 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ..136... หนวยกิต 
 แบบศึกษาเต็มเวลา  ใหศึกษาไดไมเกิน.....8.....ปการศึกษา 
  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน......6.....ภาคการศึกษา 
 แบบศึกษาบางเวลา ใหศึกษาไดไมเกิน.................ปการศึกษา 
  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน................ภาคการศึกษา 
 3.2 โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ไมนอยกวา     30 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา    100 หนวยกิต 
  กลุมวิชาเน้ือหา 

   - กลุมวิชาเอกบังคับ  66 หนวยกิต 
              - กลุมวิชาเอกเลือก  27 หนวยกิต 
              - กลุมวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ  7 หนวยกิต  
   หมวดวิชาเลือกเสร ี          ไมนอยกวา         6  หนวยกิต 
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 3.3  จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย 
  *3.3.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล/เลขท่ีบัตร
ประจําตัวประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สําเร็จการศึกษา 
สถาบันการศึกษา ปพ.ศ.ท่ี

จบ 

1 นางสาวชุติพร  นครศร ี
1449900110310 

อาจารย M.A. (Linguistics and Applied Linguistics) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

Xiamen University, China 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2556 
2552 

2 นางสาววรีกรณ  การดี 
1409900324506 

อาจารย M.A. (Teaching Chinese to Speaker of 
Other Language) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

Southwest University, China 
 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2554 
 

2551 
3 นายสุขสันต  ทับทิมหิน 

1460500118951 
อาจารย M.A. (Teaching Chinese as a Foreign 

Language) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

Central China Normal 
University, China 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

2558 
 

2553 
4 นายธีระศักด์ิ  โยธิบาล 

1 4605 00121936 
อาจารย M.A. (Teaching Chinese to Speaker of 

Other Language) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

Yunnan Normal University, 
China 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

2559 
 

2553 

5 นางอนงคศรี  จันทะคัด 
1 4303 00032417 

อาจารย M.A. (Linguistics and Applied Linguistics) 
 
B.A. (Business Administration 
Management) 

Guangxi University for 
Nationalities, China 
University of International 
Business and Economics, China 

2558 
 

2553 

 หมายเหตุ   เลขประจําตัวประชาชนระบุ 13 หลัก 
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3.3.2 อาจารยประจําหลักสูตร  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หมายเหตุ   เลขประจําตัวประชาชนระบุ 13 หลัก 
 

ลําดับ 
ชื่อ–นามสกุล 

เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน 
ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 

สําเร็จการศึกษา 

สถาบัน 

 

ป พ.ศ.ท่ี
จบ 

1 นางสาวธนวัน  สุทธิมูล 
1 3299 00081248 

อาจารย  ศศ.ม.(วรรณคดีจีน         
 สมัยใหมและรวมสมัย) 
 ศศ.บ.(ภาษาจีน 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ 
เกียรติ 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2554 
 

2551 
2 นางสาวเกศกนก หาทรัพย 

1 4410 00037309 
อาจารย M.A. (Linguistics and 

Applied Linguistics) 
 ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

Beijing Language and Culture 
University, China 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2558 
 

2552 
3 Mr.Shu  Yaping 

G50517210 
อาจารย M.A.(Modern Chinese 

Literature) 
B.A.(Tourism Management) 

Jiangxi Normal University 
Jiangxi Financial and 
Economic University 

2554 
 

2551 
4 นางสาวฉัตรกมล  อนนตะชัย 

3 4899 00177500 
อาจารย ศศ.ม.(คอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2555 
 

2549 
5 นางสาวจิตรลดา บานแบง 

3 4506 00641016 
อาจารย ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารเชิงธุรกิจและ
อุตสาหกรรม) 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

2553 
 

2549 
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*4. การฝกประสบการณภาคสนาม  
       มี (การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน)  
 ไมม ี

*5. การทําโครงงานหรือการวิจัย 
 มี  (การวิจัย)    
 ไมม ี
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หมวดที่ 4  
มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

 
*1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ดานบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่อง การแตงกาย การเขาสังคม เทคนิคการเจรจา
สื่อสาร มีมนุษยสัมพันธที่ดีและการวางตัวในการทํางานบางรายวิชา
ที่เกี่ยวของ และในกิจกรรมปจฉิมนิเทศ กอนที่นักศึกษา จะสําเร็จ
การศึกษา 

ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม และมีการ
กําหนดหัวหนากลุมในการทํารายงานตลอดจนกําหนดใหทุกคนมี
สวนรวมในการนําเสนอรายงาน เพื่อเปนการฝกใหนักศึกษาไดสราง
ภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมที่ดี 
มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปน
หัวหนาในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ 
มีกติกาที่จะสรางวินัยในตัวเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลาเขาเรียน
อยางสม่ําเสมอการมีสวนรวมในช้ันเรียน เสริมความกลาในการ
แสดงความคิดเห็น 
นักศึกษาสามารถรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของโลก  

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการใหความรูถึงผลกระทบตอสังคม และขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการกระทําความผิดเกี่ยวกับวิชาชีพ 
 

มีจิตสํานึกสาธารณะ - จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน โครงการคายอาสาโครงการ
บําเพ็ญประโยชน เปนตน 

มีทักษะการเรียนรูดวยตัวเอง - การจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนรูดวยตัวเอง เชน การฝกฝน
ทักษะทางภาษาจีนดวยการสนทนากับชาวจีน การดูภาพยนตร
ภาษาจีน การฟงเพลงจีน เปนตน 

 
*2.  มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  มีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ดาน 
  มีมาตรฐานผลการเรียนรูเพิ่มเติม ............ ดาน (ระบุ) 
……………………………………………….. 
*3.  การแสดงแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) เพ่ือแสดงถึงความรวมมือกันของคณาจารยในหลักสูตรในการเพ่ือพัฒนา
มาตรฐานผลการเรียนรูใหแกนักศึกษา 
   มี 
  ไมม ี
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หมวด 5 
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1.  เกณฑการใหระดับคะแนน 
  เกณฑการวัดผล ระบบมีคาระดับคะแนนแบงเปน 8 ระดับ ดังน้ี 

ระดับคะแนน (เกรด) คาระดับคะแนนตอหนวยกิต ผลการศึกษา 
A 
B+ 
B 
C+ 
C 
D+ 
D 
F 
S 
U 
I 

Au 
W 
R 

4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
0 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ดีเย่ียม (Excellent) 
ดีมาก (Very Good) 
ดี (Good) 
ดีพอใช (Fairly Good) 
พอใช (Fair) 
ออน (Poor) 
ออนมาก (Very Poor) 
ตก (Failed) 
ผลการประเมินผานเกณฑ (Satisfactory) 
ผลการประเมินไมผานเกณฑ (Unsatisfactory) 
ผลการประเมินยังไมสมบูรณ (Incomplete) 
การลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 
การไดรับการอนุมัติใหยกเลิกรายวิชาเรียน (Withdrawn) 
การเรียนรายวิชาซ้ํา (Repeated) 

 เกณฑข้ันตํ่ารายวิชา ถามี ระบ.ุ................................... 
  เกณฑอื่นๆ ถามี ระบ.ุ........................................ 
 
*2.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
                  มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยยอ)  
 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาทั้งในระดับรายวิชา และระดับหลักสูตรระดับรายวิชา มี
ระบบการทวนสอบตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มี
การแตงต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรูระดับรายวิชา กําหนดรายช่ือวิชาที่จะทวนสอบของ
หลักสูตร จํานอยไมนอยกวา 25% ของรายวิชาที่เปดในแตละภาคการศึกษา สุมตรวจผลการใหคะแนนตาม
เกณฑการประเมินผลการเรียนรูใน มคอ.3  มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 ของแตละรายวิชา และจัดทํา
รายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชาประจําภาคการศึกษา ที่แสดงใหเห็นภาพรวม
วา คุณภาพการจัดการเรียนรูของรายวิชาเปนอยางไร ผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวใน
แตละรายวิชาในระดับใด พรอมแสดงขอมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันวาผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานที่กําหนด 
เพื่อที่สามารถใชเปนแหลงขอมูลสําหรับการทวนสอบระดับหลักสูตรได 

ระดับหลักสูตร แตงต้ังคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับหลักสูตร 
กําหนดลักษณะขอมูล แหลงขอมูล  และผูใหขอมูล ที่สามารถนํามาใชวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูที่
ครอบคลุมผลการเรียนรูทุกดานตามมาตรฐานการเรียนรูสาขาวิชาภาษาจีน กําหนดขอมูล แหลงขอมูล และ
ผูใหขอมูล ที่ตองเก็บรวบรวมและแจงใหผูเกี่ยวของทราบเพื่อการเตรียมพรอม เชน มคอ.5 มคอ.6 และ 
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มคอ.7 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร แหลงฝกปฏิบัติ ผูใชบัณฑิต ผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษา 
และการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลังจบการศึกษา มาประกอบการพิจารณา และจัดทํารายงานผลการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรูของผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 

ไมม ี
 

3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    3.1 การสําเร็จการศึกษา 
   นักศึกษาไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  โดยตองศึกษารายวิชา
ตางๆ ครบถวนตามหลักสูตรและสอบผานทุกรายวิชาตามเกณฑที่กําหนด ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559  และเปนผูที่มีความประพฤติ
ที่ไมขัดตอระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  และตองผานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด  รวมทั้งตองสอบผานวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK) ไมตํ่ากวาระดับ 4 
 3.2 อนุปริญญา  - มีการใหอนุปริญญา เปนสวนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาตรีน้ีหรือไม 

 

มี       เงื่อนไข ระบุ.......................................... 
ไมม ี
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หมวดที่ 6  
การพัฒนาคณาจารย 

*1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  
 ม ี

 1.1มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและความเขาใจนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย สถาบัน คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
 1.2ใหอาจารยใหมสังเกตการณสอนของอาจารยผูมีประสบการณ 
 1.3จัดระบบแนะนํา / ระบบพี่เลี้ยง / mentoringsystem แกอาจารยใหม 
 1.4จัดเตรียมคูมืออาจารยและเอกสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใหอาจารยใหม 
 1.5จัดปฐมนิเทศอาจารยใหมเรื่อง บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตร 
และการจัดทําประมวลรายวิชา course syllabus และการจัดทํา มคอ 3 , มคอ 4 , มคอ 5 , มคอ 6  
  ไมม ี
 
*2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  

 ม ี
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

     2.1.1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการ
สอนและการทําวิจัยอยางตอเน่ือง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก การสนับสนุน
ดานการศึกษาตอ การฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศหรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 
     2.1.2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
   2.2.1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรู
และคุณธรรม 
     2.2.2) มีการกระตุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาภาษาจีน 
     2.2.3) พัฒนาการเรียนการสอนและมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพเปนหลัก และสงเสริม
การทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนรอง 
     2.2.4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัยและใหอาจารยไดมีสวนรวมกลุมวิจัยตางๆทั้ง
ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 
     2.2.5) จัดใหอาจารยเขารวมบริการวิชาการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
     2.2.6) จัดกิจกรรม โครงการเย่ียมชม ศึกษาดูงานในหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในและ
ตางประเทศ 
     2.2.7) มอบประกาศเกียรติคุณ และใหรางวัล เพื่อธํารงรักษาคณาจารยที่มีคุณภาพ 
 
    ไมม ี
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        หมวด 7 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
 หลักสูตรไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังน้ี 
1. การกํากับมาตรฐาน   

 มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใชและตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาวทุกประการ  

 อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................................................... 
 

2. บัณฑิต  เชน 
  คุณภาพบัณฑิตเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธการเรียนรู 
  บัณฑิตมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  
  ผลงานวิจัยของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษา  
  อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................................................... 
 

3. นิสิต เชน 
  การรบันิสิตและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
  มีการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิต 
  มีกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน (การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและ
ผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 
  อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................... 
 

4. อาจารย เชน  
  มีการบริหารและพัฒนาอาจารยต้ังแตระบบการรับอาจารยใหม  
  มีกลไกการคัดเลือกอาจารยที่เหมาะสม โปรงใส  
  อาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชา
และมีความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเน่ือง 
  อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................................................... 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยางตอเน่ือง เชน  
  มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเน้ือหาที่ทันสมัย  
  มีการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา  
  มีการประเมินผูเรียน กํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  มีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
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  อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................................................... 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน 
  มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพื่อความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทั้ง
ความพรอมทางกายภาพและความพรอมของอุปกรณเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่
เอื้อตอการเรียนรู โดยการมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร 
  มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
  มีการดําเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 
7.  การกําหนดตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจํานวน.........ตัวบงช้ี 
ดังน้ี    
      (ถามีมากกวาที่กําหนดไวใหระบุใหครบถวน) 

 7.1 สอดคลองกับตัวบงช้ีในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ……14…….ตัวบงช้ี 
 7.2 สอดคลองกับตัวบงช้ีในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา/ 
          สาขาวิชา……………………........จํานวน  ................................. ตัวบงช้ี 
 7.3 เปนตัวบงช้ีที่หลักสูตรพัฒนาข้ึนเองโดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6 ……………….ตัวบงช้ี 
 7.4 มีตัวบงช้ีเพิ่มเติมจากขอ 1 และ/หรือ ขอ 2 อีก ........................................................ ตัว
บงช้ี 
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หมวดที่ 8  
การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 
*1. การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร  
 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
  1.1.1 การประชุมรวมกันของอาจารยในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอ 
คําแนะนําขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน เพื่อนําไปวางแผนกลยุทธการสอน
สําหรับรายวิชาที่ผูสอนแตละคนรับผิดชอบ 
  1.1.2 การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใช 
หรือการสนทนากับกลุมนักศึกษา ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน 
  1.1.3 การประเมินการเรียนรูของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม 
ผลการสอบ 
  1.1.4 การปรึกษาหารือกับผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ตอง 
พัฒนา/ปรับปรุงกลยุทธการสอนในรายวิชาที่ตองการสมรรถนะ และทักษะอาชีพในระดับสากล 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
  1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 
  1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารยจากการสังเกตในช้ันเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม
งานที่มอบหมายแกนักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา 
  1.2.3 การประเมินการสอนโดยผูสอน โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของกลยุทธ ผลการ
เรียนของนักศึกษาและเขียนไวในรายงานรายวิชา 
  1.2.4 การทดสอบการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น  
โดยขอสอบกลางของเครือขายสถาบัน 
*2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจากนักศึกษาปสุดทาย  บัณฑิตใหม ผูวาจาง 
และผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

 
*3. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร 
โดย 
 ตองผานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของ
หลักสูตรตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (KPI) ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) (มคอ.7) โดยตองมีผลการดําเนินงานของหลักสูตรผานในระดับดีทุกป 
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*4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เชน 
รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูลการประเมินจากนักศึกษาจากผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒ ิ
วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
เสนอการปรับปรุงหลักสูตร 
อื่นๆ (ระบ)ุ .................................................................................................. 

 
 
 
 

       รับรองความถูกตองของขอมูล 
 
 
 

       ลงช่ือ ................................................................... 
           (ดร.ธนาภรณ  พันทวี) 

   รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
           วันที่  23  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2560 


