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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ปีการศึกษา 2559  

คณะคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก  
 
บทสรุปผู้บริหารโดยคณะกรรมการประเมิน 

 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
ทบวงมหาวิทยาลัยให้การรับรองเปิดด าเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก

ทบวงมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2550 
มหาวิทยาลัยเกริกเห็นชอบและแต่งตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน” วันที่ 28 กันยายน 2554 เพื่อพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) และขอเปิดด าเนินการหลักสูตรปรับปรุงให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน ให้ความเห็นชอบศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) และน าเสนอ
หลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเกริก ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 1 มีนาคม 2555 เพื่อ
พิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกริก 

สภามหาวิทยาลัยเกริกอนุมัติใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ปรับปรุง พ.ศ. 
2555) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 22 มีนาคม 2555 และอนุมัติให้เปิดการเรียนการ
สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งในด้านการฟัง  พูด อ่าน เขียนและแปล 
            2.)  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาจีนเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล
และแสวงหาความรู้ต่างๆ ได้กว้างขวางมากข้ึน 
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2. จุดเด่น/แนวทางเสริม    
1. หลักสูตรฯ ได้รับความร่วมมือทางวิชาการในการจัดผู้สอนเจ้าของภาษาจากสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ในโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

3. ข้อเสนอแนะ  
 1 ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีน 
 2 ควรมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและกิจกรรมของสาขาวิชาภาษาจีนให้มากขึ้น 
 

(คณะกรรมการประเมินต้องท าบทสรุปผู้บริหารตามรูปแบบท่ีก าหนดให้ด้านบน) 

รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง ประธานกรรมการ  
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงทิพย์  จันทร์อ่วม   กรรมการ  
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัสรินณ์  พันธ์ุแน่น กรรมการ  
2) อาจารย์กิตติยา  อารีย์ชน เลขานุการ  
3) นางสาวชนกพร  ทินส าราญ ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
วัน / เดือน / ปีที่ประเมิน  วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560      
 
1.ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

ทบวงมหาวิทยาลัยให้การรับรองเปิดด าเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ    ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547 

หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก
ทบวงมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา2550 

มหาวิทยาลัยเกริก  เห็นชอบการแต่งตั้ง  “คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา  
หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน” วันที่ 28 กันยายน 2554  เพื่อพัฒนาหลักสูตรศิลปศาตร
บัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)  และขอเปิดด าเนินการหลักสูตรปรับปรุง  ให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  ในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2555 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา  หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาจีน  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (ปรับปรุง พ.ศ.2555) และน าเสนอ
หลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเกริก  ในการประชุมครั้งที่ 1/2555  วันที่ 1 มีนาคม 2555  
เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกริก 
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สภามหาวิทยาลัยเกริกอนุมัติใช้หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 22 มีนาคม 2555  และอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา2555 
 
อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา 
            นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน สามารถประกอบอาชีพ
ได้ดังนี ้

1. อาจารย์สอนภาษาจีนตามสถาบันอุดมศึกษา  มัธยมศึกษา ประถมศึกษา  หรือสถาบันสอนภาษา 
     2. ล่าม นักแปลภาษาจีน 
         3. มัคคุเทศก์ภาษาจีน 
           4. เจ้าหน้าที่ในกระทรวงต่างประเทศหรือสถานทูต 

5. ท างานในธุรกิจการโรงแรม 
6. ประกอบอาชีพด้านธุรกิจการค้าหรือหน่วยงานตามบริษัทที่ติดต่อกับประเทศจีน 
7. ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
8. เลขานุการ สจ๊วตและแอร์โฮสเตส 
9. ท างานในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ งานข่าว หนังสือพิมพ ์
 

2. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

จากผลการปรับปรุงปีที่ผ่านจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2558 ด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร หลักสูตรฯได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ของคณะ 
ศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยฯ ผลที่ได้จากการปรับปรุงหลักสูตรยังมิได้ส่งผลที่ชัดเจน ดังนั้นหลักสูตรฯจะ
ติดตามและพัฒนาเป็นระยะ 

วิธีประเมิน 

 1.  การวางแผนและการประเมิน  
 การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม 

หลักสูตรฯสขาวิชาภาษาจีน ได้เตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยมโดยหลักฯได้
จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 ให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกท่าน ได้
อ่านก่อนถึงก าหนดวันตรวจเยี่ยม 

- ประชุมคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน  เพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และก าหนดหัวข้อและองค์ประกอบการตรวจเยี่ยม 

- คณะผู้ประเมิน ฯ ศึกษาข้อมูลในเอกสารรายงานประเมินตนเองฯและเอกสารอ้างอิงและ
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
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 การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม  ( ศึกษาเอกสาร / เยี่ยมชมสภาพจริง / สัมภาษณ์ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ) 

- คณะผู้ประเมิน ฯ แบ่งหน้าที่ และความรับผิดชอบในการตรวจเอกสารตามที่ระบุไว้ใน
รายงานการประเมินตนเอง พร้อมทั้งปรึกษาพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการตรวจเอกสารอ้างอิง ว่า
เพียงพอและเหมาะสมกับข้อมูลในรายงานฯ หรือไม ่

 การด าเนินการหลังตรวจเยี่ยม 
-  คณะผู้ประเมิน ฯ  สรุปผลการประเมินคุณภาพในแต่ละองค์ประกอบ  เพื่อจะได้แจ้งให้

ทางคณะฯ ทราบถึงจุดบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไข  พร้อมสรุปจุดอ่อน จุดแข็งและแนวทางแก้ไข ให้ทาง
คณะฯ รับทราบ 

2. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 

     - พิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประเมินตนเอง พร้อมทั้งพิจารณาจาก
เอกสาร และสัมภาษณ์เพื่อให้เห็นกระบวนการพัฒนากระบวนการ  

  - มีการช้ีแจงผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเอกสารที่ขาดความชัดเจน และเอกสารที่ไม่ครบถ้วน
ตามที่ระบุในรายงานการประเมินตนเอง เพื่อหาร่องรอยของการมีอยู่จริงของเอกสาร 
 

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ (ตามตารางผลประเมิณตามตัวบ่งชีและการวิเคราะห์คุณภาพหลักสูตร) 

ข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

- 

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- 

2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

- 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ 

3.1 การรับนักศึกษา - (งดรับนักศึกษา ตั้งแต่ปี 2558) 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมที่ให้นักศึกษามีโอกาสแสดงออก และ ฝึกการใช้

ภาษาในสภาวะแวดล้อมจริง 

เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทางอิเลคทรอนิคส์ 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - 

 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์

ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตต ารา หรือ บทความวิชาการที่

เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัย 

มีการประชุม เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนางาน

วิชาการของอาจารย ์

มีการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์เป็นรายบุคคล 

4.2 คุณภาพอาจารย์ สนับสนุนเวลา และแหล่งทุนให้อาจารย์ในการพัฒนางาน

วิชาการ โดยนับเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานสอน 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ ควรจัดสรรเวลาให้อาจารย์มีการพัฒนาทางวิชาการ เพราะ

เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การพัฒนาคุณวุฒิ และ 

ต าแหน่งวิชาการ 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - 

 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ

เรียนการสอน 

ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาบทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับวิชา

ที่สอน 

5.3 การประเมินผู้เรียน ควรมีการประเมินผู้เรียนเป็นระยะ เพื่อได้ปรับปรุงและแก้ไข

ในด้านต่างๆได้ทันเวลา 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- 

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน เพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยสื่อ online ที่มี

ความทันสมัย และ เข้าถึงได้สะดวกจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
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รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาในภาพรวมระดับหลักสูตร 

จุดเด่น 

1. นักศึกษามีอัตราคงอยู่ในเกณฑ์สูงที่ร้อยละ 100 และสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามเวลาที่ก าหนด 
2. มีกระบวนการพัฒนานักศึกษาไปสู่บัณฑิตที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
3. บัณฑิตมีคุณภาพและมีงานท าตรงสาขาวิชา ร้อยละ 100  

 

แนวทางเสริมสุดเด่น 

1. เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา จึงควรสนับสนุนให้นักศึกษาคงเหลือสามารถส าเร็จการศึกษา
ได้ตามระยะเวลาที่วางแผน 

2. มีการจัดเยี่ยมชม หรือศึกษาการด ารงชีวิตของชาวจีน หรือ จัดกิจกรรมที่นักศึกษาได้ฝึกการใช้ภาษา
กับเจ้าของภาษาในสภาวะแวดล้อมที่เป็นจริง 

3. จัดหา ข้อมูลแหล่งงาน เพื่อเผยแพร่ให้นักศึกษา 
 

จุดท่ีควรท่ีพัฒนา 

1. การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์ 
2. การศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน ของอาจารย์ 
3. เครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน 

 

แนวทางการปรับปรุง 

1. สนับสนุนให้อาจารย์มีแรงจูงใจในการผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โดยอาจ
ลดภาระงานสอน และ สนับสนุนให้มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียน การสอน เพิ่มข้ึน 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์มีการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน เช่น การให้ทุนสนับสนุน และ การลดภาระงานสอน 
3. เพิ่มเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนที่เป็นสื่อ Online มาข้ึน เช่น link ส าหรับการเรียนรู้

ภาษาจีนด้วยตนเอง จัดให้มีห้องสันทนาการของนักศึกษาในการฝึกใช้ภาษา และ ควรเชิญวิทยากรที่
เป็นเจ้าของภาษามาให้ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม หรือ วิถีการใช้ชีวิตของชาวจีนอย่างต่อเนื่อง 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 
ตัวตั้ง 

ผลลัพธ ์
คะแนน
ประเมิน 

หมายเหต ุ
(ใส่เหตุผลที่ได้ 4-5คะแนน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

  3 ผ่าน   

    1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ ์ ผ่าน   

    2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ ์ ผ่าน   

  11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

เป็นไปตามเกณฑ ์ ผ่าน   

          

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

  3.39 3.39 - 

    จ านวนบัณฑิตทั้งหมด (คน) 3       

    จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
(คน) 

2       

    จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (คน) 

2       

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต 3.39       

ตัวบ่งช้ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

3 100.00% 5.00 
  

3     

    จ านวนบัณฑิตทั้งหมด (คน) 3       

    จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า 
(คน) 1 

3       

    จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า 
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (คน) 1 

3       

      - จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) (คน) 

2 
3       

            --  ตรงสาขาที่เรียน 3       

            --  ไม่ตรงสาขาที่เรียน         

     - จ านวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ (คน) 3         

     - จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา (คน) 4         

     - จ านวนบัณฑิตที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้
ประจ าอยู่แล้ว (คน) 5 

        

     - จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
(คน) 6 

        

     - จ านวนบัณฑิตที่อุปสมบท (คน) 7         

     - จ านวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร (คน) 8         

          

ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา   3 3.00 - 

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา   3 3.00 - 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา   3 3.00 - 
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ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์   3 3.00 - 

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ (ระดับปริญญา
ตรี) 

    0.00 - 

4.2.1 ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  0 0.00% 0.00   
  5       
4.2.2 ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  0 0.00% 0.00   
  5       
4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ 0.00 0.00% 0.00   

  5       

    - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์

ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ(.20) 

0 0     

    - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิหรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศของ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย  
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ  
(.40) 

  0     

    - ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (.40)   0     

    - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 (.60) 

  0     

    - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศของ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย  หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556  แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list)  หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
(กลุ่มที่ 1 ) (80) 

  0     

    - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  (1.00) 

  0     

    - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   0     
    - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) 

  0     
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    - ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00) 

  0     

    - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่
และได้รับการจดทะเบียน (1.00) 

  0     

    - ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
(1.00) 

  0     

    - ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ (1.00) 

  0     

ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์   2 2.00 - 

          

ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร   3 3.00 - 

ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  3 3.00 - 

ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผู้เรียน   4 4.00 
ให้ใส่เหตุผลที่ได ้4-5
คะแนน ทับข้อความนี ้

ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

11 100.00% 5.00 ให้ใส่เหตุผลที่ได้ 4-5
คะแนน ทับข้อความนี ้11     

    1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

ผ่าน 1     

    2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ผ่าน 1     

    3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน 1     

    4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน 1     

    5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

ผ่าน 1     

    6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

ผ่าน 1     

    7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว  

ผ่าน 1     

    8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการ
สอน 

ผ่าน 1     
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    9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง 

ไม่
เลือก 

-     

  10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

ผ่าน 1     

  11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ผ่าน 1     

  12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

ผ่าน 1     

          

ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้   2 2.00 - 

 
 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

       
องค์ประกอบ 

จ านวน

ตัว
บ่งช้ี 

คะแนนการประเมิน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต 2     4.20 4.20 ระดับคุณภาพดีมาก 

3. นักศึกษา 3 3.00     3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4. อาจารย์ 3 1.67     1.67 ระดับคุณภาพน้อย 

5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  
การประเมินผู้เรียน 

4 3.00 4.00   3.75 ระดับคุณภาพดี 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 1   2.00   2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

รวม 13 7 4 2     

ผลการประเมิน 2.43 3.50 4.20 3.03 ระดับคุณภาพด ี

       
ผลการประเมิน 

      
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

      
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

     
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี

      
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
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