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ศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร พ.ศ. 2557 2) เพือ่ประเมนิหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) สาขาวชิาการสอน

ภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
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เชิงประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 คน 2) อาจารย์ประจ�า

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน จ�านวน 5 คน 3) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน จ�านวน 5 คน 4) ครูพี่เลี้ยงของนิสิตสาขาการสอนภาษาจีน รหัส 54 ที่ ปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา 5) ผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาท่ีนิสิตสาขาการสอนภาษาจีนรหัส 54 ปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษาและ 6) นิสิตรหัส 54 ที่ก�าลังฝึกปฏิบัติการสอน ณ สถานศึกษา จ�านวน 64 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ประกอบด้วย แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) 

สาขาวชิาการสอนภาษาจนี (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2554) จ�าแนกตามกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลู อนัได้แก่ ผูเ้ชีย่วชาญ อาจารย์

ประจ�าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นิสิตรหัส 54 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นแบบสอบถามตามระบบการ

ประเมินแบบซิปป์ และค�าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า

1) ผลประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

พ.ศ. 2557 พบว่า มีการก�ากับให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีอาจารย์ประจ�าหลักสูตรลาศึกษาต่อก็ได้มี

การรับอาจารย์ใหม่ทดแทนอาจารย์ประจ�าหลักสูตร

2) ผลประเมนิหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) สาขาวชิาการสอนภาษาจนี (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 

2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่ามีผลการด�าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552

3) ผลประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน นิสิต ผู้บริหารสถานศึกษา

และครูพี่เลี้ยง พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากในทุกด้าน และผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ประจ�าหลักสูตร มีความ

คดิเหน็ต่อหลกัสตูรด้านบรบิทควรปรบัวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรและวิชาเอก ส่วนด้านปัจจยั ด้านกระบวนการ และ

ด้านผลผลิตโดยภาพรวมมีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร

ค�าส�าคัญ : การประเมินหลักสูตร

Abstract
The purposes of this research were as follows: 1) to evaluate the Bachelor of Education 

program (5 years curriculum) in Chinese language teaching (Revised A.D. 2011) at Faculty of Education, 

Burapha University; 2) to evaluate the curriculum based on the Thai Qualifications Framework 

for Higher Education (2009), and 3) to evaluate the curriculum based on the CIPP model. The 

present study employed an evaluative research approach, collecting the data from six groups of 

participants: 1) three experts, 2) five curriculum-board members, 3) five instructors teaching the 

Chinese language teaching program, 4) supervising teachers for student teachers in the academic 

year of 2011, 5) school administrators, and 5) 64 students majoring in the Chinese language teaching. 

The research instruments were a questionnaire and a semi-structured interview protocol. 
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The results were as follows: 

1. The Bachelor of Education program (5 years curriculum) in Chinese language teaching 

(Revised A.D. 2011) at Faculty of Education, Burapha University was operated continuously in 

accordance with the curriculum qualification standards (2014). When there was a curriculum-board 

member leave for pursuing further education, the curriculum board could find a new board member. 

2. The curriculum was operated in accordance with the Thai Qualifications Framework for 

Higher Education (2009). 

3. The data from instructors, students, school administrators, and supervising teachers 

revealed that the curriculum was appropriate in all aspects. The experts recommended changing 

the objective of the program and major-specific courses. The input, process, and product aspects 

were also appropriate with the program. 

Keywords: Curriculum Evaluation

บทน�า
หลักสูตรเป็นกรอบหรือแนวทางที่น�ามาใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน เป็นมวลประสบการณ์ทั้งหมด

ที่จัดขึ้นเพ่ือให้แก่ผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา

ความรู ้ความสามารถและคณุลกัษณะตามความมุง่หมาย

ของการจัดการศึกษาที่ก�าหนดไว้ โดยสถาบันการศึกษา 

สถานศึกษา อาจก�าหนดโครงสร้างหรือองค์ประกอบ

ของหลักสูตร ที่อาจประกอบด้วย จุดหมาย โครงสร้าง

เนื้อหา เนื้อหา กิจกรรม และการประเมินผล หรืออาจมี

องค์ประกอบอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่ สื่อการเรียนการสอน 

หลักการ จุดประสงค์รายวิชา เป็นต้น 

แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรมีกระบวนการ

ที่หลากหลายตามแนวคิดของนักการศึกษาหรือ

นักพัฒนาหลักสูตร โดยสรุปมีกระบวนการพัฒนาอย่าง

เป็นระบบ เริ่มต้ังแต่ระบบการวางแผนหลักสูตร หรือ

ออกแบบหลักสูตรหรือร่างหลักสูตรตามองค์ประกอบ

ของหลักสูตร และมีการตรวจสอบความสอดคล้องและ

เหมาะสมขององค์ประกอบของหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ 

และมีการปรับปรุงร่างหลักสูตรน้ัน จากน้ันเป็นระบบ

การน�าหลักสูตรไปใช้ ซึ่งผู ้สอนจะมีบทบาทส�าคัญใน

การน�าหลักสูตรไปใช้ มีการวางแผนการสอน การจัดการ

เรียนการสอน และวัดผลประเมินการเรียนการสอน เพื่อ

น�าผลมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และปรับปรุงการเรียน

การสอนและน�าไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป และ

ระบบสดุท้ายเป็นระบบประเมนิหลกัสตูร ซ่ึงมีรปูแบบใน

การประเมนิหลกัสตูรตามแนวคดิของนกัพฒันาหลกัสตูร

หลายท่านซ่ึงการประเมินหลักสูตรมีความส�าคัญต่อการ

ตัดสินว่าหลักสูตรนั้นๆ ว่าจะยังคงใช้ต่อไป หรือจะต้อง

ปรับปรุง หรือยุติการใช้ 

รูปแบบการประเ มินหลักสูตรแบบซิปป  ์

(CIPP Model) ของแดเนียลแอลสตัฟเฟิลบีมและคณะ 

(Stufflebeam et.al., 1971) ซึ่งเป็นการประเมิน

กระบวนการต่อเนือ่งครอบคลุมกระบวนการจัดการเรยีน

การสอนและประเมินทั้งความก้าวหน้า (Formative 

evaluation) และประเมินสรุปรวม (Summative 

evaluation) สามารถใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการ

เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นการประเมินแบบน�าไป

ใช้ประโยชน์ได้จริง มีการประเมินหลักสูตรอย่างเป็น

ระบบ องค์ประกอบของการประเมินมุ่งประเมิน 4 ด้าน 

ดังนี้คือ 1. การประเมินด้านบริบท (Context) เป็นการ

ประเมินท่ีเก่ียวกับสภาวะแวดล้อมของหลักสูตร เพื่อ

ความสมเหตุสมผลของภูมิหลังที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
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หลักสตูร เช่น ปรชัญา สภาพและความต้องการของสงัคม 

นโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) แผนการศึกษาแห่งชาติ

ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) พระราชบัญญัติการ

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ 2 พ.ศ. 2545) การประเมินด้านบริบท (Context) 

ได้แก่ ปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

โครงสร้างของหลักสูตรและรายวิชา 2. การประเมินด้าน

ปัจจัยหรือตัวป้อน (Input) เป็นการประเมินผลเกี่ยวกับ

ทรัพยากรต่างๆ ได้แก่ คุณวุฒิและผลงานของอาจารย์

ประจ�าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน พื้นฐานของผู้เรียน/

เงื่อนไขการรับนิสิต อาคารเรียน/ห้องเรียน/สื่อและวัสดุ

อุปกรณ์การเรียนการสอน และงบประมาณ 3. การ

ประเมินด้านกระบวนการ (Process) เป็นการประเมิน

ผลการบริหารจดัการหลกัสตูร การจดักจิกรรมการเรียนรู้ 

การจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร การวดัและประเมนิผลการ

เรียนรู้และการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และ 4. การ

ประเมินด้านผลผลิต (Product) เป็นการประเมินผลส่ิง

ที่เกิดจากการใช้หลักสูตร ได้แก่ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ ผลการเรยีนรูส้�าคญัตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 

(หลักสูตร 5 ปี) ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและ

ความพึงพอใจของผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงต่อนิสิต 

ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยับรูพาจึงได้เหน็ความส�าคัญและความจ�าเป็น

ที่ต้องประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) 

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2554) ซึ่งเป็นหลักสูตรหน่ึงในหลักสูตรระดับปริญญา

ตรี เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามตัวช้ี

วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

พ.ศ. 2557 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดศึกษา

แห่งชาต ิพ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวฒุริะดบัปรญิญา

ตรีสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2554 รวมทั้ง

การประเมินหลักสูตรท้ังระบบตามกระบวนการประเมิน

ในรูปแบบซิปป์ซึ่งประกอบด้วย ด้านบริบท ด้านปัจจัย 

ด้านกระบวนการ และด้านผลผลติ ตามความคดิเหน็ของ

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลักสูตร อันได้แก่ อาจารย์ประจ�า

หลักสตูร อาจารย์ผูส้อน นสิติรหสั 54 ท่ีปฏิบัติการสอนใน

สถานศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษา และครพูีเ่ลีย้งของนสิติ

รหสั 54 ทีป่ฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา และผูเ้ชีย่วชาญ 

เพือ่น�าผลทีไ่ด้มาใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรงุหลกัสตูร

การศกึษาบัณฑติสาขาวชิาการสอนภาษาจนีให้มคุีณภาพ

เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนัและมปีระสทิธภิาพมาก

ข้ึน อันจะเกิดผลประโยชน์สูงสุดกับนิสิตซ่ึงจะเป็นก�าลัง

ส�าคัญของประเทศต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1 . เพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดบัหลกัสตูร พ.ศ.2557 (Internal Quality Assurance: 

IQA)

2.เพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง

ชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework: 

TQF)

3.เพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา ตามรูปแบบซิปป์ (CIPP model) มีการประเมิน

ด้านบริบทประเมินด้านปัจจัยน�าเข ้าประเมินด้าน

กระบวนการและประเมินด้านผลผลิต
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ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ผู ้ท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรได้ทราบผลการ

ประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขา

วิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2. อาจารย์ประจ�าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรได้น�าผลการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการ

ศกึษาบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) สาขาวชิาการสอนภาษาจนี

3. เป็นแนวทางในการประเมินหลักสูตรที่ใช้

รูปแบบซิปป์ในการประเมิน

ขอบเขตการวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ เป ็นการวิ จั ย เชิ งประ เมิน 

(Evaluative Research) เพือ่ประเมนิหลกัสตูรการศึกษา

บณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) สาขาวชิาการสอนภาษาจีน โดยใช้

รูปแบบการประเมินแบบซปิป์ (CIPP Model) ซึง่ประเมนิ

ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านบริบท 2) ด้านปัจจัยน�าเข้า 3) ด้าน

กระบวนการ และ 4) ด้านผลผลิต โดย

ด้านบริบท ประกอบด้วย ปรัชญาของหลักสูตร 

วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร กลยทุธ์ของหลกัสตูร โครงสร้าง

ของหลักสูตร รายวิชาที่เปิดสอน 

ด้านปัจจัยน�าเข้า ประกอบด้วย คุณวุฒิผลงาน

ของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร พื้นฐานของผู้เรียน/เงื่อนไข

ในการรับนสิติท่ีเข้าศกึษา อาคารเรียน/ห้องเรียน/สือ่วสัดุ

อุปกรณ์ การจัดสภาพแวดล้อม งบประมาณ

ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การบริหาร

จัดการหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร/โครงการ การวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ด้านผลผลิต ประกอบด้วย คุณลักษณะบัณฑิต

ท่ีพึงประสงค์ ผลการเรียนรู้ส�าคัญตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา

ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ความพึงพอใจของนิสิต

ต ่อหลักสูตร และความพึงพอใจของผู ้บริหารและ

ครูพี่เลี้ยงต่อนิสิต 

ทั้ งนี้มีการแบ ่งรายละเอียดหัวข ้อเพื่อให ้

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เรือ่ง มาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญา

ตร ีสาขาครศุาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสตูรห้าปี) 

(TQF) และระบบประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบั

อุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 (IQA) ด้วย

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

1. ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 คน

2. อาจารย์ประจ�าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน จ�านวน 5 คน

3. ครูพี่เลี้ยงของนิสิตสาขาการสอนภาษาจีน 

รหัส 54 ที่ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ�านวน 64 คน

4. ผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาที่นิสิต

สาขาการสอนภาษาจีนรหัส 54 ปฏิบัติการสอนในสถาน

ศึกษา จ�านวน 64 คน

5. นิสิตรหัส 54 ที่ก�าลังฝึกปฏิบัติการสอน ณ 

สถานศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการ

สอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

จ�านวน 64 คน 

6. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาจีนจ�านวน 5 คน

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การประเมินหลักสูตร หมายถึง การพิจารณา

หลักสูตรโดยใช้ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ขอมูลอย่างมีระบบ และน�าผลการสรุปมาใช้

ในการตัดสินใจหาทางเลือกในการปรับปรุงหลักสูตรใน
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องค์ประกอบของหลกัสตูรและกระบวนการในการพฒันา

หลักสูตร

2. การประเมินแบบซิปป์ หมายถึง การประเมิน

หลักสูตรอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย การประเมิน

บริบทของหลักสูตร การประเมินปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ

หลักสูตร การประเมินกระบวนการในหลักสูตร และการ

ประเมินผลผลิตของหลักสูตร ดังนี้

2.1 การประเมินด้านบริบทของหลักสูตร 

หมายถึง การประเมินสภาพปรัชญาของหลักสูตร 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตรและ

รายวิชา

2.2 การประเมินด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

หลักสูตร หมายถึง การประเมิน คุณวุฒิและผลงานของ

อาจารย์ประจ�าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน พื้นฐานของ

ผู้เรียน/เง่ือนไขการรับนิสิต อาคารเรียน/ห้องเรียน/ส่ือ

และวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และงบประมาณ

2.3 การประเมินด ้านกระบวนการใน

หลักสูตร หมายถึง การบริหารจัดการหลักสูตร การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การ

วัดและประเมินผลการเรียนรู้และการจัดระบบอาจารย์

ที่ปรึกษา

2.4 การประเมินด้านผลผลิตของหลักสูตร 

หมายถงึ เป็นการประเมนิผลสิง่ทีเ่กดิจากการใช้หลกัสตูร 

ได้แก่ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผลการเรียนรู้

ส�าคญัตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดับปริญญาตร ีสาขา

ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ความ

พึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร และความพึงพอใจของ

ผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงต่อนิสิต 

3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) 

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2554) หมายถึง หลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นหลักสูตร 5 ปี สาขาการสอน

ภาษาจีนที่เรียนในรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี 

และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปี ที่เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และ

ศึกษาศาสตร์ 

4. ผู ้เชี่ยวชาญ หมายถึง ผู้ที่มีความรู ้ความ

สามารถทางการศึกษา เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 

การจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลในสาขาวิชาการ

สอนภาษาจีน

5. อาจารย์ประจ�าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์

ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) ก�าหนด มีหน้าที่รับผิดชอบใน

การดูแลหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล

ประเมินผล การทวนสอบ การปรับปรุงหลักสูตร

6. อาจารย ์ผู ้ สอน หมายถึง อาจารย ์ ท่ี

รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพครู และวิชา

เอก) ตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

ภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์

7. นสิติรหสั 54 หมายถงึ นสิติทีเ่รยีนในหลกัสตูร

การศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอน

ภาษาจีน ที่เริ่มเรียนชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2554 และ

ก�าลังเรียนในชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558 และฝึกปฏิบัติ

การสอนในสถานศึกษา

8. ครูพี่เลี้ยง หมายถึง ครูในสถานศึกษาที่รับผิด

ชอบในการให้ค�าปรึกษาการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

และนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และบทบาทหน้าที่

ในการเป็นครูของนิสิต รหัส 54สาขาวิชาการสอนภาษา

จีน ที่ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้น 

9. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรทาง

วิชาชีพท่ีรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา ในสถาน

ศึกษาที่นิสิต รหัส 54 สาขาวิชาการสอนภาษาจีนที่ฝึก

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้น
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วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป ็นการวิจัยเชิงส�ารวจ เพื่อ

ประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขา

วิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 

และ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอน

ภาษาจนี (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2554) จ�าแนกตามกลุม่

ผู้ให้ข้อมูล อันได้แก่ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ประจ�าหลักสูตร 

อาจารย์ผู้สอน นิสิตรหัส 54 ผู้บริหารสถานศึกษาและ

ครูพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นแบบสอบถามตามระบบการประเมิน

แบบซิปป์ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริบท ด้านปัจจัย 

ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และค�าถามที่ใช้ในการ

สัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม

ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. ศึกษาเอกสารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา

2. ศึกษาเอกสาร ต�ารา เกี่ยวกับการประเมิน

หลักสูตรรูปแบบการประเมินหลักสูตร ระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับ

ปีการศึกษา 2557 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

3.1 แบบสัมภาษณ์ส�าหรับผู้เชี่ยวชาญ

3.2 แบบสัมภาษณ์ส�าหรับอาจารย์ประจ�า

หลักสูตร 

3.3 แบบสอบถามส�าหรับอาจารย์ผู้สอน มี

ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ และ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert)

3.4 แบบสอบถามส�าหรับนิสิตรหัส 54 มี

ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ

ลิเคิร์ท (Likert)

3.5 แบบสอบถามส�าหรับผู้บริหารสถาน

ศึกษาและครูพี่เลี้ยง มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert)

4. น�าแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามไปให้

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ความ

เหมาะสมและความถูกต้องของภาษา แล้วน�าข้อเสนอ

แนะที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข

5. ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม

ฉบับจริงที่น�าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยด�าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญนัดหมายเวลาและสถานที่

ในการสัมภาษณ์ด�าเนินการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูล

ลงในแบบสมัภาษณ์เกบ็รวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถาม

โดยผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

กลุ่มที่ 2 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรนัดหมายเวลา

และสถานท่ีในการสัมภาษณ์ด�าเนินการสัมภาษณ์และ

บันทึกข้อมูลลงในแบบสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถามโดยผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยตนเอง

กลุ่มที่ 3 อาจารย์ผู้สอน ท�าหนังสือขอความ

อนุเคราะห์และความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

เกบ็รวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามโดยผูว้จิยัด�าเนนิการ

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

กลุ่มที่ 4 นิสิตรหัส 54ท�าหนังสือขอความร่วม

มือในการตอบแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถามโดยผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยตนเอง

กลุ่มท่ี 5 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูพี่เลี้ยง

ส�ารวจสถานศึกษาที่นิสิตรหัส 54 สาขาวิชาการสอน
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ภาษาจีนปฏิบัติการสอนท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์

และความร่วมมือในการแจกแบบสอบถามและเก็บ

รวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามโดยผูว้จัิยด�าเนนิการเกบ็

รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยนี้ ใช้การ

วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้

1. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยตรวจ

สอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับจากนั้น

น�าแบบสอบถามมาวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการหาค่า

เฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลความหมาย

โดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้

การแปลความหมายระดับความคิดเหน็ต่อความ

เหมาะสมของหลักสูตร

ค่าเฉลีย่ 4.51-5.00 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็

ต่อความเหมาะสมของหลักสูตร

ในระดับมากที่สุด

ค่าเฉลีย่ 3.51-4.50 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็

ต่อความเหมาะสมของหลักสูตรในระดับมาก

ค่าเฉลีย่ 2.51-3.50 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ 

ต่อความเหมาะสมของหลักสูตรในระดับปานกลาง

ค่าเฉลีย่ 1.51-2.50 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็

ต่อความเหมาะสมของหลักสูตรในระดับน้อย

ค่าเฉลีย่ 1.00-1.50 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็

ต่อความเหมาะสมของหลักสูตรในระดับน้อยที่สุด

การแปลความหมายระดับการปฏิบัติด ้าน

กระบวนการการด�าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

ค่าเฉลี่ย 2.34 - 3.00 หมายถึ ง  มีการ

ปฏิบัติทุกครั้ง

ค่าเฉลี่ย 1.67 - 2.33  หมายถึง มีการ

ปฏิบัติเป็นบางครั้ง

ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.66 หมายถึง ไม ่เคย

ปฏิบัติเลย

ถ้าค่าเฉลีย่ของระดบัการปฏิบัตมิค่ีาเท่ากบั 2.34 

ขึ้นไป หมายความว่า การปฏิบัติด้านกระบวนการมีการ

ด�าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิพ.ศ. 2552 ส�าหรับข้อมลูจากแบบสอบถามส่วน

ทีเ่ป็นข้อเสนอแนะเพิม่เตมิได้ท�าการวเิคราะห์เชิงคณุภาพ

2. ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์

เชิงคุณภาพโดยเขียนบรรยายเป็นความเรียงซึ่งสามารถ

ดรูายละเอยีดขอบเขตและแนวทางการประเมนิหลกัสตูร

(Evaluation Framework) ได้เป็น 6 มติ ิอนัประกอบด้วย 

วัตถุประสงค์การประเมินหรือสิ่งท่ีจะประเมิน ตัวบ่งช้ี 

แหล่งข้อมูล วิธีวัดหรือเครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ทางสถิติ 

และเกณฑ์ 

ผลการวิจัย
1) ผลประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 
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ด้าน ผลการด�าเนินงาน

การก�ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีการก�ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน

อาจารย์ มีการก�ากับให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีอาจารย์ประจ�า

หลักสูตรลาศึกษาต่อก็ได้มีการรับอาจารย์ใหม่ทดแทนอาจารย์ประจ�า

หลักสูตร

นักศึกษาและบัณฑิต มีการก�ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพหลักสูตร มีการก�ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ผลประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

พ.ศ. 2557 พบว่า มีการก�ากับให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่องทุกด้าน เมื่อมีอาจารย์ประจ�าหลักสูตรลาศึกษา

ต่อก็ได้มีการรับอาจารย์ใหม่ทดแทนอาจารย์ประจ�าหลักสูตร

2) ผลประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยอาจารย์ผู้สอน 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ระดับการ

ปฏิบัติ

1. มีการเตรียมการสอนล่วงหน้า มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และมคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

3.00 0 ทุกครั้ง

2. ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย 3.00 0 ทุกครั้ง

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 3.00 0 ทุกครั้ง

4. มีการจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและทันสมัยต่อการจัดการเรียนการสอน 3.00 0 ทุกครั้ง

5. มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับความรับผิดชอบหลักของ

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome LO)

3.00 0 ทุกครั้ง

6. มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปตาม มคอ.3/มคอ.4 3.00 0 ทุกครั้ง

7. จัดท�ารายงานผลการด�าเนินการของรายวิชา หรือประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

ตามแบบ มคอ.5 หรือมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

3.00 0 ทุกครั้ง

8. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก�าหนดใน มคอ.3 หรือ 

มคอ.4 (ถ้ามี) ในรายวิชาที่เปิดสอน

1.20 0.45 ไม่เคย

9. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล

การเรียนรู้จากผลการประเมินการด�าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

2.40 0.89 ทุกครั้ง

10. อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ 3.00 0 ทุกครั้ง

รวม 2.76 0.13 ทุกครั้ง
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ผลประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554) คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา โดยอาจารย์ผู้สอน พบว่า มผีลการด�าเนนิงานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

3) ผลประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน นิสิต ผู้บริหารสถานศึกษา

และครูพี่เลี้ยง และความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 

ผลประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน

ด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับความเหมาะสม/

ระดับการปฏิบัติ

1. บริบท 4.31 0.54 มาก

2. ปัจจัยพื้นฐาน 3.86 0.91 มาก

3. กระบวนการ 2.76 0.13 ทุกครั้ง

4. ผลผลิต 4.01 0.62 มาก

รวม 4.09 0.73 มาก

ผลประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามความคิดเห็นของนิสิต 

ด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความเหมาะสม

1. บริบท 4.27 0.74 มาก

2. ปัจจัยพื้นฐาน 3.63 0.86 มาก

3. กระบวนการ 3.96 0.72 มาก

4. ผลผลิต 4.01 0.61 มาก

รวม 3.97 0.73 มาก

ผลประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง

ด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความเหมาะสม

1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิต 4.38 0.58 มาก

2. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนิสิต 4.35 0.57 มาก

รวม 4.365 0.575 มาก
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ผลประเมนิหลกัสตูรการศึกษาบณัฑติ (หลกัสตูร 

5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ด้านบริบทตามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน 

นิสติ พบว่ามคีวามเหมาะสมในระดับมากและผูเ้ชีย่วชาญ

และอาจารย์ประจ�าหลกัสตูรเสนอแนะควรมกีารปรบัปรงุ

วัตถุประสงค์ทั่วไปของหลักสูตรให้มีความทันสมัยยิ่งข้ึน 

เน่ืองจากไม่ครอบคลุมสมรรถนะตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ควรปรับโครงสร้าง

รายวชิา รายวชิาภาษาจีนเพือ่การท่มาตรฐานองเทีย่วควร

เปลี่ยนจากวิชาเอกบังคับเป็นวิชาเอกเลือก

ด้านปัจจัย ตามความคิดเห็นของอาจารย์ผู ้

สอน นิสิต พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากและผู้

เชี่ยวชาญเสนอแนะการรับสมัครนิสิต/นักศึกษาใหม่โดย

การสมัภาษณ์ควรเพิม่การสอบข้อเขียนด้วย ควรคดัเลอืก

นักเรียนที่มีผลสอบวัดระดับ HSK ระดับ 2-3 ขึ้นไป

ด้านกระบวนการ ตามความคดิเหน็ของอาจารย์

ผู้สอน นิสิต พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากและมี

การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิพ.ศ. 2552 ผูเ้ชีย่วชาญเสนอแนะให้เพิม่กจิกรรม

ทางด้านภาษาจีน เช่น ประกวด แข่งขัน ร่วมกิจกรรม

ต่างๆอาจารย์ประจ�าหลกัสตูรเสนอแนะให้มกีระบวนการ

พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

ด้านผลผลติ ตามความคิดเหน็ของอาจารย์ผูส้อน 

นิสิต ผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยง พบว่ามี

ความเหมาะสมในระดับมากผูเ้ชีย่วชาญเสนอแนะให้มข้ีอ

ก�าหนดให้นิสิต/นักศึกษาสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) 

ผ่านระดับ 5 เพื่อประกันคุณภาพของนักศึกษา

อภิปรายผล
ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 พบว่า มีการก�ากับมาตรฐาน

ให้การด�าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด�าเนิน

งานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน

การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากอาจารย์ประจ�า

หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก�าหนดโดย

ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (ส�านกัมาตรฐาน

และคุณภาพอุดมศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา, 2556) และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 

2558 ซ่ึงประกอบด้วยเกณฑ์ 4 ข้อ ได้แก่ จ�านวน

อาจารย์ประจ�าหลักสูตร จ�านวน 5 คนมีคุณวุฒิระดับ

ปริญญาโทในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิด

สอน ในท่ีนี่คือ ภาษาจีน และมีการบริหารจัดการของ

ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ และคณะศึกษาศาสตร์ ที่คอย

ก�ากับ ติดตาม การบริหารจัดการหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

และเมื่ออาจารย์ประจ�าหลักสูตรลาศึกษาต่อก็ได้มีการ

ขออัตราก�าลังอาจารย์ใหม่ และคัดเลือกมาบรรจุเพื่อ

ทดแทนอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่ลาศึกษาต่อและเพื่อ

เป็นอาจารย์ประจ�าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการ

ศึกษาตามหลักสูตรสาขาการสอนภาษาจีน

ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา พบว่า มีผลการด�าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ท้ังนี้

เนื่องจากตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรได้พัฒนา

หลกัสตูรสาขาวชิาการสอนภาษาจนีตามกรอบมาตรฐาน

คณุวฒุริะดบัอดุศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 ของส�านกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

(ส�านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ส�านักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา, ๒๕๕๖) และกรอบมาตรฐาน

คณุวฒุริะดบัปริญญาตรสีาขาศกึษาศาสตร์และครศุาสตร์ 

(มคอ.1) และผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
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และรับทราบจากสกอ. จากนั้นได้มีการน�าหลักสูตรมา

ใช้ในปีการศึกษา 2554 ที่มีกลไกในการรับนิสิต การ

ส่งเสริมและพัฒนานิสิต มีการควบคุม การดูแล การ

ให้ค�าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตโดยอาจารย์

ที่ปรึกษาทางวิชาการที่แต่งต้ังโดยคณบดี คณะศึกษา

ศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไประบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ปรากฏใน

หลักสูตร และส่งผลให้นิสิตมีผลการเรียนบรรลุตามเป้า

หมายที่ก�าหนด จากผลการประเมินของครูพี่เลี้ยง และ

ผู้บริหารสถานศึกษาต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนิสิตชั้นปีที่ 5 ที่

ไปปฏิบัติการสอน ณ สถานศึกษานั้นๆ ในปีการศึกษา 

2558 พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ซึ่งนิสิตได้

ผ่านการเรียนทุกรายวิชาตามหลักสูตร ผ่านการประเมิน

ตามผลการเรียนรูท้ีป่รากฏในรายวชิาในหมวดต่างๆ และ

ในหลักสูตรนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาอาจารย์ใหม่ และ

อาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถเพื่อสร้างความ

เข้มแขง็ทางวชิาการของหลกัสูตร ทัง้ในด้านการเรยีนการ

สอน และการประเมินผลผู้เรียน รวมทั้งสิ่งสนับสนุนการ

เรยีนรู ้และยงัต้องพฒันาอาจารย์ประจ�าหลกัสตูรให้มผีล

งานทางวิชาการและต�าแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับใหม่ต่อไป

ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บรูพา ตามความคดิเหน็ของอาจารย์ผูส้อน นสิติ ผูบ้รหิาร

สถานศึกษา และอาจารย์พี่เลี้ยง พบว่ามีความเหมาะสม 

ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้าน

กระบวนการ และด้านผลผลิต และผู ้เชี่ยวชาญและ

อาจารย์ประจ�าหลักสูตรมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรด้าน

บริบทว่าควรปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ

วิชาเอก ส่วนด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้าน

ผลผลิต มีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร ท้ังนี้

เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้พัฒนาหลักสูตรตาม

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร มีการวิเคราะห์ข้อมูล

พื้นฐาน ด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร ์

และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. 2554 และ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ของส�านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และผ่านการเห็นชอบจาก

สภามหาวทิยาลยั และรบัทราบจากสกอ. ท�าให้หลกัสตูรมี

ความสอดคล้องในองค์ประกอบ และมคีวามเหมาะสมใน

ระดบัมาก และมกีารบรหิารจัดการหลกัสตูร การวางแผน

การน�าหลักสูตรไปใช้ และการใช้หลักสูตรให้เป็นไปตาม

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา นิสิตได้เรียนรู้ใน

รายวิชาเอกจากท้ังอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์เจ้าของ

ภาษาจีน ได้รับการสอนรายวิชาชีพครูจากอาจารย์ที่มี

ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญในการสอนจาก

ภาควิชาต่างๆ ท�าให้ผลผลิตนิสิตครูเป็นไปตามความคิด

เห็นของอาจารย์พี่เลี้ยงและผู้บริหารสถานศึกษาที่นิสิต

ชั้นปีที่ 5 ไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้นๆ ทั้งด้าน

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ทีร่ะบใุนหลกัสตูรและด้านการ

ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
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