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บทคัดย่อ
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ศึกษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 2) เพือ่ ประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ 3) เพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอน
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เชิงประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 คน 2) อาจารย์ประจ�ำ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน จ�ำนวน 5 คน 3) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน จ�ำนวน 5 คน 4) ครูพี่เลี้ยงของนิสิตสาขาการสอนภาษาจีน รหัส 54 ที่ ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 5) ผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาที่นิสิตสาขาการสอนภาษาจีนรหัส 54 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาและ 6) นิสิตรหัส 54 ที่ก�ำลังฝึกปฏิบัติการสอน ณ สถานศึกษา จ�ำนวน 64 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) จ�ำแนกตามกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล อันได้แก่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ อาจารย์
ประจ�ำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นิสิตรหัส 54 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นแบบสอบถามตามระบบการ
ประเมินแบบซิปป์ และค�ำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า
1) ผลประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
พ.ศ. 2557 พบว่า มีการก�ำกับให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรลาศึกษาต่อก็ได้มี
การรับอาจารย์ใหม่ทดแทนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
2) ผลประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่ามีผลการด�ำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552
3) ผลประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน นิสิต ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูพี่เลี้ยง พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากในทุกด้าน และผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร มีความ
คิดเห็นต่อหลักสูตรด้านบริบทควรปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและวิชาเอก ส่วนด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และ
ด้านผลผลิตโดยภาพรวมมีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร
ค�ำส�ำคัญ : 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

บทนำ�
หลักสูตรเป็นกรอบหรือแนวทางที่น�ำมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน เป็นมวลประสบการณ์ทั้งหมด
ที่จัดขึ้นเพื่อให้แก่ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะตามความมุง่ หมาย
ของการจัดการศึกษาที่ก�ำหนดไว้ โดยสถาบันการศึกษา
สถานศึกษา อาจก�ำหนดโครงสร้างหรือองค์ประกอบ
ของหลักสูตร ที่อาจประกอบด้วย จุดหมาย โครงสร้าง
เนื้อหา เนื้อหา กิจกรรม และการประเมินผล หรืออาจมี
องค์ประกอบอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่ สื่อการเรียนการสอน
หลักการ จุดประสงค์รายวิชา เป็นต้น
แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรมีกระบวนการ
ที่ ห ลากหลายตามแนวคิ ด ของนั ก การศึ ก ษาหรื อ
นักพัฒนาหลักสูตร โดยสรุปมีกระบวนการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ เริ่มตั้งแต่ระบบการวางแผนหลักสูตร หรือ
ออกแบบหลักสูตรหรือร่างหลักสูตรตามองค์ประกอบ
ของหลักสูตร และมีการตรวจสอบความสอดคล้องและ
เหมาะสมขององค์ประกอบของหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ
และมีการปรับปรุงร่างหลักสูตรนั้น จากนั้นเป็นระบบ
การน�ำหลักสูตรไปใช้ ซึ่งผู้สอนจะมีบทบาทส�ำคัญใน
การน�ำหลักสูตรไปใช้ มีการวางแผนการสอน การจัดการ

เรียนการสอน และวัดผลประเมินการเรียนการสอน เพื่อ
น�ำผลมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และปรับปรุงการเรียน
การสอนและน�ำไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป และ
ระบบสุดท้ายเป็นระบบประเมินหลักสูตร ซึง่ มีรปู แบบใน
การประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของนักพัฒนาหลักสูตร
หลายท่านซึ่งการประเมินหลักสูตรมีความส�ำคัญต่อการ
ตัดสินว่าหลักสูตรนั้นๆ ว่าจะยังคงใช้ต่อไป หรือจะต้อง
ปรับปรุง หรือยุติการใช้
รู ป แบบการประเมิ น หลั ก สู ต รแบบซิ ป ป์
(CIPP Model) ของแดเนียลแอลสตัฟเฟิลบีมและคณะ
(Stufflebeam et.al., 1971) ซึ่ ง เป็ น การประเมิ น
กระบวนการต่อเนือ่ งครอบคลุมกระบวนการจัดการเรียน
การสอนและประเมินทั้งความก้าวหน้า (Formative
evaluation) และประเมิ น สรุ ป รวม (Summative
evaluation) สามารถใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการ
เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นการประเมินแบบน�ำไป
ใช้ประโยชน์ได้จริง มีการประเมินหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบ องค์ประกอบของการประเมินมุ่งประเมิน 4 ด้าน
ดังนี้คือ 1. การประเมินด้านบริบท (Context) เป็นการ
ประเมินที่เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมของหลักสูตร เพื่อ
ความสมเหตุสมผลของภูมิหลังที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา

- 245 -

Journal of Education Vol.26 No.3 September - December 2015
หลักสูตร เช่น ปรัชญา สภาพและความต้องการของสังคม
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�ำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน พื้นฐานของผู้เรียน/
เงื่อนไขการรับนิสิต อาคารเรียน/ห้องเรียน/สื่อและวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน และงบประมาณ 3. การ
ประเมินด้านกระบวนการ (Process) เป็นการประเมิน
ผลการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้และการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และ 4. การ
ประเมินด้านผลผลิต (Product) เป็นการประเมินผลสิ่ง
ที่เกิดจากการใช้หลักสูตร ได้แก่ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ผลการเรียนรูส้ ำ� คัญตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตร 5 ปี) ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและ
ความพึงพอใจของผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงต่อนิสิต
ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้เห็นความส�ำคัญและความจ�ำเป็น
ที่ต้องประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554) ซึ่งเป็นหลักสูตรหนึ่งในหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามตัวชี้
วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
พ.ศ. 2557 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญา
ตรีสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2554 รวมทั้ง
การประเมินหลักสูตรทั้งระบบตามกระบวนการประเมิน

ในรูปแบบซิปป์ซึ่งประกอบด้วย ด้านบริบท ด้านปัจจัย
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลักสูตร อันได้แก่ อาจารย์ประจ�ำ
หลักสูตร อาจารย์ผสู้ อน นิสติ รหัส 54 ทีป่ ฏิบตั กิ ารสอนใน
สถานศึกษา ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครูพเี่ ลีย้ งของนิสติ
รหัส 54 ทีป่ ฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา และผูเ้ ชีย่ วชาญ
เพือ่ น�ำผลทีไ่ ด้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาจีนให้มคี ณ
ุ ภาพ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบนั และมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น อันจะเกิดผลประโยชน์สูงสุดกับนิสิตซึ่งจะเป็นก�ำลัง
ส�ำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่ อ ประเมิ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต
(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร พ.ศ.2557 (Internal Quality Assurance:
IQA)
2.เพื่ อ ประเมิ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต
(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework:
TQF)
3.เพื่ อ ประเมิ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต
(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ตามรูปแบบซิปป์ (CIPP model) มีการประเมิน
ด้ า นบริ บ ทประเมิ น ด้ า นปั จ จั ย น� ำ เข้ า ประเมิ น ด้ า น
กระบวนการและประเมินด้านผลผลิต
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ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ผู้ที่เกี่ยวของกับหลักสูตรได้ทราบผลการ
ประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขา
วิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้น�ำผลการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการ
ศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
3. เป็นแนวทางในการประเมินหลักสูตรที่ใช้
รูปแบบซิปป์ในการประเมิน

ขอบเขตการวิจัย

ด้านผลผลิต ประกอบด้วย คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ ผลการเรียนรู้ส�ำคัญตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาครุ ศ าสตร์ แ ละสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ความพึงพอใจของนิสิต
ต่ อ หลั ก สู ต ร และความพึ ง พอใจของผู ้ บ ริ ห ารและ
ครูพี่เลี้ยงต่อนิสิต
ทั้ ง นี้ มี ก ารแบ่ ง รายละเอี ย ดหั ว ข้ อ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เรือ่ ง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญา
ตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)
(TQF) และระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
อุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 (IQA) ด้วย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
1. ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 คน
2. อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน จ�ำนวน 5 คน
3. ครูพี่เลี้ยงของนิสิตสาขาการสอนภาษาจีน
รหัส 54 ที่ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ�ำนวน 64 คน
4. ผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาที่นิสิต
สาขาการสอนภาษาจีนรหัส 54 ปฏิบัติการสอนในสถาน
ศึกษา จ�ำนวน 64 คน
5. นิสิตรหัส 54 ที่ก�ำลังฝึกปฏิบัติการสอน ณ
สถานศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จ�ำนวน 64 คน
6. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนจ�ำนวน 5 คน

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ประเมิ น
(Evaluative Research) เพือ่ ประเมินหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน โดยใช้
รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ซึง่ ประเมิน
ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านบริบท 2) ด้านปัจจัยน�ำเข้า 3) ด้าน
กระบวนการ และ 4) ด้านผลผลิต โดย
ด้านบริบท ประกอบด้วย ปรัชญาของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร กลยุทธ์ของหลักสูตร โครงสร้าง
ของหลักสูตร รายวิชาที่เปิดสอน
ด้านปัจจัยน�ำเข้า ประกอบด้วย คุณวุฒิผลงาน
ของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร พื้นฐานของผู้เรียน/เงื่อนไข
ในการรับนิสติ ทีเ่ ข้าศึกษา อาคารเรียน/ห้องเรียน/สือ่ วัสดุ
อุปกรณ์ การจัดสภาพแวดล้อม งบประมาณ
นิยามศัพท์เฉพาะ
ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การบริหาร
1. การประเมินหลักสูตร หมายถึง การพิจารณา
จั ด การหลั ก สู ต ร การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ การจั ด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร/โครงการ การวัดและประเมินผล หลั ก สู ต รโดยใช้ ผ ลจากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การ
วิเคราะห์ขอมูลอย่างมีระบบ และน�ำผลการสรุปมาใช้
การเรียนรู้ การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ในการตัดสินใจหาทางเลือกในการปรับปรุงหลักสูตรใน
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องค์ประกอบของหลักสูตรและกระบวนการในการพัฒนา
หลักสูตร
2. การประเมินแบบซิปป์ หมายถึง การประเมิน
หลักสูตรอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย การประเมิน
บริบทของหลักสูตร การประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร การประเมินกระบวนการในหลักสูตร และการ
ประเมินผลผลิตของหลักสูตร ดังนี้
2.1 การประเมินด้านบริบทของหลักสูตร
หมายถึ ง การประเมิ น สภาพปรั ช ญาของหลั ก สู ต ร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตรและ
รายวิชา
2.2 การประเมินด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร หมายถึง การประเมิน คุณวุฒิและผลงานของ
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน พื้นฐานของ
ผู้เรียน/เงื่อนไขการรับนิสิต อาคารเรียน/ห้องเรียน/สื่อ
และวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และงบประมาณ
2.3 การประเมิ น ด้ า นกระบวนการใน
หลักสูตร หมายถึง การบริหารจัดการหลักสูตร การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้และการจัดระบบอาจารย์
ที่ปรึกษา
2.4 การประเมินด้านผลผลิตของหลักสูตร
หมายถึง เป็นการประเมินผลสิง่ ทีเ่ กิดจากการใช้หลักสูตร
ได้แก่ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผลการเรียนรู้
ส�ำคัญตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ความ
พึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร และความพึงพอใจของ
ผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงต่อนิสิต
3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
สาขาวิ ช าการสอนภาษาจี น (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.
2554) หมายถึง หลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นหลักสูตร 5 ปี สาขาการสอน
ภาษาจีนที่เรียนในรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปี ที่เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์
4. ผู ้ เชี่ ย วชาญ หมายถึ ง ผู ้ ที่ มี ค วามรู ้ ค วาม
สามารถทางการศึกษา เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลในสาขาวิชาการ
สอนภาษาจีน
5. อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์
ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ก�ำหนด มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การดูแลหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผล การทวนสอบ การปรับปรุงหลักสูตร
6. อาจารย์ ผู ้ ส อน หมายถึ ง อาจารย์ ที่
รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การเรี ย นการสอนในหมวดวิ ช า
ศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพครู และวิชา
เอก) ตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์
7. นิสติ รหัส 54 หมายถึง นิสติ ทีเ่ รียนในหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน ที่เริ่มเรียนชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2554 และ
ก�ำลังเรียนในชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558 และฝึกปฏิบัติ
การสอนในสถานศึกษา
8. ครูพี่เลี้ยง หมายถึง ครูในสถานศึกษาที่รับผิด
ชอบในการให้ค�ำปรึกษาการวางแผนการจัดการเรียนรู้
และนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และบทบาทหน้าที่
ในการเป็นครูของนิสิต รหัส 54สาขาวิชาการสอนภาษา
จีน ที่ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้น
9. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรทาง
วิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา ในสถาน
ศึกษาที่นิสิต รหัส 54 สาขาวิชาการสอนภาษาจีนที่ฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้น
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส� ำ รวจ เพื่ อ
ประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขา
วิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
และ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) จ�ำแนกตามกลุม่
ผู้ให้ข้อมูล อันได้แก่ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
อาจารย์ผู้สอน นิสิตรหัส 54 ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นแบบสอบถามตามระบบการประเมิน
แบบซิปป์ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริบท ด้านปัจจัย
ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และค�ำถามที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม
ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึ ก ษาเอกสารหลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต
(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา
2. ศึกษาเอกสาร ต�ำรา เกี่ยวกับการประเมิน
หลักสูตรรูปแบบการประเมินหลักสูตร ระบบประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ฉบั บ
ปีการศึกษา 2557 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
3.1 แบบสัมภาษณ์ส�ำหรับผู้เชี่ยวชาญ
3.2 แบบสัมภาษณ์ส�ำหรับอาจารย์ประจ�ำ
หลักสูตร
3.3 แบบสอบถามส�ำหรับอาจารย์ผู้สอน มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ และ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert)

3.4 แบบสอบถามส�ำหรับนิสิตรหัส 54 มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ
ลิเคิร์ท (Likert)
3.5 แบบสอบถามส�ำหรับผู้บริหารสถาน
ศึ ก ษาและครู พี่ เ ลี้ ย ง มี ลั ก ษณะเป็ น แบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert)
4. น�ำแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ความ
เหมาะสมและความถูกต้องของภาษา แล้วน�ำข้อเสนอ
แนะที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข
5. ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
ฉบับจริงที่น�ำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญนัดหมายเวลาและสถานที่
ในการสัมภาษณ์ด�ำเนินการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูล
ลงในแบบสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
โดยผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
กลุ่มที่ 2 อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรนัดหมายเวลา
และสถานที่ในการสัมภาษณ์ด�ำเนินการสัมภาษณ์และ
บันทึกข้อมูลลงในแบบสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามโดยผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง
กลุ่มที่ 3 อาจารย์ผู้สอน ท�ำหนังสือขอความ
อนุเคราะห์และความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโดยผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
กลุ่มที่ 4 นิสิตรหัส 54ท�ำหนังสือขอความร่วม
มื อ ในการตอบแบบสอบถามเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามโดยผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง
กลุ่มที่ 5 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูพี่เลี้ยง
ส�ำรวจสถานศึกษาที่นิสิตรหัส 54 สาขาวิชาการสอน
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ภาษาจีนปฏิบัติการสอนท�ำหนังสือขอความอนุเคราะห์
และความร่ ว มมื อ ในการแจกแบบสอบถามและเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโดยผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยนี้ ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
1. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยตรวจ
สอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับจากนั้น
น�ำแบบสอบถามมาวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการหาค่า
เฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลความหมาย
โดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้
การแปลความหมายระดับความคิดเห็นต่อความ
เหมาะสมของหลักสูตร
ค่าเฉลีย่ 4.51-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็น
ต่อความเหมาะสมของหลักสูตร
ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลีย่ 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็น
ต่อความเหมาะสมของหลักสูตรในระดับมาก
ค่าเฉลีย่ 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็น
ต่อความเหมาะสมของหลักสูตรในระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็น
ต่อความเหมาะสมของหลักสูตรในระดับน้อย
ค่าเฉลีย่ 1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็น
ต่อความเหมาะสมของหลักสูตรในระดับน้อยที่สุด

การแปลความหมายระดั บ การปฏิ บั ติ ด ้ า น
กระบวนการการด�ำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ค่าเฉลี่ย 2.34 - 3.00 หมายถึ ง มี ก าร
ปฏิบัติทุกครั้ง
ค่าเฉลี่ย 1.67 - 2.33 หมายถึ ง มี ก าร
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.66 หมายถึ ง ไม่ เ คย
ปฏิบัติเลย
ถ้าค่าเฉลีย่ ของระดับการปฏิบตั มิ คี า่ เท่ากับ 2.34
ขึ้นไป หมายความว่า การปฏิบัติด้านกระบวนการมีการ
ด�ำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ส�ำหรับข้อมูลจากแบบสอบถามส่วน
ทีเ่ ป็นข้อเสนอแนะเพิม่ เติมได้ทำ� การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
2. ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
เชิงคุณภาพโดยเขียนบรรยายเป็นความเรียงซึ่งสามารถ
ดูรายละเอียดขอบเขตและแนวทางการประเมินหลักสูตร
(Evaluation Framework) ได้เป็น 6 มิติ อันประกอบด้วย
วัตถุประสงค์การประเมินหรือสิ่งที่จะประเมิน ตัวบ่งชี้
แหล่งข้อมูล วิธีวัดหรือเครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ทางสถิติ
และเกณฑ์

ผลการวิจัย
1) ผลประเมิ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต
(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557

- 250 -

วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558
ด้าน
การก�ำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
อาจารย์

ผลการด�ำเนินงาน
มีการก�ำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
มีการก�ำกับให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีอาจารย์ประจ�ำ
หลักสูตรลาศึกษาต่อก็ได้มีการรับอาจารย์ใหม่ทดแทนอาจารย์ประจ�ำ
หลักสูตร
นักศึกษาและบัณฑิต
มีการก�ำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพหลักสูตร มีการก�ำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ผลประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
พ.ศ. 2557 พบว่า มีการก�ำกับให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่องทุกด้าน เมื่อมีอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรลาศึกษา
ต่อก็ได้มีการรับอาจารย์ใหม่ทดแทนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
2) ผลประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยอาจารย์ผู้สอน
ประเด็นการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

1. มีการเตรียมการสอนล่วงหน้า มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และมคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
2. ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
4. มีการจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและทันสมัยต่อการจัดการเรียนการสอน
5. มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับความรับผิดชอบหลักของ
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome LO)
6. มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปตาม มคอ.3/มคอ.4
7. จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินการของรายวิชา หรือประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.5 หรือมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
8. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก�ำหนดใน มคอ.3 หรือ
มคอ.4 (ถ้ามี) ในรายวิชาที่เปิดสอน
9. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้จากผลการประเมินการด�ำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
10. อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
รวม

3.00
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ส่วนเบี่ยงเบน ระดับการ
มาตรฐาน
ปฏิบัติ
0
ทุกครัง้

3.00
3.00
3.00
3.00

0
0
0
0

ทุกครั้ง
ทุกครั้ง
ทุกครั้ง
ทุกครั้ง

3.00
3.00

0
0

ทุกครั้ง
ทุกครั้ง

1.20

0.45

ไม่เคย

2.40

0.89

ทุกครั้ง

3.00
2.76

0
0.13

ทุกครั้ง
ทุกครั้ง
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ผลประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยอาจารย์ผสู้ อน พบว่า มีผลการด�ำเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
3) ผลประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน นิสิต ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูพี่เลี้ยง และความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
ผลประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน
ด้าน

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

รวม

4.31
3.86
2.76
4.01
4.09

0.54
0.91
0.13
0.62
0.73

1. บริบท
2. ปัจจัยพื้นฐาน
3. กระบวนการ
4. ผลผลิต

ระดับความเหมาะสม/
ระดับการปฏิบัติ
มาก
มาก
ทุกครั้ง
มาก
มาก

ผลประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามความคิดเห็นของนิสิต
ด้าน
1. บริบท
2. ปัจจัยพื้นฐาน
3. กระบวนการ
4. ผลผลิต
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.27
3.63
3.96
4.01
3.97

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.74
0.86
0.72
0.61
0.73

ระดับความเหมาะสม
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง
ด้าน
1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิต
2. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนิสิต
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.38
4.35
4.365
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.58
0.57
0.575

ระดับความเหมาะสม
มาก
มาก
มาก

วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558
ผลประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร
5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ด้านบริบทตามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน
นิสติ พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากและผูเ้ ชีย่ วชาญ
และอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรเสนอแนะควรมีการปรับปรุง
วัตถุประสงค์ทั่วไปของหลักสูตรให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น
เนื่องจากไม่ครอบคลุมสมรรถนะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ควรปรับโครงสร้าง
รายวิชา รายวิชาภาษาจีนเพือ่ การท่มาตรฐานองเทีย่ วควร
เปลี่ยนจากวิชาเอกบังคับเป็นวิชาเอกเลือก
ด้ า นปั จ จั ย ตามความคิ ด เห็ น ของอาจารย์ ผู ้
สอน นิสิต พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากและผู้
เชี่ยวชาญเสนอแนะการรับสมัครนิสิต/นักศึกษาใหม่โดย
การสัมภาษณ์ควรเพิม่ การสอบข้อเขียนด้วย ควรคัดเลือก
นักเรียนที่มีผลสอบวัดระดับ HSK ระดับ 2-3 ขึ้นไป
ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของอาจารย์
ผู้สอน นิสิต พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากและมี
การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ผูเ้ ชีย่ วชาญเสนอแนะให้เพิม่ กิจกรรม
ทางด้านภาษาจีน เช่น ประกวด แข่งขัน ร่วมกิจกรรม
ต่างๆอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรเสนอแนะให้มกี ระบวนการ
พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
ด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของอาจารย์ผสู้ อน
นิสิต ผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยง พบว่ามี
ความเหมาะสมในระดับมากผูเ้ ชีย่ วชาญเสนอแนะให้มขี อ้
ก�ำหนดให้นิสิต/นักศึกษาสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK)
ผ่านระดับ 5 เพื่อประกันคุณภาพของนักศึกษา

อภิปรายผล
ผลการประเมิ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต
(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 พบว่า มีการก�ำกับมาตรฐาน
ให้การด�ำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด�ำเนิน
งานเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รและการเรี ย น
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากอาจารย์ประจ�ำ
หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก�ำหนดโดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ส�ำนักมาตรฐาน
และคุณภาพอุดมศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2556) และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2558 ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ 4 ข้อ ได้แก่ จ�ำนวน
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร จ�ำนวน 5 คนมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอน ในที่นี่คือ ภาษาจีน และมีการบริหารจัดการของ
ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ และคณะศึกษาศาสตร์ ที่คอย
ก�ำกับ ติดตาม การบริหารจัดการหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
และเมื่ออาจารย์ประจ�ำหลักสูตรลาศึกษาต่อก็ได้มีการ
ขออัตราก�ำลังอาจารย์ใหม่ และคัดเลือกมาบรรจุเพื่อ
ทดแทนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่ลาศึกษาต่อและเพื่อ
เป็นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการ
ศึกษาตามหลักสูตรสาขาการสอนภาษาจีน
ผลการประเมิ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต
(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา พบว่า มีผลการด�ำเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 ทั้ ง นี้
เนื่ อ งจากตามกระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รได้ พั ฒ นา
หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาจีนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
(ส�ำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา, ๒๕๕๖) และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับปริญญาตรีสาขาศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์
(มคอ.1) และผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
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และรับทราบจากสกอ. จากนั้นได้มีการน�ำหลักสูตรมา
ใช้ในปีการศึกษา 2554 ที่มีกลไกในการรับนิสิต การ
ส่งเสริมและพัฒนานิสิต มีการควบคุม การดูแล การ
ให้ค�ำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตโดยอาจารย์
ที่ปรึกษาทางวิชาการที่แต่งตั้งโดยคณบดี คณะศึกษา
ศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไประบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ปรากฏใน
หลักสูตร และส่งผลให้นิสิตมีผลการเรียนบรรลุตามเป้า
หมายที่ก�ำหนด จากผลการประเมินของครูพี่เลี้ยง และ
ผู้บริหารสถานศึกษาต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนิสิตชั้นปีที่ 5 ที่
ไปปฏิบัติการสอน ณ สถานศึกษานั้นๆ ในปีการศึกษา
2558 พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ซึ่งนิสิตได้
ผ่านการเรียนทุกรายวิชาตามหลักสูตร ผ่านการประเมิน
ตามผลการเรียนรูท้ ปี่ รากฏในรายวิชาในหมวดต่างๆ และ
ในหลักสูตรนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาอาจารย์ใหม่ และ
อาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร ทัง้ ในด้านการเรียนการ
สอน และการประเมินผลผู้เรียน รวมทั้งสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และยังต้องพัฒนาอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรให้มผี ล
งานทางวิชาการและต�ำแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับใหม่ต่อไป
ผลการประเมิ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต
(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ตามความคิดเห็นของอาจารย์ผสู้ อน นิสติ ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา และอาจารย์พี่เลี้ยง พบว่ามีความเหมาะสม

ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิต และผู้เชี่ยวชาญและ
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรด้าน
บริบทว่าควรปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ
วิชาเอก ส่วนด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้าน
ผลผลิต มีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร ทั้งนี้
เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้พัฒนาหลักสูตรตาม
กระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร มี ก ารวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
พื้ น ฐาน ด้ า นนโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขาครุ ศ าสตร์
และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. 2554 และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และผ่านการเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย และรับทราบจากสกอ. ท�ำให้หลักสูตรมี
ความสอดคล้องในองค์ประกอบ และมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก และมีการบริหารจัดการหลักสูตร การวางแผน
การน�ำหลักสูตรไปใช้ และการใช้หลักสูตรให้เป็นไปตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา นิสิตได้เรียนรู้ใน
รายวิชาเอกจากทั้งอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์เจ้าของ
ภาษาจีน ได้รับการสอนรายวิชาชีพครูจากอาจารย์ที่มี
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการสอนจาก
ภาควิชาต่างๆ ท�ำให้ผลผลิตนิสิตครูเป็นไปตามความคิด
เห็นของอาจารย์พี่เลี้ยงและผู้บริหารสถานศึกษาที่นิสิต
ชั้นปีที่ 5 ไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้นๆ ทั้งด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทรี่ ะบุในหลักสูตรและด้านการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
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