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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ประชากรในการวิจัยประกอบดวยนักศึกษา จํานวน 95 คน บัณฑิตจํานวน 18 คน 
อาจารยผูสอน จํานวน 15 คน และผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาของบัณฑิต จํานวน 12 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสอบถามการวิเคราะหขอมูลใชการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบวา 

(1) การประเมินองคประกอบของหลักสูตรอาจารยผูสอนและนักศึกษาเห็นวาวัตถุประสงคและโครงสราง              
ของหลักสูตรอยูในระดับมาก สําหรับบัณฑิตเห็นวา วัตถุประสงคและโครงสรางของหลักสูตรอยูในระดับปานกลาง 

(2) การประเมินการดําเนินการของหลักสูตร นักศึกษาเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับมาก 
และบัณฑิตเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง สวนปจจัยที่ใชในการดําเนินการของหลักสูตร 
สําหรับนักศึกษาและบัณฑิตเห็นวามีความเพียงพอ คุณภาพและความสะดวกในการรับบริการอยูในระดับปานกลางและ
อาจารยผูสอนเห็นวามีความเพียงพออยูในระดับปานกลาง แตคุณภาพและความสะดวกในการรับบริการอยูในระดับมาก 

(3) การประเมินผลผลิตของหลักสูตรพบวา บัณฑิตใชเวลา 4 ป ในการศึกษาจนสําเร็จการศึกษา และสําเร็จ
การศึกษาดวยคะแนนเฉลี่ยสะสมระหวาง 3.50 - 4.00 สําหรับการประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของบัณฑิตนั้น เห็นวา 
บัณฑิตมีคุณภาพในการปฏิบัติงานเปนที่พึงพอใจของผูบังคับบัญชาอยูในระดับมาก 
คําสําคัญ : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน   การประเมินหลักสูตร 

ABSTRACT 
The objective of this study was to evaluate the Curriculum of Bachelor of Arts in Chinese Curriculum at 

Rajamangala University of Technology Rattanakosin. The populations of this research were 95 students, 18 graduates,          
15 instructors and 12 graduates’ supervisors or heads. The instrument used for collecting data was questionnaires.          
The data were analyzed by frequency, percentage, mean and standard deviation. The findings of this study were as 
follows: 

(1) Regarding the evaluation of curriculum elements, instructor and students agreed that the objective and the 
structure of the curriculum were at a high level whereas graduates agreed that they were at a moderate level. 
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(2) Regarding the evaluation of curriculum process, students agreed that the instructional process was at high 
level and graduates agreed that it was at a moderate level. For factors used in processing curriculum, students and 
graduates agreed that sufficiency, quality of facilities and convenience in using facilities were at a moderate level whereas 
instructors agreed that sufficiency of facilities was at a moderate level but quality of facilities and convenience in using 
facilities were at a high level. 

(3) The evaluation of curriculum outcomes was found that graduates spent 4 years for their graduation. Most 
graduates obtained their grade average point (GPA) between 3.50 - 4.00. For the evaluation of quality of graduate, the 
study showed that graduates’ supervisors were satisfied with the quality of graduates at a high level. 
Keywords: Bachelor of Arts program in Chinese, Evaluation of curriculum. 

1. บทนํา 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาเปนการพัฒนาศักยภาพของมนุษยใหมีคุณภาพ ใหผูเรียนเปนผูที่คิดเปนทําเปนแกปญหาเปนและ
สามารถที่จะดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โดยทั่วไปแลวการที่จะทําใหเกิดการเรียนรูและเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผูเรียนใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้น จะตองมีหลักสูตรการจัดการศึกษาในประเทศใดก็ตามจะไมสําเร็จตามที่กําหนดไว          
ถาหากไมมีหลักสูตรเปนแนวทางในการใหการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรเปนตัวกําหนดแนวทางในการจัดการเรียน               
การสอนใหเปนไปตามจุดมุงหมายของการศึกษา ดวยเหตุนี้การสรางความมีคุณภาพใหแกผูเรียนจึงขึ้นอยูกับหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตร จึงมีความจําเปนที่จะตองกระทําอยางตอเนื่องและทันกับเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
เพื่อใหชีวิตของคนกาวหนาหรือปรับตัวใหทันกับความเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ อยูตลอดเวลา สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (2549 : 31)  กลาววา การพัฒนาหลักสูตรใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยแสดงการปรับปรุง
ดัชนีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 5 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอยางตอเนื่องทุก ๆ 5 ป การประเมินหลักสูตรจึงเปนระบบที่สําคัญระบบหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตรที่ทําใหทราบ
ถึงคุณคาและสภาพที่เปนจริงของหลักสูตรเพื่อนําผลที่ไดรับมาใชในการพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด                 
ตามที่ สงัด (2532) ไดกลาวถึงความสําคัญของการประเมินหลักสูตรที่มีตอคุณภาพของหลักสูตรวาการประเมินหลักสูตร          
จะทาํใหรูคุณคาของหลักสูตรวาเปนอยางไร สามารถนําไปใชไดดีเพียงใดผลที่ไดจากหลักสูตรเปนอยางไร ขอมูลไดจากการ
ประเมินหลักสูตรจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณคาสูงขึ้น นอกจากการประเมินหลักสูตร         
จะทําใหทราบถึงคุณคาของหลักสูตรแลว การประเมินหลักสูตรควรตองการกระทําอยูอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากสภาพของ
สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลามีการคนควาพบความรูใหม ๆ อยูเสมอ ซึ่งในขณะเดียวกันความรูเกา ๆ บางอยาง
ไดรับการพิสูจนวาไมเหมาะสม 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องระบบหลักเกณฑและวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 ขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยทุกแหงจําเปนตองมีการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยไดกลาวถึงหลักสูตรตองมีการประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอและมีการปรับปรุงหลักสูตรทันตอการเปลี่ยนแปลง 

ดังนั้น การประเมินหลักสูตรจึงเปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรประกอบ
กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ไดเริ่มเปดทําการเรียน
การสอนตั้งแตปการศึกษา 2545 จนถึงปจจุบัน ทางสาขาวิชายังมิไดทําการศึกษาและประเมินหลักสูตรที่เปนทางการมากอน 
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ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการประเมินหลักสูตรนี้ เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับสภาพของหลักสูตรโดยรวมตลอดจนนําผลที่ไดมา
เปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรตอไป 

1.2 จุดมุงหมาย 
เพื่อประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ทําใหทราบถึงสภาพตาง ๆ โดยรวมของหลักสูตรศิลปาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโน-

โลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
2. เปนแนวทางสําหรับสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ใน

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3. เปนแนวทางสําหรับสาขาอื่น ในการประเมินหลักสูตรตอไป 

1.4 กรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีใช 
 1.4.1 ความหมายของการประเมินหลักสูตร  

การประเมินหลักสูตรมีผูใหความหมายของการประเมินหลักสูตรไวตามที่ไดศึกษาดังนี้ คือ 
โชติ เพชรรื่น (2535) ไดใหความหมายของการประเมินหลักสูตรวา การพิจารณาคุณคาความเหมาะสมของสิ่งที่

ปรากฏอยูในเอกสารที่เขียนขึ้นมา การพิจารณาถึงความสอดคลองกันระหวางองคประกอบในระบบของการทํางาน                        
ดานการศึกษาและการพิจารณาถึงความเหมาะสมของศาสตรแขนงตาง ๆ ที่นํามาจัดหรือบรรจุไวเปนขอกําหนดสําหรับ              
การจัดการศึกษา 

วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช (2542) ไดกลาวถึงการประเมินหลักสูตรวาเปนกระบวนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
นําผลมาใชในการเปรียบเทียบระหวางผลการใชหลักสูตรวาเปนกระบวนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล นําผลมาใชในการ
เปรียบเทียบระหวางผลการใชหลักสูตรที่วัดไดกับจุดมุงหมายของหลักสูตร เพื่อหาขอบกพรองหรือปญหา และพิจารณา
คุณคาของหลักสูตร 

ดังนั้นสรุปไดวา การประเมินหลักสูตรหมายถึง การพิจารณาตัดสินคุณคาของหลักสูตรที่ไดสรางขึ้นเพื่อชวยใน
การตัดสินใจพัฒนาหลักสูตรตอไป และเพื่อใหการประเมินหลักสูตรมีความนาเชื่อถือไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการ
พิจารณาตัดสินใจในการพัฒนาหลักสูตร จึงตองมีการประเมินหลักสูตรอยางเปนระบบ มีขั้นตอนใชเครื่องมือที่เช่ือถือได 
 1.4.2 จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร 

วิชัย วงษใหญ (2537) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตรวามี 2 ประการ คือ 
1. การประเมินเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรคือการประเมินในระหวางการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร                               

มีวัตถุประสงค เพื่อใชผลการประเมินนั้นใหเปนประโยชนในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรมีความเหมาะสมและ
สามารถปฏิบัติไดดีเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง ซึ่งจะเปนประโยชนแกนักพัฒนาหลักสูตรในการที่จะปรับปรุง
สวนประกอบทุกสวนของหลักสูตรไดถูกตองกอนที่จะนําไปใชจริงตอไป 

2. การประเมินเพื่อสรุปผลวาคุณคาของการพัฒนาหลักสูตรมีความเหมาะสมหรือไม หลักสูตรไดสนองความ
ตองการของผูเรียนของสังคมเพียงใด ควรจะใชไดตอไปหรือควรจะยกเลิกทั้งหมดหรืออาจจะยกเลิกเพียงบางสวนและ
ปรับแกในสวนใด 
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ดังนั้นจึงสรุปไดวา จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตรนั้นเปนการประเมินเพื่อใหใชขอมูลในการตัดสิน
คุณคาของหลักสูตรโดยจะพิจารณาถึงสวนประกอบตาง ๆ ของหลักสูตร คือ จุดมุงหมาย กระบวนการ และคุณภาพของ
ผลผลิตที่ไดจากหลักสูตร ตลอดจนการพิจารณาถึงขอบกพรองที่จะตองปรบัปรุงแกไขตอไปอยางไรบาง 
 1.4.3 ขั้นตอนการประเมินหลักสูตร 

การประเมินหลักสูตรเปนกระบวนการที่จําเปนตองมีการวางแผนเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล
และนําเสนอขอมูล ซึ่งใจทิพย  เช้ือรัตพงษ (2539) ไดกําหนดขั้นตอนไวดังนี้ 

1. กําหนดจุดประสงคของการประเมินหลักสูตร ต้ังความคาดหวังวาจะประเมินสิ่งใดบาง ประเมินหลักสูตร
ทั้งหมดหรือเฉพาะบางสวน ผลที่ไดจากการประเมินจะนําขอมูลมาใชประโยชนดานใด 

2. วางแผนออกแบบประเมินหลักสูตรภายหลังจากการศึกษา สํารวจเอกสารที่เกี่ยวของแลวมีสิ่งที่ตองตัดสินใจ
กําหนด ดังนี้ 

 (1) การกําหนดกลุมตัวอยาง/กลุมประชาการทั้ง 2 อยาง มีขอดี ขอเสีย กลุมตัวอยางอาจไมใชตัวแทนที่ดี
ของประชากรทั้งหมด แตประหยัดเวลา แรงงาน งบประมาณ ควรเลือกขนาดกลุมตัวอยาง (Sample Size) และวิธีการสุม
ตัวอยาง (Sampling Strategy) ที่เหมาะสม สวนกลุมประชากรจะมีลักษณะตรงขามกับกลุมตัวอยาง 

 (2) การกําหนดแหลงขอมูล ตองตัดสินใจใชขอมูลจากที่ใด ใชแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source) โดย
เก็บรวบรวมขอมูลใหมเองหรือใชแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) หรือใชขอมูลทั้ง 2 แหลง ควรพิจารณาจากแหลง
ใหมีความนาเชื่อถือ 

 (3) การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เชน คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนโดยการใช
แบบทดสอบประเมินวัสดุอุกปรณที่ใชสอนโดยการเชิญผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 

 (4) กําหนดเกณฑในการประเมิน เชน ผูเรียนมีความรู ความสามารถตามหลักสูตรโดยมีผลการเรียนใน                 
แตละกลุมประสบการณระดับนาพึงพอใจ รอยละ 70 

 (5) การกําหนดเวลาในขั้นตอนตาง ๆ เชน การเตรียมการประเมิน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูลและการสรุปผล อาจกําหนดเปนปฏิทินปฏิบัติงาน 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล ตามกรอบหรือขอบขาย และระยะเวลาที่กําหนดไวในปฏิทินงาน 
4. การวิเคราะหขอมูลเปนการจัดระบบขอมูลโดยเลือกใชสถิติที่เหมาะสม 
5. การรายงานผลการประเมินใหคํานึงถึงรูปแบบความเรียง กราฟและสิ่งบงช้ีใหเห็นคุณภาพมีสวนใด                  

ควรปรับปรุง แกไขหรือยกเลิก 
ดังนั้นสรุปไดวาการประเมินหลักสูตรเพื่อใหไดรับทราบถึงคุณคาของหลักสูตรนั้น ขั้นตอนการประเมิน

หลักสูตรเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง จึงตองมีการวางแผนการประเมินอยางเปนระบบทั้งในดานการรวบรวมขอมูล การวิเคระห
ขอมูล และการรายงานสรุปผลขอมูล 
 1.4.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

งานวิจัยที่กลาวถึงตอไปนี้เปนการประเมินหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเปนแนวทางในการประเมิน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

เสาวนิตย เจริญชัย (2546) ไดทําการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวศึกษา) คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา 

1. การประเมินองคประกอบของหลักสูตรในดานโครงสรางของหลักสูตรและการเรียนเพิ่มเติมสําหรับนักศึกษา
ที่มีพ้ืนฐานสาขาวิชาอื่นนอกเหนือจากทางดานการศึกษานั้น ทั้งอาจารยผูสอนมหาบัณฑิตและนักศึกษาเห็นวามีความ
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เหมาะสม สวนวัตถุประสงคของหลักสูตรและเนื้อหาสาระนั้น ทั้งอาจารยผูสอนมหาบัณฑิตและนักศึกษาเห็นวามีความ
เหมาะสมและสอดคลองกันในระดับมาก 

2. การประเมินการนําหลักสูตรไปใช อาจารยผูสอนเห็นวากระบวนวิชาที่รับผิดชอบมีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอยูในระดับมาก สําหรับมหาบัณฑิตและนักศึกษาเห็นวาทุกกระบวนวิชาที่ภาควิชาอาชีวศึกษารับผิดชอบ                     
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับมาก 

2. วิธีการศึกษา 
การศึกษาเรื่อง การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร โดยผูวิจัยดําเนินการดังตอไปนี้ 

2.1 ประชากรที่ใชในการศึกษา 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ กําหนดแบงเปน 4 กลุม ดังนี้ 

1. นักศึกษาที่กําลังศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร ที่เขาศึกษาตอต้ังแตปการศึกษา 2547 ถึงปการศึกษา 2550 จํานวน 110 คน 

2. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร ที่จบการศึกษา 2548 ถึงปการศึกษา 2549 จํานวน 35 คน 

3. อาจารยผูสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช-
มงคลรัตนโกสินทร ปการศึกษา 2550 จํานวน 15 คน 

4. ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาของบัณฑิตที่บัณฑิตปฏิบัติงานอยู 

2.2 เคร่ืองมือและการสรางเครื่อมือในการศึกษา 
 2.2.1 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเพื่อนําไปประเมินหลักสูตร จํานวน 4 ฉบับ ดังนี้ 

(1) แบบสอบถามนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
(2) แบบสอบถามบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
(3) แบบสอบถามอาจารยผูสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
(4) แบบสอบถามผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาของบัณฑิตที่ปฏิบัติงานอยู 

 2.2.2 การสรางเครื่องมือในการศึกษา โดยมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือดังนี้ 
  (1) ศึกษาตํารา เอกสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตร 
  (2) ศึกษารายละเอียดหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช-
มงคลรัตนโกสินทร 
  (3) ดําเนินการประมวลความรูตาง ๆ กําหนดขอบเขตแนวทางในการประเมิน 
  (4) สรางแบบสอบถามตามกรอบที่กําหนดไว 
  (5) ตรวจสอบแบบสอบถามโดยผูเช่ียวชาญ และนํามาปรับปรุงแกไข 

2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้  

2.3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาและอาจารยผูสอนนั้น ผูวิจัยไดดําเนินการขอความรวมมือกับอาจารยที่
ปรึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
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2.3.2 การเก็บรวบรวมขอมูลจากบัณฑิตและผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาที่มีบัณฑิตปฏิบัติงานอยู ผูวิจัยได
ดําเนินการโดยวิธีการสงทางไปรษณีย รวมทั้งมีการทวงถามโดยทางโทรศัพท 

2.4 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

2.4.1 การแจกแจงความถี่และคารอยละ 
2.4.2 คาเฉลี่ยเลขคณิตและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. สรุปผลการศึกษา อภิปรายและขอเสนอแนะ 
3.1 สรุปผลการศึกษา 
 ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. นักศึกษาเปนเพศหญิง จํานวนรอยละ 85.3 โดยสวนใหญเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 สําหรับเกรดเฉลี่ยสะสมอยู
ระหวาง 3.00 - 3.49 คิดเปนรอยละ 34.4 นอกจากนั้นยังพบวากอนเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรศิลปศาสตร-
บัณฑิตเปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ถึงรอยละ 95.8 

2. บัณฑิตเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 83.3 จําแนกตามปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา คือ ปการศึกษา 2549              
คิดเปนรอยละ 61.1 และปการศึกษา 2548 คิดเปนรอยละ 38.9 สวนใหญมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 - 4.00 และใชเวลาในการ
สําเร็จการศึกษา 4 ป คิดเปนรอยละ 100 นอกจากนั้นยังพบวาสวนใหญบัณฑิตทํางานแลว คิดเปนรอยละ 72.2 

3. อาจารผูสอนเปนผูมีประสบการณมากวา 15 ป รองลงมา คือ นอยกวา 5 ป และวุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท 
สําหรับเปนผูดํารงดําแหนงทางวิชาการเปนอาจารยสวนใหญ 

4. ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาของบัณฑิต สวนใหญมีวุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท คิดเปนรอยละ 58.3 รวมทั้ง
สวนใหญผูบังคับบัญชาของบัณฑิตเปนหนวยงานเอกชน คิดเปนรอยละ 66.7 นอกจากนั้นบัณฑิตสวนใหญทํางานไมตรงกับ
สาขาที่สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 66.7 
 ตอนที่ 2 การประเมินองคประกอบของหลักสูตร 

วัตถุประสงคและโครงสรางของหลักสูตร 
นักศึกษามีความเห็นวาวัตถุประสงคและโครงสรางของหลักสูตรโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตรพบวา สวนใหญอยูในระดับมากเกือบทุกประเด็น ยกเวนความสอดคลองกับความตองการของ
สังคมและตลาดอยูในระดับปานกลาง สวนโครงสรางของหลักสูตรพบวา มีความครอบคลุมกับวัตถประสงคของหลักสูตร
และในการแบงของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเอก วิชาโทและวิชาเลือกเสรีมีความเหมาะสม ตลอดจนแผนการเรียน              
ประจําภาค มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง สําหรับบัณฑิตมีความเห็นวา วัตถุประสงคและโครงสรางของหลักสูตร
โดยรวมอยูระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแยกตามวัตถุประสงคของหลักสูตรพบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลางเกือบ           
ทุกประเด็น ยกเวนมุงใหมีความรูความสามารถในการใชภาษาจีนเปนสื่อในการศึกษาอยูในระดับมาก สวนโครงสรางของ
หลักสูตรตลอดจนแผนการเรียนประจําภาคมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลางและอาจารยผูสอนมีความเห็นวา 
วัตถุประสงคและโครงสรางของหลักสูตรโดยรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกตามวัตถุประสงคของหลักสูตรพบวา           
สวนใหญอยูในระดับมากทุกประเด็น สวนโครงสรางของหลักสูตรตลอดจนแผนการเรียนแตละภาคมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก 
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 ตอนที่ 3 การประเมินการดําเนินการหลักสูตร 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
นักศึกษามีความเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายกิจกรรม

พบวาการจัดกิจกรรมอยูในระดับมากทุกขอ สําหรับบัณฑิตมีความเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยรวมอยู          
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายกิจกรรมพบวากิจกรรมอยูในระดับมากคือมีการแจงเกณฑการวัดและประเมินผล          
ใหทราบ วัดและประเมินผลครอบคลุมเนื้อหาวิชา แจงเนื้อหาและวัตถุประสงคของรายวิชาใหทราบกอนเรียนและเตรียมการ
สอนลวงหนาที่ดี สวนกิจกรรมอยูในระดับปานกลางคือสอนตามลําดับความยากงายของเนื้อหาวิชาสอนไดครบตาม
เนื้อหาวิชาที่ระบุไว หลังจากวัดและประเมินผลมีการชี้แนะเพื่อใหนักศึกษาปรับปรุงตนเอง มอบหมายงานเหมาะสม                
กับความสามารถของนักศึกษาเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนการสอนและใชสื่อประกอบการสอนอยาง
เหมาะสม 

ทรัพยากร/ปจจัยท่ีใชในการดําเนินการของหลักสูตร 
นักศึกษามีความเห็นวาทรัพยากร/ปจจัยที่ใชในการดําเนินการของหลักสูตรโดยรวมแลวมีความเพียงพอ 

คุณภาพและความสะดวกในการรับบริการอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาแยกตามรายทรัพยากร/ปจจัยพบวา หองเรียน 
มีความเพียงพอ คุณภาพอยูในระดับปานกลาง  แตความสะดวกในการรับบริการอยูในระดับมาก สวนหองสมุด หองศูนย
การเรียนรู หนังสือ/ตําราที่ใชสําหรับคนควา เอกสารประกอบการสอน เครื่องคอมพิวเตอรและสถานที่สําหรับทํางาน ทํา
การบานมีความเพียงพอ คุณภาพและความสะดวกในการรับบริการอยูในระดับปานกลาง สําหรับบัณฑิตมีความเห็นวา
ทรัพยากร/ปจจัยที่ใชในการดําเนินการของหลักสูตรโดยรวมแลวมีความเพียงพอ คุณภาพและความสะดวกในการรับบริการ
อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแยกตามรายทรัพยากร/ปจจัยพบวา หองเรียนมีความเพียงพอ คุณภาพและความสะดวก 
ในการรับบริการอยูในระดับมาก หองสมุด หนังสือ/ตําราที่ใชสําหรับการคนควา เอกสารประกอบการสอน มีความเพียงพอ 
คุณภาพและความสะดวกในการรับบริการอยูในระดับปานกลาง สถานที่สําหรับทํางานทําการบานมีจํานวนนอย คุณภาพ
และความสะดวกในการรับบริการอยูในระดับปานกลาง ยกเวนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีจํานวนนอย คุณภาพไมดีพอและ             
ไมมีความสะดวกในการรับบริการ และอาจารยผูสอนมีความเห็นวาทรัพยากร/ปจจัยที่ใชในการดําเนินการของหลักสูตร
โดยรวมมีความเพียงพออยูในระดับปานกลาง คุณภาพและความสะดวกในการรับบริการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยก
ตามรายทรัพยากร/ปจจัยพบวา หองเรียน หองสมุดและเอกสารประกอบการสอน มีความเพียงพอ คุณภาพและความสะดวก
ในการรับบริการอยูในระดับมาก หองศูนยการเรียนรู มีความเพียงพออยูในระดับปานกลาง แตคุณภาพและความสะดวก          
ในการรับบริการอยูในระดับมาก หนังสือ/ตําราที่ใชสําหรับการคนความีเพียงพอและความสะดวกในการรับบริการอยูใน
ระดับปานกลางแตคุณภาพอยูในระดับมาก สวนเครื่องคอมพิวเตอรและสถานที่สําหรับทําการบานมีความเพียงพอ คุณภาพ
และความสะดวกในการรับบริการอยูในระดับปานกลาง 
 ตอนที่ 4 การประเมินผลผลิตของหลักสูตร 

1. การประเมินผลการเรียนของบัณฑิตพบวา บัณฑิตทั้งหมดใชเวลาในการศึกษาจนสําเร็จการศึกษา                       
ตามหลักสูตร 4 ป สาํหรับเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อสําเร็จการศึกษา 3.50 - 4.00 เปนสวนใหญ 

2. การประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของบัณฑิตพบวา ผูบังคับบัญชาของบัณฑิตมีความเห็นวาการประเมิน
คุณภาพในการปฏิบัติงานของบัณฑิต โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเปนรายชื่อพบวาคุณภาพการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตในทุกดานอยูในระดับมากขึ้นไป โดยเฉพาะความมีน้ําใจ ดานความมีมนุษยสัมพันธ และความออนนอมอยูในระดับ
มากที่สุด 
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 ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
1. ขอเสนอแนะของนักศึกษาและบัณฑิตในดานองคประกอบของหลักสูตรควรเพิ่มวัตถุประสงคในดานธุรกิจ

และเนนทักษะในการโตตอบและสนทนาและควรปรับโครงสรางของหลักสูตรโดยเพิ่มจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โดยเพิ่มจํานวนหนวยกิตของวิชาเอก เนื้อหาสาระควรเพิ่มวิชาไวยทกรณภาษาจีน ภาษาจีนสําหรับเลขานุการและภาษาจีน
เพื่อการทองเที่ยว ในการดําเนินการของหลักสูตรนี้ ควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสอดคลองกับสาขาที่เรียนและมีความ
หลากหลายโดยใหนักศึกษามีสวนรวม ไดแก การแสดงหนาช้ันและจัดกิจกรรมใชกับสถานการณจริงโดยการพาออกนอก
สถานที่ ปจจัยที่ใชในการดําเนินการของหลักสูตร ควรเพิ่มหนังสือ/ตําราภาษาจีน และจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรใหมากขึ้น 
ขอเสนอแนะอื่น ๆ ควรมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศมากขึ้น 

2. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอนในดานองคประกอบของหลักสูตร ควรเพิ่มวัตถุประสงคของหลักสูตร ควร
มุงพัฒนาทักษะใหครบทั้ง 4 ดาน คือ ฟง พูด อาน และเขียน ควรเพิ่มวัตถุประสงคทักษะการสอนภาษาจีนและนําความรูไป
ใชประกอบอาชีพทางดานธุรกิจ สําหรับโครงสรางของหลักสูตร ควรเพิ่มวิชาเอกภาษาจีน ต้ังแตช้ันปที่ 1 และจํานวนวิชาโท            
มากขึ้น และเนื้อหาสาระควรปรับปรุงเนื้อหาสาระวิชาเอกภาษาจีนใหมีความทันสมัย รวมทั้งเพิ่มวิชาศิลปะนิพนธภาษาจีน
และเพิ่มเนื้อหาทางดานธุรกิจ ตลอดจนนําไปประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน สวนแผนการเรียนประจําภาค                 
ควรกระจายวิชาศึกษาทั่วไปอยูในชั้นปตาง ๆ ตลอดจนวิชาเอกควรเรียนใหกระจายทุกภาคเรียน สําหรับปจจัยใน                      
การดําเนินการของหลักสูตรควรเพิ่มหนังสือ/ตําราภาษาจีน สื่อการสอน ไดแก CD หรือ DVD ภาษาจีน ควรมีหองปฏิบัติการ
ภาษาจีนและเพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร 

3. ขอเสนอแนะของผูบังคับบัญชาของบัณฑิตสําหรับคุณลักษณะของในดานองคประกอบของหลักสูตรเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตรมุงเนนทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีน มีทักษะการสอนภาษาจีน และมีความรู
ทางดานธุรกิจ สําหรับคุณลักษณะของบัณฑิตนั้น ควรมีความซื่อสัตย ขยันและอดทน มีความเสียสละเวลาในการปฏิบัติงาน 
มีไหวพริบที่ดี ตลอดจนมีทักษะและความชํานาญในดานคอมพิวเตอร 

3.2 อภิปรายผล 
 3.2.1 การประเมินหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

1. การประเมินองคประกอบของหลักสูตร อาจารยผูสอนและนักศึกษามีความเห็นวา วัตถุประสงคของหลักสูตร
อยูในระดับมาก ยกเวนความสอดคลองกับความตองการของสังคม/ตลาด อยูในระดับปานกลาง แตบัณฑิตมีความเห็นวา
วัตถุประสงคของหลักสูตรอยูในระดับปานกลางเปนสวนใหญ นอกจากนี้ ยังมีขอเสนอแนะวาหลักสูตรควรมีการเพิ่มใน
ดานทักษะใหครบทั้ง 4 ดาน คือ ฟง พูด อานและเขียน สามารถนําไปใชประกอบอาชีพทางดานทักษะการสอนภาษาจีนและ
ทางดานธุรกิจ ซึ่งขอเสนอแนะนี้คณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรันตโกสินทร อาจนําไปเปนขอมูล
ประกอบพิจารณาในการปรับวัตถุประสงคของหลักสูตรใหเหมาะสมตอไป 

โครงสรางของหลักสูตรในการพิจารณาความครอบคลุมกับวัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสม          
และแผนการเรียนประจําภาคมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก สวนนักศึกษาและบัณฑิตมีความเห็นวา โครงสรางของ
หลักสูตรมีความครอบคลุมและเหมาะสม ตลอดจนแผนการเรียนประจําภาคมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของทนงศักดิ์ วันชัย (2548) ที่วาโครงการหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง เนื่องจาก
นักศึกษาและบัณฑิตไดเรียนและสัมผัสเนื้อหาวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรแตอยางไรก็ตาม มีขอเสนอแนะวา ควรเพ่ิมจํานวน
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร โดยเพิ่มจํานวนวิชาเอกรวมทั้งปรับปรุงเนื้อหาสาระของหลักสูตรใหมีความทันสมัย 

2. การประเมินการดําเนินการของหลักสูตรกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนและนักศึกษา                         
มีความเห็นวากิจกรรมการเรียนการสอนทุกขออยูในระดับมากแตบัณฑิตอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากบัณฑิตเปน 2 รุน
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แรกของสาขาวิชา ซึ่งอาจเปนชวงของการเริ่มตนของคณะ นอกจากนี้มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนวา
ควรเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมมากขึ้น ยังมีขอเสนอแนะใหมีการฝกปฏิบัติและการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพิ่มเติม           
ควรปรับเปลี่ยนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

ดังนั้นในการดําเนินการของหลักสูตรโดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอนควรเนนผูเรียนเปนศูนยกลางให
เปนไปตามความเหมาะสมกับเนื้อหาและใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา 
 3.2.2 สําหรับทรัพยากร/ปจจัยท่ีใชในการดําเนินการของหลักสูตร 

หองเรียน อาจารยผูสอนและบัณฑิต มีความเห็นวามีความเพียงพอ คุณภาพและความสะดวกในการรับบริการอยู
ในระดับมาก แตนักศึกษามีความเห็นวาอยูในระดับปานกลาง อาจเนื่องจากปการศึกษาปจจุบันมีนักศึกษามากขึ้นแตมี
จํานวนหองเรียนคอนขางจํากัด เพื่อใหมีความเพียงพอ มีคุณภาพและความสะดวกในการรับบริการควรจัดรวมจํานวน
นักศึกษาเปนกลุมประมาณกลุมละ 50 - 60 คน เพื่อจัดเขาหองเรียนใหม หองสมุด หองศูนยการเรียนรูและสถานที่สําหรับ
ทํางานทําการบาน นักศึกษาและบัณฑิตมีความเห็นวามีความเพียงพอ คุณภาพและความสะดวกในการรับบริการอยูในระดับ
ปานกลาง อาจเนื่องมาจากสถานที่คับแคบและจํากัด เพื่อใหมีความเพียงพอ คุณภาพและความสะดวกในการรับบริการอาจ
ใชวิธีการสืบคนทางอินเตอรเน็ต หนังสือ/ตําราและเอกสารประกอบการสอน  อาจารยผูสอน นักศึกษาและบัณฑิต                          
มีความเห็นวามีความเพียงพอ คุณภาพและสะดวกในการรับบริการอยูในระดับปานกลาง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ควรจัดหาซื้อหนังสือ/ตําราใหเพียงพอและทันสมัยสําหรับเอกสารประกอบการสอน อาจารยผูสอนควรผลิตผลงานเอกสาร
ประกอบการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีความทันสมัยอยูเสมอและจะทาํใหมีจํานวนเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 

คอมพิวเตอร ความเพียงพอ คุณภาพและความสะดวกในการรับบริการอยูในระดับปานกลาง ซึ่งคอมพิวเตอรมี
ความจําเปนตอนักศึกษาในปจจุบันมาก เนื่องจากนักศึกษาไดใชคอมพิวเตอรในการสืบคนหาขอมูลตาง ๆ ไดจาก
อินเตอรเน็ต (Internet) ซึ่งนับไดวามีประโยชนอยางมากตอนักศึกษาประกอบกับในปจจุบันทางมหาวิทยาลัยไดนําระบบ
คอมพิวเตอรมาใชในการลงทะเบียนออนไลน เพื่อใหนักศึกษาไดใชประโยชนและเพียงพอ ควรจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร
ตามสาขาวิชาและติดตั้งโปรแกรมเกี่ยวกับภาษาจีน ตามที่ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอน นักศึกษาและบัณฑิต 

3. การประเมินผลผลิตของหลักสูตรพบวาบัณฑิตทั้งหมดใชเวลาในการศึกษาจนสําเร็จการศึกษา 4 ป ซึ่งเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนดและจบการศึกษาดวยคะแนนเฉลี่ยสะสมระหวาง 3.50 - 4.00 เปนสวนใหญ 

สําหรับคุณภาพในการปฏิบัติงานของบัณฑิตโดยผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาของบัณฑิตพบวาบัณฑิตมีคุณภาพ
ในการปฏิบัติงานเปนที่พึงพอใจของผูบังคับบัญชาอยูในระดับมากแตมีประเด็นอยางหนึ่ง คือบัณฑิตทํางานไมตรงกับ
สาขาวิชา และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ควรเพิ่มวิชาทางธุรกิจ ภาษาอังกฤษและความรูทางคอมพิวเตอรเพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงานและสังคมปจจุบัน ดังนั้นทางสาขาวิชาควรปรับวัตถุประสงคและโครงสรางของหลักสูตรให
เหมาะสม โดยเชิญหัวหนาสถานประกอบการ ผูเช่ียวชาญของหลักสูตรและอาจารยผูสอนมารวมเปนคณะกรรมการในการ
พัฒนาหลักสูตร 

สรุปแลว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เปน
หลักสูตรที่ควรมีการดําเนินการตอไป เนื่องจากผลผลิตของหลักสูตรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ แตควรมีการปรับปรุงและ
แกไขในบางประเด็นที่ไดกลาวมาแลวขางตนและควรมีการประเมินหลักสูตรทุก ๆ 5 ป อยางตอเนื่อง 

3.3 ขอเสนอแนะ 
3.3.1 ควรเพิ่มวัตถุประสงคของหลักสูตร มุงเนนทักษะใหครบทั้ง 4 ดาน ไดแก ฟง พูด อาน และเขียน นําความรู

และทักษะไปประยุกตใชในอาชีพทางธุรกิจและเนนใหนักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง 
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3.3.2 ควรมีการเพิ่มวิชาเอกภาษาจีน วิชาทางดานธุรกิจและวิชาทีเกี่ยวกับอาชีพครูตลอดจนปรับปรุงเนื้อหาใหมี
ความทันสมัยและควรมีพิจารณาการจัดแผนการเรียนประจําภาคใหเหมาะสมขึ้น 

3.3.3 ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายนาสนใจ มีการใชนวัตกรรมใหม ๆ ที่ทันสมัย ทันตอ
เหตุการณและใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียน และมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศใหมากขึ้น 

3.3.4 ควรมีการสั่งตํารา หนังสือ วารสาร สื่อการสอน ไดแก CD หรือ VCD ภาษาจีนและจัดหาคอมพิวเตอรให
นักศึกษาไดใชในการทํางาน 
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