รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(Committee Assessment Report : CAR)
ระดับหลักสูตร
รูปแบบการประเมิน  แบบปกติ  แบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อปริญญาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ระดับ ปริญญาตรี
สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประจาปีการศึกษา 2562
รายงาน ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563
เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558

คานา
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษญี่ปุ่น
ระดั บ ปริ ญญาตรี เป็ นผลการประเมิ น คุ ณภาพการศึ กษา ปี การศึ กษา 2562 ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดาเนินงานของหลักสูตรให้ได้
ข้อมูลที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ และผลสาเร็จของการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2562 โดยมีจานวนองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ที่ประเมินรวม
ทั้งสิ้น 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ โดยสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คณะผู้ประเมินขอขอบคุณประธานหลักสูตร คณาจารย์ นักศึกษา ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือให้ข้อมูล
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี และนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึ กษาระดับคณะ
และมหาวิทยาลัยต่อไป

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2562
วันที่ 11 มิถุนายน 2563

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหารตรวจสอบ
วิธีการประเมิน
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
บทที่ 1 บทนา
- ชื่อหลักสูตร
- รหัสหลักสูตร
- ประวัติความเป็นมา
- ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
- อาจารย์ประจาหลักสูตร
- จานวนนักศึกษา
- สถานที่จัดการเรียนการสอน
บทที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพรายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
- ผลการประเมินคุณภาพรายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
บทที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
- ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพของหลักสูตร
- ผลการประเมินตามองค์ประกอบที่ 1-6 (ตาราง 1)
- ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ตาราง 2)
- ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
(ตาราง 3)
ภาคผนวก
- กาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
- ภาพถ่ายกิจกรรมและภาพบรรยากาศการประเมิน
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48
53

บทสรุปสาหรับผู้บริหารการตรวจสอบ
คณะกรรมการประเมิ น คุณ ภาพการศึก ษาภายใน ได้ ด าเนิ น การตรวจประเมิ นคุ ณ ภาพ
การศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจา
รอบปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 11 เดือน มิถุนายน 2563 ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวม
ของหลักสูตร ผลการประเมินอยู่ในระดับ 3.16 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่
1.1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจานวน 1
องค์ประกอบอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต มีจานวน 1 องค์ประกอบอยู่ในระดับดี ได้แก่
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบอยู่ในระดับ ปานกลาง
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. หลักสูตรมีระบบที่ดีในการส่งเสริมให้อาจารย์มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น
2. หลักสูตรมีโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของหลักสูตรกับท้องถิ่นที่ดี
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. หลักสูตรควรมีอาจารย์ผู้สอนชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตร
2. หลักสูตรควรส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น เพื่อขอ
ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึน้
3. หลักสูตรควรปรับปรุงแผนการสอนรายวิชาพื้นฐานให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
4. หลักสูตรควรมีการบูรณาการเนื้อหาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับอาชีพในอนาคต
5. หลักสูตรควรหาแหล่งทุนภายนอก เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร
6. หลักสูตรควรทาแบบสารวจจานวนผู้เรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อวางแผนการรับนักศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน
1) การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจประเมิน)
1.1) การดาเนินการก่อนการตรวจประเมิน
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้จัดทาคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสู ตรปริญญาตรี โดยกาหนดวันประเมิน ในวันที่ 11
มิถุนายน พ.ศ.2563 และได้มีการประชุมคณะกรรมการก่อนการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2563
เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานและเกณฑ์ประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ และรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) กาหนดประเด็นที่ต้องตรวจสอบระหว่างการตรวจประเมิน วางแผนการตรวจประเมิน มอบหมายภาระงาน
ให้คณะกรรมการประเมินแต่ละคนปฏิบัติ
1.2) การดาเนินการระหว่างตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตรประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและคณาจารย์ ป ระจ า เพื่ อ แนะน าคณะกรรมการตรวจประเมิ น
แจ้งวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน และรับฟังการสรุปผลการดาเนินงานของหลักสูตร
(2) สัมภาษณ์ผู้บริห ารและผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประธานหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร นักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ศิษย์เก่า ฯลฯ
(3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้
(4) สังเกตอาคารสถานที่ให้บริการนักศึกษา ห้องสมุด ห้องเรียน และการดาเนิน
กิจกรรมการเรียน การสอน
(5) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปข้อมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการ
เสนอผลการประเมิน
1.3) การดาเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลักๆ ประกอบด้วย
(1) เสนอผลการประเมินด้วยวาจา แก่ผู้ บริห ารหลักสู ตร คณาจารย์ และผู้ ที่
เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้หลักสูตรได้ชี้แจง ทาความเข้าใจร่วมกัน เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน
(2) คณะกรรมการผู้ประเมินได้มีการประชุมทบทวนร่างรายงานผลการประเมิน
และประสานกับผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องหรื อทักท้วง
หลั ง จากนั้ น คณะกรรมการผู้ ป ระเมิน ทาการปรั บปรุง แก้ ไข และจั ดท าเอกสารเสนอผลการประเมิน เป็ น
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร เสนอไปยั ง หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษญี่ ปุ่ น คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อดาเนินการต่อไป

2) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
2.1) ข้อมูลส่วนที่เป็นรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน
เอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากต้นฉบับ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และศึกษาสังเกตสถานการณ์จริง
2.2) ข้อมูลส่ว นที่เป็น ผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับคาอธิบายของคู่มือการ
ประกันคุณภาพ (2) การนาเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ (3) การเสนอผลการประเมินด้วยวาจา
ต่อที่ประชุมของบุคลากรของหน่วยรับตรวจเพื่อการให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
ทั้งนีเ้ กณฑ์การตัดสินผล เป็นไปตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยกาหนด

บทที่ 1
บทนา
1.1 ชื่อหลักสูตร
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชือ่ ย่อ ภญ
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Japanese
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1.2 รหัสหลักสูตร 25481451107518
1.3 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร
มหาวิทยาลัย ราชภั ฎเทพสตรี จัดการเรียนการสอนวิช าภาษาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ.2536 ซึ่งขณะนั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรียังใช้ชื่อเป็นวิทยาลัยครูเทพสตรี และคณาจารย์ที่สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นได้สังกัดอยู่
กับภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเปิดสอนวิชาภาษาญี่ปุ่ นเป็นวิชาโท
ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจที่
มีบริษัทญี่ปุ่นเข้ามาดาเนินการในประเทศไทยจึงทาให้ต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเข้าทางานเป็น
จานวนมาก ต่อมาได้เปิดรายวิชาภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักศึ กษาสาขาอื่นที่สนใจ อาทิ เปิดเป็นวิชาโทภาษาญี่ปุ่น
ส าหรั บ นั กศึกษาสาขาวิช าภาษาอังกฤษหลั กสู ตรครุศาสตรบัณฑิต และวิช าบังคับเลื อกส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเดิมสังกัดอยู่กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แต่ต่อมาได้ย้ายไป
สังกัดคณะวิทยาการและการจัดการ
พ.ศ.2545 คณาจารย์มีความพร้อมทางด้านจานวนบุคลากรและวุฒิการศึกษาจึงได้ตั้งเป็นโปรแกรม
วิชาภาษาญี่ปุ่น สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเทพสตรีและเปิดรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เมื่อสาเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่ น) โดยใช้หลักสูตรเดิมของ
สถาบันราชภัฏ
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏเทพสตรีได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ เทพสตรี สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547 ท าให้ โ ครงสร้ า งการบริ ห ารงานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
เปลี่ ย นแปลงไป ส่ งผลให้ โ ปรแกรมวิช าภาษาญี่ปุ่น เปลี่ ยนสถานภาพและโครงสร้างการบริห ารงานเป็ น
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นในเดือนมีนาคม 2548 สาขาวิชาจึงมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย ดังนั้นคณะกรรมการสาขาวิชาจึงได้
ประชุมร่วมกันเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร จนกระทั่งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในการประชุมครั้งที่ 5
/ 2549 วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดยหลักสูตรได้มีการปรับจานวนรายวิชาเดิมให้น้อยลง รวมรายวิชา

2
บางส่ ว นเข้ า ด้ ว ยกั น และเพิ่ ม รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ห ลั ก สู ต รมี ค วามทั น สมั ย ตรงกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานมากขึ้น สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นได้จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นทั้งที่เ ป็นวิชาเอก วิชาโท
(สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ) รวมทั้งในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการบางสาขาวิชา
พ.ศ. 2553-2554 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF เป็นหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (จานวน 128 หน่วยกิต) และเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2555
พ.ศ. 2558-2559 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF
เป็นหลักสูตรบัณฑิตศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จานวน 130
หน่วยกิต และเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560

1.4 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
รายงานผลการดาเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2562 ข้อเสนอแนะจาแนกตามรายองค์ประกอบคุณภาพ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ในแผนปฏิบัติการ
ที่สนับสนุน

เป้าหมาย/
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. โครงการพัฒนา

1. อาจารย์

บุคลากรของคณะ/
มหาวิทยาลัย
(สาหรับการศึกษา
ต่อ, ขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ, และ
อบรม/สัมมนาใน
ศาสตร์วิชาที่
เกี่ยวข้อง)
2. โครงการจัดจ้าง
อาจารย์ชาว

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
ผลงานทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น
2. อาจารย์ประจา
หลักสูตรได้รับทุน
สนับสนุนศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก
3. มีอาจารย์ชาว
ต่างประเทศที่มีคุณวุฒิ
เป็นไปตามกรอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุเดือน)
ต.ค.62 - มี.ค.63

ผู้รับผิดชอบ

อ.ชญานุตม์
บุญพระเกศ

ผูก้ ากับ
ติดตาม
ตรวจสอบ
หัวหน้า
สาขาวิชา,
คณบดี

การดาเนินการ
(เครื่องหมาย)


รายละเอียด
1) วันที่ 14-15 พฤศจิกายน
2562

เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 13 สมาคม
ญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย
“จากเฮเซ สู่ เรวะ” ณ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
เข้าร่วมอบรมเรื่อง
“ภาษาศาสตร์ปริชานกับ

3

แผนพัฒนา
คุณภาพ
องค์ประกอบ
การศึกษา ปี
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
2562
1.การกากับ
1. จัดระบบการ
มาตรฐาน
บริหารจัดการ
หลักสูตร
และกากับ
ติดตาม เพื่อให้
อาจารย์ประจา
หลักสูตรมี
ผลงานทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น
2. จัดจ้าง
อาจารย์ชาว
ต่างประเทศ

ผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ในแผนปฏิบัติการ
ที่สนับสนุน
ต่างประเทศ
(คณะ/
มหาวิทยาลัย)

เป้าหมาย/
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มาตรฐานคุณวุฒิ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุเดือน)

ผู้รับผิดชอบ

ผูก้ ากับ
ติดตาม
ตรวจสอบ

การดาเนินการ
(เครื่องหมาย)

รายละเอียด
งานวิจัยภาษา”
ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
3) วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพการใช้เทคโนโลยีการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์
ณ ห้อง 16/403 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
4) การจัดจ้างอาจารย์ชาว
ต่างประเทศ สาขาวิชาได้
ดาเนินการทาบันทึกข้อความ
ขอรับสมัครอาจารย์ชาว
ต่างประเทศ (ญี่ปนุ่ ) เรียบร้อย
แล้ว แต่ยังไม่มีมาสมัคร

4

แผนพัฒนา
คุณภาพ
องค์ประกอบ
การศึกษา ปี
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
2562
3. จัดทาแผน
อัตรากาลัง
และแผน
บริหารความ
เสี่ยงในเรื่อง
ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

ผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ในแผนปฏิบัติการ
ที่สนับสนุน

เป้าหมาย/
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. โครงการ

1. บัณฑิตมีงานทาตรง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสถาน
ประกอบการและ
สัมมนาการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น

ตามสาขาเพิ่มขึ้น
2. บัณฑิตมี
คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุเดือน)
ธ.ค. 62
- มี.ค.63

ผู้รับผิดชอบ

อ.ชุติมา
ธนูธรรมทัศน์

ผูก้ ากับ
ติดตาม
ตรวจสอบ
หัวหน้า
สาขาวิชา,
คณบดี

การดาเนินการ
(เครื่องหมาย)


รายละเอียด
1) วันที่ 23ธันวาคม 2562 และ
วันที่ 6 มกราคม 2563 จัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานประกอบการ ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
สระบุรี และจังหวัดสิงห์บุรี
2) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
จัดกิจกรรมสัมมนาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาญี่ปุ่น ณ ห้อง 1/110
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

5

แผนพัฒนา
คุณภาพ
องค์ประกอบ
การศึกษา ปี
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
2562
2.บัณฑิต
ส่งเสริม
กิจกรรมที่
พัฒนานักศึกษา
ให้มี
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ในด้าน
ต่างๆ โดยเชิญ
วิทยากรผู้มี
ความรู้และ
ประสบการณ์
ทางวิชาการ
หรือวิชาชีพมา
ให้ความรู้
เพื่อให้นักศึกษา
มีทักษะการ

ผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ในแผนปฏิบัติการ
ที่สนับสนุน

เป้าหมาย/
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุเดือน)

ผู้รับผิดชอบ

ผูก้ ากับ
ติดตาม
ตรวจสอบ

การดาเนินการ
(เครื่องหมาย)

รายละเอียด

6

แผนพัฒนา
คุณภาพ
องค์ประกอบ
การศึกษา ปี
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
2562
เรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
และทักษะการ
ทางานใน
วิชาชีพของ
ตนเอง
3.นักศึกษา
1. ติดต่อ
โรงเรียน/
อาจารย์แนะ
แนวเพื่อ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร
2.
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรในเชิง
รุกให้มากขึ้น

1. กิจกรรม

1. จานวนนักศึกษาเข้า ต.ค.62 - ก.ย.63

ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร (ทั้งของ
สาขาและร่วมกับ
คณะ)
2. โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
นักศึกษา
1) กิจกรรมปรับ
พื้นฐานและระดับ

ใหม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด
2. อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาเพิ่มขึ้น

อ.ชญานุตม์
บุญพระเกศ

หัวหน้า
สาขาวิชา,
คณบดี



เม.ย. - มิ.ย.63

ม.ค. - มี.ค. 63

อ.สุวัธน์
เรืองศรี



1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์

หลักสูตร
1.1) สาขาวิชาได้เข้าร่วม
กิจกรรมเทศกาลภาษา
นานาชาติกับศูนย์ภาษา จัด
ประกวดแข่งขันภาษาญี่ปุ่น
และจัดนิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์สาขา เมื่อวันที่
8 - 9 มกราคม 2563 ณ
อาคารรัตนเทพสตรี

ผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ในแผนปฏิบัติการ
ที่สนับสนุน
ความรู้ภาษาญี่ปุ่น
2) กิจกรรม

อบรมภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น
3) กิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
4) กิจกรรมติว
สอบและสอบวัด
ระดับความรู้
ภาษาญี่ปุ่น
5) กิจกรรมเสริม
ความรู้ภาษาและ

เป้าหมาย/
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุเดือน)

ผู้รับผิดชอบ

(*เลื่อนไตรมาส
เป็นไตรมาสที่ 3
อ.ชุติมา
และ 4)
ม.ค. - มี.ค. 63 ธนูธรรมทัศน์
(*รัฐบาลขอคืน

ผูก้ ากับ
ติดตาม
ตรวจสอบ

การดาเนินการ
(เครื่องหมาย)

X

งบประมาณ)
ต.ค - ธ.ค. 62

อ.ชญานุตม์
บุญพระเกศ

เม.ย. - มิ.ย. 63

อ.วิเนส
จันทะวงษ์ศรี



ผศ.สุนิศา



X

รายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1.2) สาขาวิชาได้เข้าร่วม
กิจกรรมเปิดบ้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ กับคณะฯ
จัดการประกวดจัดบอร์ด
นิทรรศการ และซุ้ม
ประชาสัมพันธ์สาขา เมื่อวันที่
15 มกราคม พ.ศ.2563
1.3) สาขาวิชาได้
ดาเนินการบริการวิชาการทาง
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
(ประชาสัมพันธ์สาขาวิชา)
ให้แก่โรงเรียนพระนารายณ์
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562
และโรงเรียนหนองแค “สรกิจ
พิทยา” จังหวัดสระบุรี เมื่อ

7

แผนพัฒนา
คุณภาพ
องค์ประกอบ
การศึกษา ปี
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
2562
เช่น ให้รุ่นพี่
นักศึกษา
กลับไป
ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนรุ่นน้อง
ที่โรงเรียนมา
สมัคร และเพิ่ม
ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์
ให้หลากหลาย

องค์ประกอบ
ประกันคุณภาพ

แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา ปี
การศึกษา
2562

ผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ในแผนปฏิบัติการ
ที่สนับสนุน
เทคโนโลยีเพื่อการ
ใช้งาน

เป้าหมาย/
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุเดือน)

ผู้รับผิดชอบ

ธรรมาวิวัฒน์

ผูก้ ากับ
ติดตาม
ตรวจสอบ

การดาเนินการ
(เครื่องหมาย)

รายละเอียด
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วันที่ 29 มกราคม 2563
1.4) สาขาวิชาได้ขยายช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ผ่าน
เฟสบุ๊ค และประชาสัมพันธ์ไป
ยังศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันให้
เชิญชวนรุ่นน้องนักเรียนจาก
โรงเรียนตนเข้ามาศึกษาใน
สาขาวิชา
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา
2.1) กิจกรรมปรับพื้นฐาน
และระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น
วางแผนจะดาเนินการระหว่าง
วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2563
ณ ห้อง 2/204 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

องค์ประกอบ
ประกันคุณภาพ

แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา ปี
การศึกษา
2562

ผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ในแผนปฏิบัติการ
ที่สนับสนุน

เป้าหมาย/
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุเดือน)

ผู้รับผิดชอบ

ผูก้ ากับ
ติดตาม
ตรวจสอบ

การดาเนินการ
(เครื่องหมาย)

รายละเอียด
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(อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็น
การสอนออนไลน์ ผ่านระบบ
Zoomเนื่องจากสถานการณ์โค
วิด)
2.2) กิจกรรมอบรมภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่น (เลื่อน
การจัดกิจกรรม อาจารย์
ผู้รับผิดชอบโครงการได้ทา
บันทึกขอเปลี่ยนแปลงไตรมาส
การดาเนินงาน จากไตรมาส 2
เป็นไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่
20 - 25 มิถุนายน 2563 และ
ไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 20 25 สิงหาคม 2563)
2.3) กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเผยแพร่

องค์ประกอบ
ประกันคุณภาพ

แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา ปี
การศึกษา
2562

ผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ในแผนปฏิบัติการ
ที่สนับสนุน

เป้าหมาย/
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุเดือน)

ผู้รับผิดชอบ

ผูก้ ากับ
ติดตาม
ตรวจสอบ

การดาเนินการ
(เครื่องหมาย)

รายละเอียด

2563
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ศิลปวัฒนธรรม (ยกเลิก
กิจกรรม เนื่องจากรัฐบาลขอ
คืนงบประมาณเพื่อไป
สนับสนุนสถานการณ์โควิด)
2.4) กิจกรรมติวสอบและ
สอบวัดระดับความรู้
ภาษาญี่ปุ่น ดาเนินการแล้ว
เสร็จ เมื่อวันที่ 20 และ 27
พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง
2/204 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
2.5) กิจกรรมเสริมความรู้
ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการ
ใช้งาน วางแผนจะดาเนินการ
ระหว่างวันที่ 1 - 2มิถุนายน

ผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ในแผนปฏิบัติการ
ที่สนับสนุน

เป้าหมาย/
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุเดือน)

1. แผนบริหารและ

1. สาขาวิชาฯ มีอัตรา

มิ.ย.62 - พ.ค.63

รองรับความเสี่ยง
ด้านการบริหาร
หลักสูตร
2. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์
(คณะ/
มหาวิทยาลัย)

การคงอยู่ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพิ่มขึ้น
ต.ค.62 - มี.ค.63
2. อาจารย์ประจา
หลักสูตรมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และ
ตาแหน่งทางวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ

อ.ชญานุตม์
บุญพระเกศ

ผูก้ ากับ
ติดตาม
ตรวจสอบ
หัวหน้า
สาขาวิชา,
คณบดี

การดาเนินการ
(เครื่องหมาย)




รายละเอียด
1) วันที่ 14-15 พฤศจิกายน
2562

เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 13 สมาคม
ญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย
“จากเฮเซ สู่ เรวะ” ณ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
เข้าร่วมอบรมเรื่อง
“ภาษาศาสตร์ปริชานกับ
งานวิจัยภาษา”
ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
3) วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์
2563 เข้าร่วมอบรมเชิง
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แผนพัฒนา
คุณภาพ
องค์ประกอบ
การศึกษา ปี
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
2562
4.อาจารย์
1. สาขาวิชาฯ
ดาเนินการ
สารวจ/
พิจารณากรอบ
อัตรากาลังและ
ดาเนินการ
จัดทาแผน
บริหารและ
รองรับความ
เสี่ยงด้าน
อาจารย์
2. สาขาวิชาฯ
ดาเนินการ
กากับ ติดตาม
แผนการ
ส่งเสริมและ

5.หลักสูตรการเรียน 1. การสร้าง
และการสอน การ ขวัญและ
ประเมินผู้เรียน
กาลังใจ
เสริมแรงบวก
กระตุ้นให้

-

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย/
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุเดือน)

ผู้รับผิดชอบ

ผูก้ ากับ
ติดตาม
ตรวจสอบ

การดาเนินการ
(เครื่องหมาย)

รายละเอียด
ปฏิบัติการ เรื่อง “เกมมิฟิ
เคชั่น: เปลี่ยนห้องเรียนเป็น
เกม” ณ โรงแรมแอมบาส
เดอร์ สุขุมวิท
กรุงเทพมหานคร
4) วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพการใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ ณ ห้อง 16/402
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

1. ความพึงพอใจของ

อาจารย์ผู้สอนและ
ผู้เรียนเพิ่มขึ้น
2. การจัดการเรียน
การสอนมี

ดาเนินการ
อ.ชญานุตม์
ตลอดระยะเวลา บุญพระเกศ

หัวหน้า
สาขาวิชา,
คณบดี
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แผนพัฒนา
คุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม
องค์ประกอบ
การศึกษา ปี ในแผนปฏิบตั ิการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
ที่สนับสนุน
2562
พัฒนาอาจารย์
ด้านคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
และด้าน
ตาแหน่งทาง
วิชาการให้
เป็นไปตามแผน

ผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ในแผนปฏิบัติการ
ที่สนับสนุน

เป้าหมาย/
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุเดือน)

ผู้รับผิดชอบ

ผูก้ ากับ
ติดตาม
ตรวจสอบ

การดาเนินการ
(เครื่องหมาย)

รายละเอียด

ประสิทธิภาพมากขึ้น

โครงการจัดหาวัสดุ
การเรียนการสอน
และพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน

หลักสูตรมีวัสดุและสื่อ
ในการจัดการเรียน
การสอนที่มี
ประสิทธิภาพและ
เพียงพอในการจัดการ
เรียนการสอน

ม.ค. - มี.ค.63

อ.ชญานุตม์
บุญพระเกศ

หมายเหตุ : เครื่องหมาย  ดาเนินการเสร็จแล้ว,  อยู่ระหว่างดาเนินการ  ยังไม่ดาเนินการ

หัวหน้า
สาขาวิชา,
คณบดี
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แผนพัฒนา
คุณภาพ
องค์ประกอบ
การศึกษา ปี
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
2562
อาจารย์และ
ผู้เรียนเกิด
ความพึงพอใจ
ในการจัดการ
เรียนการสอน
6.สิ่งสนับสนุน 1. จัดทา
การเรียนรู้
แผนการจัดซื้อ
วัสดุและพัฒนา
สื่อการเรียน
การสอน

15
1.5 อาจารย์ประจาหลักสูตร
1.5.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร (ชุดที่ระบุใน มคอ.2)
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวชุติมา
ธนูธรรมทัศน์
2. นางสาวสุนิศา
ธรรมาวิวัฒน์
3.

นางชญานุตม์
บุญพระเกศ

ตาแหน่งวิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชา
ศศ.ม. (ญี่ปนุ่ ศึกษา)
ศศ.บ. (ภาษาญีป่ ุ่น)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ.ม. (ภาษาและวรรณคดี
ญี่ปุ่น)
ศศ.บ. (ภาษาญีป่ ุ่น)
อาจารย์
M.A. (Applied Japanese
Linguistics)
ศศ.บ. (ภาษาญีป่ ุ่นธุรกิจ)

4.

นายวิเนส
จันทะวงษ์ศรี

อาจารย์

ศศ.ม. (ญี่ปนุ่ ศึกษา)
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ศศ.บ. (ภาษาญีป่ ุ่น)

5.

นายสุวัธน์
เรืองศรี

อาจารย์

ศศ.ม. (ญี่ปนุ่ ศึกษา)
อ.บ. (เอเชียศึกษา
(ภาษาญีป่ ุ่น))

สถาบันการศึกษา
ม.ธรรมศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ม.ธรรมศาสตร์
Monash University

ปีที่จบ
2546
2530
2545

ม. อัสสัมชัญ
ม.นเรศวร
ม.เกริก
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

2548

ม.ธรรมศาสตร์
ม.ศิลปากร

2561
2556

2537
2010

2556
2552
2542

1.5.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดปัจจุบัน)
ลาดับ
1.
2.

3.

4.

ชื่อ-สกุล
นางสาวชุติมา
ธนูธรรมทัศน์
นางสาวสุนิศา
ธรรมาวิวัฒน์
นางชญานุตม์
บุญพระเกศ
นายวิเนส
จันทะวงษ์ศรี

ตาแหน่งวิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

อาจารย์

ศศ.ม. (ญี่ปนุ่ ศึกษา)
ศศ.บ. (ภาษาญีป่ ุ่น)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ.ม. (ภาษาและวรรณคดี
ญี่ปุ่น)
ศศ.บ. (ภาษาญีป่ ุ่น)
อาจารย์
M.A. (Applied Japanese
Linguistics)
ศศ.บ. (ภาษาญีป่ ุ่นธุรกิจ)
อาจารย์

ศศ.ม. (ญี่ปนุ่ ศึกษา)
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

สถาบันการศึกษา
ม.ธรรมศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ม.ธรรมศาสตร์
Monash University
ม. อัสสัมชัญ
ม.นเรศวร
ม.เกริก

ปีที่เข้า
ทางาน
2530
2537

2557

2547
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5.

นายสุวัธน์
เรืองศรี

อาจารย์

ศศ.บ. (ภาษาญีป่ ุ่น)
ศศ.ม. (ญี่ปนุ่ ศึกษา)
อ.บ. (เอเชียศึกษา
(ภาษาญีป่ ุ่น))

สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
ม.ธรรมศาสตร์
ม.ศิลปากร

1.6 สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1.7 จานวนนักศึกษา
สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น

ชั้นปีที่ 1
14

ชั้นปีที่ 2
0

ชั้นปีที่ 3
5

ชั้นปีที่ 4
14

รวม
33

2562
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บทที่ 2
ผลการประเมินรายองค์ประกอบตัวบ่งชี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
ผลประเมินโดยกรรมการ
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน

ข้อค้นพบ/
ผลการดาเนินงาน

1.จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คน
และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตร
ไม่ได้และประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น
2.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคณ
ุ วุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1
รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง
3.คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคณ
ุ วุฒิปริญญา
โทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการ
ใน 5 ปี ย้อนหลัง
4.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจา มี
คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ตากว่
่ าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
รายละเอียด
5.คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ทีเ่ ป็นอาจารย์พเิ ศษ (ถ้ามี) * ไม่มีอาจารย์พิเศษ
มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
และมีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อย
กว่า 6 ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผูร้ ับผิดชอบรายวิชานั้น
6.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนดต้อง
ไม่เกิน 5 ปี(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมตั ิ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้
งานในปีที่ 6) ประกาศใช้ในปีที่ 8)

18
สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.

เป้าหมาย
ผลการ
2562
ดาเนินงาน
ผ่าน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ

หมายเหตุ : หากไม่ผา่ นเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” คะแนนเป็นศูนย์

ข้อเสนอแนะ
1.
2.
3.

19

หมวดที่ 2 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้
4.1

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
การบริหารและพัฒนาอาจารย์
- ระบบการรับและแต่งตัง้ อาจารย์ประจาหลักสูตร
- ระบบการบริหารอาจารย์
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
หลักสูตรมีระบบทีส่ ่งเสริมให้อาจารย์มีคุณวุฒิทสี่ ูงขึ้น มีแผนการพัฒนาและส่งเสริมอาจารย์ทชี่ ัดเจน และให้
โอกาสอาจารย์ทุกคนในสาขาสามารถศึกษาต่อและทางานผลงาน เพื่อการปรับคุณวุฒิและตาแหน่งทาง
วิชาการทีส่ ูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
หลักสูตรควรมีอาจารย์ผู้สอนชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตร
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

เป้าหมาย
2562

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

4 คะแนน

3 ข้อ

3 คะแนน

ไม่บรรลุ

20
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้
4.2

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพอาจารย์
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5 คน มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก จานวน 0 คน ได้แก่
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ 0 % คะแนนที่ได้เท่ากับ 0 คะแนน
โดยแสดงวิธีการคานวณ ดังนี้
วิธีการคานวณ
1.ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
0
X 100 = ร้อยละ 0
5
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
0
X 5 = 0 คะแนน
20
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

5

จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

0

ข้อเสนอแนะ
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รบั โอกาสในการศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง และควรมีแผนควบคุมการติดตาม เพื่อให้
แผนการศึกษาต่อเป็นไปตามที่กาหนด

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เป้าหมาย
2562
ป.ตรี
ร้อยละ 20

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ 0

0 คะแนน

ไม่บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้
4.2

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพอาจารย์
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5 คน มีตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 1 คน ได้แก่ ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ 20 % คะแนนที่ได้เท่ากับ 1.67
คะแนน โดยแสดงวิธีการคานวณ ดังนี้
วิธีการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1
x 100 = 20 %
5
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
20
x 5 = 1.67 คะแนน
60
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบันทั้งหมด
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผศ.
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งรศ.
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่ง ศ.

5
4
1
0
0

ข้อเสนอแนะ
หลักสูตรควรส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์ประจาหลักสูตรในการขอตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

เป้าหมาย
2561
ป.ตรี
ร้อยละ 60

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ 20

1.67 คะแนน

ไม่บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้
4.2

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพอาจารย์
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร ทั้งหมด จานวน 2 เรื่อง ค่าร้อยละของผลรวมถ่วง
น้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร เท่ากับ 16% คะแนนที่ได้เท่ากับ 4 คะแนน โดย
แสดงวิธีการคานวณ ดังนี้
วิธีการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
0.8
x 100 = 16 %
5
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
16
x 5 =
4 คะแนน
20
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตร
1.อาจารย์วิเนส
จันทะวงษ์
2.อาจารย์สุวัธน์
เรืองศรี
3.ชื่อ..........................

ค่าน้าหนัก
ผลงานทางวิชาการ

ผลงานสร้างสรรค์

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 0.20 0.40




0.60

0.80 1.00

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก
0.60
0.20

ข้อเสนอแนะ
หลักสูตรควรส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
เป้าหมาย
2562
ป.ตรี
ร้อยละ 20

ตัวบ่งชี้
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร

ผลการ
ดาเนินงาน

ร้อยละ 16

คะแนนประเมิน
การบรรลุเป้าหมาย
จากคณะกรรมการ

4 คะแนน

ไม่บรรลุ

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้
4.3

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ผลที่เกิดกับอาจารย์
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
1. มีการรับอาจารย์เพื่อมาทดแทนตาแหน่งของอาจารย์ที่ลาออกไป ทาให้หลักสูตรมีอัตราคงอยู่ของอาจารย์
เพิ่มขึ้น และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
2. ผลของการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยเพิ่ม
มากขึ้นจากปีก่อน
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

เป้าหมาย
2562

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

4
คะแนน

2 คะแนน

2 คะแนน

ไม่บรรลุ
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
2.1

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ผลการสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21
คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ที่
รายการข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด
ผลการ
ดาเนินงาน
1 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
คน
17
2 จานวนบัณฑิตทีไ่ ด้รับการประเมินทั้งหมด
คน
5
4 จานวนผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
คน
5
5 คะแนนเฉลี่ยทีไ่ ด้จากการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ค่าเฉลี่ย
4.21
สูตรการคานวณ
84.20
100

x5

=

4.21

ข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เป้าหมาย
2562

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ค่าเฉลี่ย
90

ค่าเฉลี่ย 84.20

4.21 คะแนน

ไม่บรรลุ

25
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
2.2

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่น เท่ากับ 100 % คะแนนทีไ่ ด้เท่ากับ 5 คะแนน โดยแสดงวิธีการ
คานวณ ดังนี้
วิธีการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
11
x 100 = 100 %
11
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
100
x 5 =
5 คะแนน
100
ข้อมูลพื้นฐาน
รายการข้อมูลพื้นฐาน

จานวน
จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
17
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสารวจ
13
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาภายใน 1 ปีหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 11
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
0
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาอยู่แล้ว
0
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
17
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
1
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
1
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
0
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
0
ร้อยละของจานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม
100
ข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย
2562

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ร้อยละ
100

ร้อยละ 100

5 คะแนน

บรรลุ

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
3.1

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
เนื่องจากแผนการรับนักศึกษาของสาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่น ไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ แต่ทางสาขาได้มี
แผนการทา MOU กับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่ม 3 จังหวัด คือ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี ที่มีการ
สอนวิชาภาษาญี่ปนุ่ ทีน่ อกจากการไปแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมแล้ว จะเข้าไปมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรใน
เชิงรุกมากขึ้น เช่น การประชาสัมพันธ์ถึงข้อดีการเรียนสาขาวิชาภาษาญี่ปนุ่ ว่าเรียนแล้วจะได้อะไร จบไป
สามารถหางานทาได้อย่างไร มีความมั่นคงอย่างไร เพื่อเป็นการปรับทัศนคติของนักศึกษาให้สนใจในการศึกษา
ต่อในสาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่น
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
ทาแบบสารวจจานวนผู้เรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อวางแผนการรับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
3.1 การรับนักศึกษา

เป้าหมาย
2562

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

4 คะแนน

3 คะแนน

3 คะแนน

ไม่บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
3.2

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
- การควบคุมการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
1. มีการดูแลให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชิด
2. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการใช้ภาษาญีป่ ุ่นอย่างสม่าเสมอ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปนุ่ ในการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน
ระหว่างประเทศ เพื่อทาให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ตรง เป็นการพัฒนานักศึกษาอีกขั้นหนึ่ง
2. ควรมีการกาหนดเกณฑ์ก่อนจะจบการศึกษา ว่านักศึกษาต้องสอบวัดระดับความรู้ ไม่น้อยกว่า N 3
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

เป้าหมาย
2562

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

4 คะแนน

3 คะแนน

3 คะแนน

ไม่บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- การคงอยู่
- การสาเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
1. หลักสูตรมีการงดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่น ได้
ดาเนินการย้ายนักศึกษาชัน้ ปีที่ 2 (รหัส 60) จานวน 14 คน ไปศึกษาในสาขาวิชาอื่น เนื่องจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 1/2561 ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษารหัส 60 ในปีการศึกษา 2561 เป็น 0 คน ในปีการศึกษา 2562 ที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร มีนักศึกษาที่ย้ายกลับมายังสาขาวิชาภาษาญี่ปนุ่ จานวน 5 คน
2. อัตราการสาเร็จการศึกษาลดลงจากปีที่ผา่ นมา
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาลดลง 2ปีต่อเนื่อง
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ (ไม่เกิน 3 ข้อ)
หลักสูตรควรหาแหล่งทุนภายนอก เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย
2562

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

3 คะแนน

2 คะแนน

2 คะแนน

ไม่บรรลุ
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
5.1

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
สาระของรายวิชาในหลักสูตร
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
หลักสูตรได้มีปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย ตามยุคโลกาวิวัฒน์ เช่น การใช้มีสื่อออนไลน์ YouTube
ในการเรียนการสอน
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ (ไม่เกิน 3 ข้อ)
หลักสูตรควรมีการบูรณาการเนือ้ หาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับอาชีพในอนาคต
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

เป้าหมาย
2562

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

4 คะแนน

3 คะแนน

3 คะแนน

ไม่บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
5.2

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
- การกาหนดผู้สอน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3และมคอ.4) การจัดการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม
และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
- การช่วยเหลือ กากับติดตาม ในการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
1. มีโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของหลักสูตรกับท้องถิ่นที่ดี
2. หลักสูตรมีการกาหนดผู้สอน การกากับติดตามและตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

เป้าหมาย
2562

ผลการ
ดาเนินงาน

4 คะแนน

3 คะแนน

คะแนนประเมิน
การบรรลุเป้าหมาย
จากคณะกรรมการ

3 คะแนน

ไม่บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
5.3

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
การประเมินผู้เรียน
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
มีนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผา่ นรายวิชา ภญ 2104102 ภาษาญี่ปุ่น 2 มีความผิดปกติในการกระจายของ
เกรด มีผลคะแนนระดับ E มีจานวน 5 คน จากการทวนสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา พบว่า
นักศึกษาที่ไม่ผ่านรายวิชาภาษาญี่ปุ่น 2 มีจานวน 5 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ไม่เคยศึกษาภาษาญีป่ ุ่นมาก่อน
นอกจากนี้ ผู้สอนยังได้พิจารณาผลการเรียนในรายวิชาภาษาญีป่ ุ่น 1 ซึ่งเป็นรายวิชาภาษาญีป่ นุ่ ที่นักศึกษา
ต้องเรียนก่อนที่จะเรียนภาษาญีป่ ุ่น 2 พบว่า นักศึกษากลุ่มนีไ้ ม่ผ่านภาษาญี่ปนุ่ 1 อาจสรุปได้วา่ พื้น
ฐานความรู้ทางไวยากรณ์ของนักศึกษาไม่แน่น/ไม่เพียงพอ จึงส่งผลกระทบต่อการเรียนในรายวิชาภาษาญีป่ ุ่น
2 และในการแก้ไขผลการเรียนจะทาได้ในเทอมสุดท้ายของหลักสูตร ทาให้นักศึกษายังไม่ได้แก้ผลการเรียน
และเรียนในวิชาพืน้ ฐานต่อมาเลย ทาให้ผลการเรียนมีปญ
ั หา แต่ทางสาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่นได้มีการจัดสอน
เสริมเพิ่มเติมตัวต่อตัวกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนมีปัญหาในช่วงเย็น เพื่อพัฒนาพื้นฐานให้นักศึกษามีความรู้
เพิ่มขึ้น และเพื่อหวังผลการเรียนในวิชาพื้นฐานอนาคตจะดีขึ้น
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงแผนการสอนรายวิชาพืน้ ฐานให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
5..3 การประเมินผู้เรียน

เป้าหมาย
2562

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

4 คะแนน

3 คะแนน

3 คะแนน

ไม่บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
5.4

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่น มีดงั นี้
ผลประเมินโดย
กรรมการ
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก

ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI)
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปี
การศึกษา

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.
3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก
 ผ่าน

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
การสอน

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/

33
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก

หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า3.5.1จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.00

วิธีการคานวณ
11
11

x

100 =

100 %

ข้อเสนอแนะ (ไม่เกิน 3 ข้อ)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
มีการดาเนินงานครบถ้วน สมบูรณ์ 100%
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เป้าหมาย
2562

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ
95-99.99

ร้อยละ 100

5 คะแนน

บรรลุ
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
6.1

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
1. ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ตึกใหม่ และจะดาเนินการย้ายตึกในปีการศึกษา 2563 แต่
เนื่องจากการย้ายไปตึกใหม่ Wifi และระบบ Lan ยังไม่สามารถใช้งานได้ ทาให้อาจารย์ในสาขาวิชาต้องใช้
อินเตอร์เน็ตจากการปล่อยสัญญาณฮอตสปอตจากมือถือส่วนตัวของอาจารย์เองในการทางาน
2. จานวนสื่อสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาในสาขาวิชา แต่ห้องปฏิบัติการของ
สาขายังไม่มีและไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาในสาขา
3. การย้ายขึ้นตึกใหม่ของสาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่น จะได้ห้องปฏิบตั ิการสาขา ทางสาขาจึงมีแผนส่งเสริมหลักสูตร
ของสาขา โดยแผนการที่จะจัดให้มีการฉายหนัง ทั้งแนวอนิเมะ หรือแนวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ภาษาญีป่ ุ่นในช่วงบ่ายวันพุธ
ข้อเสนอแนะ
ควรหาแหล่งทุนภายนอก เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และสิ่งอานวยความสะดวกของหลักสูตร
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

เป้าหมาย
2562

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

4 คะแนน

3 คะแนน

3 คะแนน

ไม่บรรลุ
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บทที่ 3
สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพของหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
ตาราง 1 ผลการประเมินตามองค์ประกอบที่ 1-6
เป้า
หมาย

ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหาร
ผ่าน
จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่
กาหนดโดย สกอ.

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

ตัวหาร
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

การบรรลุ
เป้าหมาย

บรรลุ

ค่าเฉลี่ย 84.20

ไม่บรรลุ

4.21 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน

90
คะแนน

ร้อยละ
100

11
11

X 100 = 100%

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับ
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริม

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

หลักสูตรได้มาตรฐาน
ไม่ได้มาตรฐาน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญา
ตรี) ร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี

ผลคะแนนการประเมิน
โดยคณะกรรมการ

4
คะแนน
4

เฉลี่ยรวม 4.61 คะแนน

3 คะแนน

ไม่บรรลุ

3.00 คะแนน

3 คะแนน

ไม่บรรลุ

3.00 คะแนน
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ตัวบ่งชี้
และพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์ที่
เกิดกับนักศึกษา

เป้า
หมาย
คะแนน
3
คะแนน

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

ตัวหาร
2 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลคะแนนการประเมิน
โดยคณะกรรมการ

ไม่บรรลุ

2.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหาร
และพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพ
อาจารย์
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
4.2.3 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับ
อาจารย์

4
คะแนน

เฉลี่ยรวม 2.67 คะแนน

3 คะแนน

ไม่บรรลุ

3.00 คะแนน

รวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ 4.2 รวม 1.89 คะแนน
ป.ตรี 15%
ป.โท 45%
ป.เอก 75%

0

ป.ตรี 45%
ป.โท 60%
ป.เอก 75%

1

ป.ตรี 15%
ป.โท 30%
ป.เอก 45%

0.8

5

5
5

X

100 =

ไม่บรรลุ

0 คะแนน

ไม่บรรลุ

1.67 คะแนน

ไม่บรรลุ

4.00 คะแนน

ไม่บรรลุ

2.00 คะแนน

0%

X 100 =

20%

X 100 =

16%

4
2 คะแนน
คะแนน
ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของ
4
3 คะแนน
รายวิชาในหลักสูตร
คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวาง
4
3 คะแนน
ระบบผูส้ อนและ
คะแนน
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การ
4
3 คะแนน
ประเมินผู้เรียน
คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการ
ร้อยละ
11
ดาเนินงานหลักสูตรตาม
95-99.99
ข้อ X 100 = 100%
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
11

เฉลี่ยรวม 2.30 คะแนน
ไม่บรรลุ

3.00 คะแนน

ไม่บรรลุ

3.00 คะแนน

ไม่บรรลุ

3.00 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน
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เป้า
หมาย

ตัวบ่งชี้
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

ตัวหาร
ข้อ

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุน 4 คะแนน 3 คะแนน
การเรียนรู้

ไม่บรรลุ

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ผลคะแนนการประเมิน
โดยคณะกรรมการ

เฉลี่ยรวม 3.50 คะแนน
3.00 คะแนน
เฉลี่ยรวม 3.00 คะแนน

ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
คะแนน
ผ่าน

องค์ประกอบ

จานวน
ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
รวม
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน
คะแนน
0.01 – 2.00
2.01 – 3.00
3.01 – 4.00
4.01 – 5.00

P

O

คะแน
นเฉลี่ย

ผ่านการประเมิน
คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2-6

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

I

ระดับคุณภาพ
น้อย
ปานกลาง
ดี
มาก

2

4.61

4.61

ผลการประเมิน

 ได้มาตรฐาน
 ไม่ได้มาตรฐาน
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพปาน
กลาง
ระดับคุณภาพปาน
กลาง

3

2.67

2.67

3

2.30

2.30

4

3.00

3.67

3.50

ระดับคุณภาพดี

2.56

3.00
3.50

3.00
3.16

ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี

1
13

ปาน
กลาง

ดี

4.61

ดี
มาก
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง (ไม่เกิน 3 ข้อ)
จุดเด่นเด่นและแนวทางเสริม
1. หลักสูตรมีระบบที่ดีในการส่งเสริมให้อาจารย์มี
คุณวุฒิที่สูงขึ้น
2. หลักสูตรมีโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรกับท้องถิ่นที่ดี

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. หลักสูตรควรมีอาจารย์ผู้สอนชาวต่างประเทศที่เป็น
เจ้าของภาษา เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตร
2. หลักสูตรควรส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์ประจา
หลักสูตรมีผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น เพื่อขอตาแหน่ง
ทางวิชาการที่สูงขึ้น
3. หลักสูตรควรปรับปรุงแผนการสอนรายวิชาพื้นฐานให้
นักศึกษาสามารถศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
4. หลักสูตรควรมีการบูรณาการเนื้อหาในหลักสูตรให้
สอดคล้องกับอาชีพในอนาคต
5. หลักสูตรควรหาแหล่งทุนภายนอก เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนของหลักสูตร
6. หลักสูตรควรทาแบบสารวจจานวนผู้เรียนในโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อวางแผนการรับนักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ภาคผนวก
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กาหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2562
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คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2562
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ภาพประกอบ
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ภาพประกอบ
การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
วันที่ 11 มิถุนายน 2563
ณ ห้อง 2/206 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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