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

ชื่อปริญญาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ระดับ ปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประจาปีการศึกษา 2563
รายงาน ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

คานา
รายงานผลการประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายใน หลั กสู ตรศิล ปศาสตรบัณ ฑิต ระดับปริญ ญาตรี
เป็นผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
โดยมีจุ ดมุ่ งหมายเพื่ อตรวจสอบยื น ยั น สภาพจริงในการด าเนิ น งานของหลั กสู ต รให้ ได้ ข้อ มู ล ที่ ส ะท้ อ นถึ ง
อัตลักษณ์ และผลสาเร็จของการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
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 และนาไปสู่การพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาระดับคณะ
และมหาวิทยาลัยต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2563
วันที่ 11 มิถุนายน 2564

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหารตรวจสอบ
วิธีการประเมิน
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
บทที่ 1 บทนา
- ชื่อหลักสูตร
- รหัสหลักสูตร
- ประวัติความเป็นมา
- ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
- อาจารย์ประจาหลักสูตร
- จานวนนักศึกษา
- สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
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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บทสรุปสาหรับผู้บริหารการตรวจสอบ
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ได้ ด าเนิ น การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจา
รอบปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 11 เดือน มิถุนายน 2564 ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวม
ของหลักสูตร ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพ 3.57 โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่
1.1) หลักสู ตรศิล ปศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิช าภาษาญี่ ปุ่น ผ่ านตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตร และมีจานวน
1 องค์ป ระกอบอยู่ในระดับ ดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต มีจานวน 3 องค์ประกอบอยู่ ในระดับดี
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ องค์ป ระกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้ เรียน และ
องค์ ป ระกอบที่ 6 สิ่ งสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ และมี จ านวน 1 มี อ งค์ ป ระกอบอยู่ ในระดั บ ปานกลาง ได้ แ ก่
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. หลักสูตรมีอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิ และความเชี่ยวชาญตรงตามศาสตร์ของสาขาวิชา
2. หลักสูตรมีคุณภาพของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาแล้วได้งานทาครบทุกคน
3. ความเข้มแข็งของอาจารย์ในหลักสูตรที่พยายามส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาทั้งในด้านการจัด
การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ส่งผลให้คุณภาพบัณฑิตของหลักสูตรเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และได้งานทาครบทุกคน
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
ความต่อเนื่องในการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลั กสูตร เช่น ในรายวิชาการศึกษา
เอกเทศที่มีการกาหนดให้นักศึกษาทาวิจัย หากอาจารย์เจ้าของรายวิชา หรือขอความร่วมมืออาจารย์ในหลักสูตร
กากับดูแล ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาในการทาวิจัย และส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ อาจเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ในการเพิ่มผลงานทางวิชาการให้กับอาจารย์และหลักสูตรได้มากขึ้น

วิธีการประเมิน
1) การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจประเมิน)
1.1) การดาเนินการก่อนการตรวจประเมิน
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดทา
คาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิ น คุณ ภาพภายในระดับ หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาภาษาญี่ ปุ่ น
โดยกาหนดวันประเมิน ในวัน ที่ 11 มิถุน ายน พ.ศ.2564 และได้มีการประชุมคณะกรรมการก่อนการตรวจ
ประเมิน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายนพ.ศ.2564 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานและเกณฑ์ประเมินของแต่
ละตัวบ่งชี้ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) กาหนดประเด็นที่ต้องตรวจสอบระหว่างการตรวจประเมิน
วางแผนการตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานให้คณะกรรมการประเมินแต่ละคนปฏิบัติ
1.2) การดาเนินการระหว่างตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตรประชุมร่วมกับ
คณ ะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและคณ าจารย์ ป ระจ า เพื่ อ แนะน าคณะกรรมการตรวจประเมิ น
แจ้งวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน และรับฟังการสรุปผลการดาเนินงานของหลักสูตร
(2) สัมภาษณ์ ผู้บ ริห ารและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้อง 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 มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย
(1) เสนอผลการประเมิ น ด้ ว ยวาจา แก่ ผู้ บ ริ ห ารหลั ก สู ต ร คณาจารย์ และผู้ ที่
เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้หลักสูตรได้ชี้แจง ทาความเข้าใจร่วมกัน เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน
(2) คณะกรรมการผู้ ประเมินได้มีการประชุมทบทวนร่างรายงานผลการประเมิน
และประสานกับผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องหรือทักท้วง
หลั งจากนั้ น คณะกรรมการผู้ ป ระเมิ น ท าการปรับ ปรุงแก้ ไข และจั ด ท าเอกสารเสนอผลการประเมิ น เป็ น
ลายลั ก ษณ์ อัก ษร เสนอไปยั งหลั กสู ตรศิล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าภาษาญี่ ปุ่ น คณะมนุ ษ ยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อดาเนินการต่อไป

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

บทที่ 1
บทนา
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 หลักสูตร 25481451107518
1.2 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ.2536 ซึ่งขณะนั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรียังใช้ชื่อเป็นวิทยาลัยครูเทพสตรี และคณาจารย์ที่สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นได้สังกัด อยู่กับ
ภาควิช าภาษาต่ างประเทศ คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ โดยเปิ ด สอนวิ ช าภาษาญี่ ปุ่ น เป็ น วิช าโทให้ กับ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจที่มีบริษัทญี่ปุ่น
เข้ามาดาเนินการในประเทศไทยจึงทาให้ต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเข้าทางานเป็นจานวนมาก ต่อมาได้
เปิดรายวิชาภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักศึกษาสาขาอื่นที่สนใจ อาทิ เปิดเป็นวิชาโทภาษาญี่ปุ่นสาหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และวิชาบังคับเลือกสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่ง
เดิมสังกัดอยู่กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แต่ต่อมาได้ย้ายไปสังกัดคณะวิทยาการและการจัดการ
พ.ศ.2545 คณาจารย์มีความพร้อมทางด้านจานวนบุคลากรและวุฒิการศึกษาจึงได้ตั้งเป็นโปรแกรมวิชา
ภาษาญี่ปุ่น สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเทพสตรีและเปิดรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
เมื่อสาเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) โดยใช้หลักสูตรเดิมของสถาบันราชภัฏ
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏเทพสตรีได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.2547 ทาให้โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้โปรแกรมวิชา
ภาษาญี่ปุ่นเปลี่ยนสถานภาพและโครงสร้างการบริหารงานเป็นสาขาวิชาภาษาญี่ปนุ่ ในเดือนมีนาคม 2548 สาขาวิชา
จึง มี ค วามจ าเป็ น ที่ จะต้ อ งพั ฒ นาและปรับ ปรุงหลั กสู ต รระดั บ ปริญ ญาตรีให้ ส อดคล้ องกับ การเปลี่ ย นแปลงของ
มหาวิท ยาลัย ดังนั้ น คณะกรรมการสาขาวิช าจึ งได้ป ระชุ มร่วมกัน เพื่ อพั ฒ นาและปรับ ปรุงหลั กสู ตร จนกระทั่ ง
หลั กสู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ่ น (หลั กสู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2549) ได้ รับ การอนุ มั ติ จ ากสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในการประชุมครั้งที่ 5 / 2549 วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดยหลักสูตรได้มีการ
ปรับจานวนรายวิชาเดิมให้น้อยลง รวมรายวิชาบางส่วนเข้าด้วยกัน และเพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นได้จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น
ทั้งที่เป็นวิชาเอก วิชาโท(สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิตภาคภาษาอังกฤษ)
รวมทั้งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการบางสาขาวิชา
พ.ศ. 2553-2554 สาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ่ น ได้ พั ฒ นาหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐาน TQF เป็ น หลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (จานวน 128 หน่วยกิต) และเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2555
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พ.ศ. 2558-2559 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF เป็น
หลักสูตรบัณฑิตศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จานวน 130 หน่วยกิต และ
เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560
1.3. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีที่ผ่านมา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

การดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

หลักสูตรควรมีอาจารย์ผู้สอนชาวต่างประเทศที่เป็น
เจ้าของภาษา
หลักสูตรควรหาแหล่งทุนภายนอกเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนของหลักสูตร
หลักสูตรควรทาแบบสารวจจานวนผู้เรียนในโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายเพื่อวางแผนการรับนักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หลักสูตรไม่สามารถดาเนินการได้เนื่องจากเกิดสถานการณ์
โควิด-19
มีทุนการศึกษาภายนอกเพิ่มขึ้น
1. ติดต่อโรงเรียน/อาจารย์แนะแนวเพื่อประชาสัมพันธ์
หลักสูตร
2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุกให้มากขึ้น เช่น ให้รุ่นพี่
นักศึกษากลับไปประชาสัมพันธ์เชิญชวนรุ่นน้องที่โรงเรียน
มาสมัคร และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย
3.จัดโครงการบริการวิชาการให้ความรู้แก่โรงเรียนในเขต 3 บุรี
ได้แก่ ลพบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี

หลักสูตรควรมีการบูรณาการเนื้อหาในหลักสูตรให้
สอดคล้องกับอาชีพในอนาคต

หลักสูตรได้ปรับปรุงหลักสูตรปี 2565 โดยเพิ่มรายวิชาใน
การประกอบอาชีพ

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชุดที่ระบุใน มคอ.2

1. นางสาวชุติมา ธนูธรรมทัศน์
2. นางสาวสุนิศา ธรรมาวิวัฒน์
3. นางชญานุตม์ บุญพระเกศ
4. นายวิเนส จันทะวงษ์ศรี
5. นายสุวัธน์ เรืองศรี

ปัจจุบัน
1. นางสาวชุติมา ธนูธรรมทัศน์
2. นางสาวสุนิศา ธรรมาวิวฒั น์
3. นางชญานุตม์ บุญพระเกศ
4. นายวิเนส จันทะวงษ์ศรี
5. นายสุวัธน์ เรืองศรี

หมายเหตุ* กรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง (ระบุครั้งที่/วันที่ผ่าน
สภามหาวิทยาลัย)
-

-

3
2.2 คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ ชื่อ-สกุล
1. นางสาวชุติมา
ธนูธรรมทัศน์
2. นางสาวสุนิศา
ธรรมาวิวัฒน์
3.

นางชญานุตม์
บุญพระเกศ

ตาแหน่งวิชาการ
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

4.

นายวิเนส
จันทะวงษ์ศรี

อาจารย์

5.

นายสุวัธน์
เรืองศรี

อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชา
ศศ.ม. (ญี่ปนุ่ ศึกษา)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
อ.ม. (ภาษาและวรรณคดี
ญี่ปุ่น)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
M.A. (Applied
Japanese Linguistics)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ)
กศ.ด. (การบริหาร
การศึกษา)
ศศ.ม. (ญี่ปนุ่ ศึกษา)
รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
ศศ.ม. (ญี่ปนุ่ ศึกษา)
อ.บ. (เอเชียศึกษา
(ภาษาญี่ปุ่น))

สถาบันการศึกษา
ม.ธรรมศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ม.ธรรมศาสตร์
Monash
University
ม. อัสสัมชัญ
ม.พะเยา
ม.นเรศวร
ม.เกริก
สถาบันราชภัฏ
เชียงใหม่

ปีที่จบ
2546
2530
2545

ม.ธรรมศาสตร์
ม.ศิลปากร

2561
2556

2537
2010
2548
2563
2556
2552
2542

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ระบุอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายงานต้องเป็นผลงานวิจัย)
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวสุนิศา ธรรมาวิวัฒน์

2.

นายวิเนส จันทะวงษ์ศรี

ผลงานวิชาการ
สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์. (2561). ความขัดแย้งระหว่างสามี - ภรรยาในบทละคร
โนเรื่อง อะฌิกะริ. วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา, ฉบับพิเศษ 2561,
111 - 122.
สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์. (2560). ความทุกข์และการแก้ปัญหาความทุกข์ของตัว
ละครนาย - บ่าว ในบทละครโนเรื่อง โคยะโมะโนะงุรุอิ. วารสารเครือข่าย
ญี่ปุ่นศึกษา, ฉบับพิเศษ 2560, 75 - 87.
ชุติมา ธนูธรรมทัศน์, วิเนส จันทะวงษ์ศรี, Imai, Kanna, และ Otsuka,
Satoko. (2561). การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการท่องเที่ยวของ
หมู่บ้านไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี. วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุงเก่า ด้าน “วิจัย นวัตกรรม
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

3.

นางสาวชุติมา ธนูธรรมทัศน์

4.

นางชญานุตม์ บุญพระเกศ

5.

นายสุวัธน์ เรืองศรี

ผลงานวิชาการ
สู่การไปใช้ประโยชน์” ประจาปี พ.ศ.2561, 157 - 162.
ชุติมา ธนูธรรมทัศน์, วิเนส จันทะวงษ์ศรี, Imai, Kanna, และ Otsuka,
Satoko. (2561). การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการท่องเที่ยวของ
หมู่บ้านไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี. วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุงเก่า ด้าน “วิจัย นวัตกรรม
สู่การไปใช้ประโยชน์” ประจาปี พ.ศ.2561, 157 - 162.
ชญานุตม์ บุญพระเกศ, ชุติมา ธนูธรรมทัศน์, และ Nagase, Tomoka.
(2559). ผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเสียงภาษาญีป่ ุ่นโดยใช้เทคนิค
ชาโดอิ้งและทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อการฝึกชาโดอิ้ง. วารสารการ
ประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 5 พ.ศ.2559, 1783 - 1789.
สุวัธน์ เรืองศรี. (2562). การศึกษาการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในการพัฒนา
ความสามารถในการนาไปใช้จริงของนักศึกษาที่เรียนภาษาญี่ปนุ่ ในฐานะ
วิชาศึกษาทั่วไป.วารสารการประชุมวิชาการและการนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ปอมท “อนาคตอุดมศึกษาไทยภายใต้
บริบทโลก” ประจาปี พ.ศ.2562, 327 - 335.

3. อาจารย์ประจาหลักสูตร
3.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

ปัจจุบัน

ชุดที่ระบุใน มคอ.2

1. นางสาวชุติมา ธนูธรรมทัศน์
2. นางสาวสุนิศา ธรรมาวิวฒั น์
3. นางชญานุตม์ บุญพระเกศ
4. นายวิเนส จันทะวงษ์ศรี
5. นายสุวัธน์ เรืองศรี

หมายเหตุ* กรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง(ระบุครั้งที่/วันที่
ผ่านสภามหาวิทยาลัย)
-

1. นางสาวชุติมา ธนูธรรมทัศน์
2. นางสาวสุนิศา ธรรมาวิวฒั น์
3. นางชญานุตม์ บุญพระเกศ
4. นายวิเนส จันทะวงษ์ศรี
5. นายสุวัธน์ เรืองศรี

-

3.2 คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1.

นางสาวชุติมา
ธนูธรรมทัศน์

ตาแหน่งวิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชา
(ทุกระดับการศึกษา)
ศศ.ม. (ญี่ปนุ่ ศึกษา)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)

สถาบันการศึกษา
ม.ธรรมศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2546
2530
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

2.

นางสาวสุนิศา
ธรรมาวิวัฒน์

3.

นางชญานุตม์
บุญพระเกศ

ตาแหน่งวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

4.

นายวิเนส
จันทะวงษ์ศรี

อาจารย์

5.

นายสุวัธน์
เรืองศรี

อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชา
(ทุกระดับการศึกษา)
อ.ม. (ภาษาและวรรณคดี
ญี่ปุ่น)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
M.A. (Applied Japanese
Linguistics)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ)
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
ศศ.ม. (ญี่ปนุ่ ศึกษา)
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
ศศ.ม. (ญี่ปนุ่ ศึกษา)
อ.บ. (เอเชียศึกษา
(ภาษาญี่ปุ่น))

สถาบันการศึกษา
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ม.ธรรมศาสตร์
Monash
University
ม. อัสสัมชัญ
ม.พะเยา
ม.นเรศวร
ม.เกริก
สถาบันราชภัฏ
เชียงใหม่
ม.ธรรมศาสตร์
ม.ศิลปากร

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2545
2537
2010
2548
2563
2556
2552
2542
2561
2556

3.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร (ระบุอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายงานต้องเป็นผลงานวิจัย)
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวสุนิศา ธรรมาวิวัฒน์

2.

นายวิเนส จันทะวงษ์ศรี

3.

นางสาวชุติมา ธนูธรรมทัศน์

ผลงานวิชาการ
สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์. (2561). ความขัดแย้งระหว่างสามี - ภรรยาในบทละครโน
เรื่อง อะฌิกะริ. วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา, ฉบับพิเศษ 2561, 111 - 122.
สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์. (2560). ความทุกข์และการแก้ปัญหาความทุกข์ของตัวละคร
นาย - บ่าว ในบทละครโนเรื่อง โคยะโมะโนะงุรุอิ. วารสารเครือข่ายญี่ ปุ่น
ศึกษา, ฉบับพิเศษ 2560, 75 - 87.
ชุ ติ ม า ธนู ธ รรมทั ศ น์ , วิ เ นส จั น ทะวงษ์ ศ รี , Imai, Kanna, และ Otsuka,
Satoko. (2561). การพั ฒ นาทั ก ษะภาษาญี่ ปุ่ น เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วของ
หมู่บ้านไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี. วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุงเก่า ด้าน “วิจัย นวัตกรรม สู่การ
ไปใช้ประโยชน์” ประจาปี พ.ศ.2561, 157 - 162.
ชุ ติ ม า ธนู ธ รรมทั ศ น์ , วิ เ นส จั น ทะวงษ์ ศ รี , Imai, Kanna, และ Otsuka,
Satoko. (2561). การพั ฒ นาทั ก ษะภาษาญี่ ปุ่ น เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วของ
หมู่บ้านไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี. วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุงเก่า ด้าน “วิจัย นวัตกรรม สู่การ
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

4.

นางชญานุตม์ บุญพระเกศ

5.

นายสุวัธน์ เรืองศรี

ผลงานวิชาการ
ไปใช้ประโยชน์” ประจาปี พ.ศ.2561, 157 - 162.
ชญานุตม์ บุญพระเกศ, ชุติมา ธนูธรรมทัศน์, และ Nagase, Tomoka. (2559).
ผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่นโดยใช้เทคนิคชาโดอิ้งและทัศนคติ
ของผู้เรียนที่มีต่อการฝึกชาโดอิ้ง. วารสารการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ
ระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 5 พ.ศ.2559,
1783 - 1789.
สุวัธน์ เรืองศรี. (2562). การศึกษาการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในการพัฒ นา
ความสามารถในการนาไปใช้จริงของนักศึกษาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในฐานะ
วิชาศึกษาทั่วไป.วารสารการประชุมวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ปอมท “อนาคตอุดมศึกษาไทยภายใต้บริบทโลก” ประจาปี
พ.ศ.2562, 327 - 335.

4. อาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ประจา
1) นางสาวชุติมา ธนูธรรมทัศน์
2) นางสาวสุนิศา ธรรมาวิวัฒน์
3) นางชญานุตม์ บุญพระเกศ
4) นายวิเนส จันทะวงษ์ศรี
5) นายสุวัธน์ เรืองศรี
4.2 อาจารย์พิเศษ (ชัว่ โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น)
ลาดับ ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ
รายวิชาที่สอน
อาจารย์ประจา
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
5. สถานที่จัดการเรียนการสอน
อาคาร 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

6. จานวนนักศึกษา
สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น

ชั้นปีที่ 1
10

ชั้นปีที่ 2
10

ชั้นปีที่ 3
-

ชั้นปีที่ 4
3

รวม
23

7. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
รายงานผลการดาเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 ข้อเสนอแนะจาแนกตามรายองค์ประกอบคุณภาพ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรม/แนวทาง
การศึกษา
การพัฒนา
(ตามข้อเสนอแนะ)
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
1. โครงการพัฒนาบุคลากร
ของคณะ/มหาวิทยาลัย
(สาหรับการศึกษาต่อ,
ขอตาแหน่งทางวิชาการ,
และอบรม/สัมมนาในศาสตร์
วิชาที่เกี่ยวข้อง)
2. โครงการเครือข่ายความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศญี่ปุ่น (MOU)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

1. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
ผลงานทางวิชาการ
เพิ่มขึ้นและได้รับทุน
สนับสนุนศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก
2. มีโครงการเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ 1
มหาวิทยาลัย

ต.ค.63–ก.ย.64

ผู้รับผิดชอบ

ผศ.สุนิศา
ธรรมาวิวัฒน์
อ.ชุติมา

สถานะการ
ดาเนินงาน
(,,)



ธนูธรรมทัศน์
อ.ชญานุตม์
บุญพระเกศ
อ.ดร.วิเนส

จันทะวงษ์ศรี
อ.สุวัธน์
เรืองศรี





ผลการดาเนินงาน

1) การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 14 สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่ง
ประเทศไทย “ญี่ปุ่นในโลกวิถีใหม่”
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
2) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
การผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการสอน ณ ห้องประชุม
ดอกนกยูง อาคาร 21 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3) อบรมเชิงปฏิบตั ิการโครงการ
“อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 6”
โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา
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1.จัดระบบการบริหาร
จัดการ และกากับ ติดตาม
เพื่อให้อาจารย์ประจา
หลักสูตรมีผลงานทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น
2. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศญี่ปุ่นเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรูภ้ าษา
และวัฒนธรรม

เป้าหมาย/ผลที่
คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
(ตามข้อเสนอแนะ)

กิจกรรม/แนวทาง
การพัฒนา

เป้าหมาย/ผลที่
คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

สถานะการ
ดาเนินงาน
(,,)

ผลการดาเนินงาน
เพชรบุรี

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
1. โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
กับสถานประกอบการและ
สัมมนาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น

1. บัณฑิตมีงานทาตรง
ตามสาขาเพิ่มขึ้น
2. บัณฑิตมี
คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์

เม.ย.64
–
มิ.ย.64

ผศ.สุนิศา
ธรรมาวิวัฒน์
อ.ชุติมา



ธนูธรรมทัศน์
อ.ชญานุตม์
บุญพระเกศ
อ.ดร.วิเนส



จันทะวงษ์ศรี
อ.สุวัธน์
เรืองศรี

1) วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 จัด
อบรมเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น (การพัฒนา
บุคลิกภาพ) อาคาร 21 ห้อง 809
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2) วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
จัดอบรมล่ามภาษาญี่ปุ่น ณ อาคาร
21 ห้อง 608 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์.

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
1. จัดทาแบบสารวจ
ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายทุก
มิติ เพื่อนามาวิเคราะห์วาง

1. วิจัยเชิงสารวจ
เกี่ยวกับความต้องการของ
ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

1. จานวน
นักศึกษาเข้าใหม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด

มิ.ย.63-พ.ค.64

ผศ.สุนิศา
ธรรมาวิวัฒน์
อ.ชุติมา

ธนูธรรมทัศน์



1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร
1.) สาขาวิชาได้เข้าร่วมกิจกรรม
เปิดบ้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ กับคณะฯ เมื่อวันที่ 24
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1.ส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ใน
ด้านต่างๆ โดยเชิญ
วิทยากรผู้มคี วามรู้และ
ประสบการณ์ทางวิชาการ
หรือวิชาชีพมาให้ความรู้
เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 และทักษะการทางาน
ในวิชาชีพของตนเอง

แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
(ตามข้อเสนอแนะ)

เป้าหมาย/ผลที่
คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

2. โครงการเครือข่ายความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศญี่ปุ่น (MOU)
3. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา
1) กิจกรรมปรับพื้นฐานและ
ระดับความรูภ้ าษาญี่ปุ่น
2) กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาญี่ปุ่น
3) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม
4) กิจกรรมติวสอบและสอบ
วัดระดับความรูภ้ าษาญีป่ ุ่น
5) กิจกรรมเสริมความรูภ้ าษา
และเทคโนโลยีเพื่อการใช้งาน
6) กิจกรรมอบรมภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น

2. มีโครงการเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยใน
ประเทศญี่ปุ่น 1
มหาวิทยาลัย
3. นักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย มีผลการสอบ
วัดระดับความรู้
ภาษาญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า
N3
4. สาขาวิชาฯ มี
แหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัย
5. อัตราการคงอยู่
ของนักศึกษาเพิ่มขึ้น

มิ.ย.63-พ.ค.64

เม.ย.64–มิ.ย.64
ต.ค.63–มี.ค.64

ผู้รับผิดชอบ
อ.ชญานุตม์ บุญ
พระเกศ
อ.ดร.วิเนส

สถานะการ
ดาเนินงาน
(,,)


จันทะวงษ์ศรี
อ.สุวธั น์
เรืองศรี


ม.ค.64–มี.ค.64
ต.ค.63-ธ.ค.63
เม.ย.64-มิ.ย.64
ม.ค.64-มี.ค.64



ผลการดาเนินงาน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
2.) สาขาวิชาได้ดาเนินการ
บริการวิชาการเรียนเขียนอ่าน
ภาษาญี่ปุ่น (ประชาสัมพันธ์
สาขาวิชา)ให้แก่โรงเรียนดงตาล
วิทยา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564
และโรงเรียนสัตยาไส เมื่อวันที่
มีนาคม 2564
3) สาขาวิชาได้ขยายช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน เฟซบุ๊ก และ
ประชาสัมพันธ์ไปยังศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบันให้เชิญชวนรุ่นน้อง
นักเรียนจากโรงเรียนตนเข้ามา
ศึกษาในสาขาวิชา
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา
2.1) กิจกรรมปรับพื้นฐานและ
ระดับความรูภ้ าษาญี่ปุ่น วางแผนจะ
ดาเนินการระหว่างวันที่ 7-8
มิถุนายน 2564 ณ อาคาร 21 ห้อง
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แผนการรับนักศึกษา
2. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศญี่ปุ่น เพื่อ
แลกเปลีย่ นนักศึกษาใน
การศึกษาเรียนรูภ้ าษาและ
วัฒนธรรม
3. กาหนดเกณฑ์ระดับ
ความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นโดย
ก่อนจบการศึกษา
นักศึกษาควรมีความรู้ ไม่
น้อยกว่า N3
4. จัดหาแหล่งทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในหลักสูตร

กิจกรรม/แนวทาง
การพัฒนา

แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
(ตามข้อเสนอแนะ)

กิจกรรม/แนวทาง
การพัฒนา

เป้าหมาย/ผลที่
คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

สถานะการ
ดาเนินงาน
(,,)







608 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นการสอนออนไลน์
ผ่านระบบ Zoomเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด)
2.2) กิจกรรมอบรมภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น (เลื่อนการจัด
กิจกรรม อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้ทาบันทึกขอ
เปลี่ยนแปลงไตรมาสการดาเนินงาน
จากไตรมาส 2 เป็นไตรมาสที่ 3 วัน
พุธ ที่ 23 มิถุนายน 2564
2.3) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่น กับมหาวิทยาลัยวะคะยะมะ
วันอาทิตย์ ที่ 13 เดือนมีนาคม
2564(ระบบออนไลน์)
2.4) กิจกรรมติวสอบและสอบวัด
ระดับความรูภ้ าษาญี่ปุ่น ดาเนินการ
แล้วเสร็จ เมื่อวันพุธ ที2่ 5
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ผลการดาเนินงาน

แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
(ตามข้อเสนอแนะ)

กิจกรรม/แนวทาง
การพัฒนา

เป้าหมาย/ผลที่
คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

สถานะการ
ดาเนินงาน
(,,)

ผลการดาเนินงาน
พฤศจิกายน และวันพุธที่ 2
ธันวาคม2563 ณ อาคาร 21ห้อง
601 และ 602 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
2.5) กิจกรรมเสริมความรู้ภาษา
และเทคโนโลยีเพื่อการใช้งาน
วางแผนจะดาเนินการระหว่างวันที่
17-18 มิถุนายน 2564

1. จัดหาอาจารย์ผสู้ อน
ชาวต่างประเทศ
2. จัดทาแผนและระบบ
การกากับ ติดตาม
แผนการศึกษาต่อ
3. ส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรด้านการขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ
และการทาผลงานทาง
วิชาการ

1. โครงการจัดจ้าง
อาจารย์ชาวต่างประเทศ
(คณะ/มหาวิทยาลัย)
2. แผนการกากับติดตาม
การศึกษาต่อของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ (คณะ/มหาวิทยาลัย)
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
1. มีอาจารย์ผู้สอน
ชาวต่างประเทศ ที่
มีคุณสมบัตเิ ป็นไป
ตามความต้องการ
ของหลักสูตร
2. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และ
ตาแหน่งทางวิชาการ
3. อาจารย์

ต.ค.63–ก.ย.64

ผศ.สุนิศา
ธรรมาวิวัฒน์
อ.ชุติมา
ธนูธรรมทัศน์
อ.ชญานุตม์
บุญพระเกศ
อ.ดร.วิเนส
จันทะวงษ์ศรี
อ.สุวัธน์
เรืองศรี






1) ไม่สามารถดาเนินการได้เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด-19
2) สาขาวิชาได้ดาเนินการจัดทาแผน
และระบบกากับติดตามแผนการ
ศึกษาต่อ
3) สาขาวิชาฯ ได้มีการส่งเสริม
พัฒนาอาจารย์ (ดูรายละเอียดทีต่ วั
บ่งชี้ 4.1)

แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
(ตามข้อเสนอแนะ)

กิจกรรม/แนวทาง
การพัฒนา

เป้าหมาย/ผลที่
คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

สถานะการ
ดาเนินงาน
(,,)

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
ผลงานทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
1. การจัดการเรียน
การสอนมี
ประสิทธิภาพและ
เป็นไปตาม
แผนการจัดการเรียนรู้
2. หลักสูตรมีเนื้อหา
รายวิชาที่ทันสมัยและ
สอดคล้องกับอาชีพ
ในอนาคต
3. นักศึกษาตกค้าง
จานวนลดลง

ต.ค.63-ก.ย.64

ผศ.สุนิศา
ธรรมาวิวัฒน์
อ.ชุติมา
ธนูธรรมทัศน์
อ.ชญานุตม์
บุญพระเกศ
อ.ดร.วิเนส
จันทะวงษ์ศรี
อ.สุวัธน์
เรืองศรี




1) สาขาวิชาฯได้สารวจการมีงานทา
2 )มีการปรับแผนการเรียนตลอด
หลักสูตร

1. หลักสูตรมีวสั ดุ
และสื่อในการจัดการ
เรียนการสอนที่มี

ต.ค.-ธ.ค.63
มิ.ย.63-ก.ย.64

อ.ดร.วิเนส
จันทะวงษ์ศรี



1) สาขาวิชาได้จัดหาวัสดุการเรียน
การสอน
2) สาขาวิชาได้จัดหาแหล่งทุน
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1. ทาการสารวจการมีงาน กิจกรรมสารวจการมีงานทา
ทาของบัณฑิตเชิงลึกเพื่อ ของบัณฑิต
นาไปวิเคราะห์และพัฒนา
หลักสูตร/เนื้อหารายวิชา
ให้ทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการ/อาชีพใน
อนาคต
2. วางแผนการเรียนตลอด
หลักสูตร โดยพิจารณา
เนื้อหาความยาก/ง่าย
รายวิชาที่ต้อง
เรียนต่อเนื่อง

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1.จัดทาแผนการจัดซื้อ
วัสดุและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน

1. โครงการจัดหาวัสดุ
การเรียนการสอนและพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน



แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
(ตามข้อเสนอแนะ)

เป้าหมาย/ผลที่
คาดว่าจะได้รับ

2. โครงการเครือข่ายกับ
องค์กรภายนอกเพื่อเป็นแหล่ง
สนับสนุนการเรียนรูภ้ ายนอก
ห้องเรียน

ประสิทธิภาพและ
เพียงพอในการจัดการ
เรียนการสอน
2. หลักสูตรมีเครือข่าย
แหล่งการเรียนรู้

ระยะเวลา
ดาเนินการ

หมายเหตุ : เครื่องหมาย  ดาเนินการเสร็จแล้ว  อยู่ระหว่างดาเนินการ  ยังไม่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

สถานะการ
ดาเนินงาน
(,,)



ผลการดาเนินงาน
ภายนอกเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน
3) สาขาวิชาได้สร้างเครือข่ายกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่น
มหาวิทยาลัยวะคะยะมะ และ
โรงเรียนในเขต 3 บุรี
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2.จัดหาแหล่งทุนภายนอก
เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน
3.สร้างเครือข่ายกับองค์กร
ภายนอก/บริษัท/
โรงเรียน/สถานที่ท่องเที่ยว
เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุน
การเรียนรู้ภายนอก
ห้องเรียน

กิจกรรม/แนวทาง
การพัฒนา
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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

ข้อค้นพบ/
ผลการดาเนินงาน
1.จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คน ไม่มีอาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตร
และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตร มากกว่า 1 หลักสูตร
ไม่ได้และประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น
2.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคณ
ุ วุฒิ
อาจารย์ผู้รับผิดขอบมีคณ
ุ วุฒิปริญญาโท
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ 1 ท่าน
ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1
และมีผลงานย้อนหลังอย่างน้อย 1
รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง
รายการใน 5 ปีย้อนหลังทุกท่าน
3.คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคณ
ุ วุฒิปริญญา อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิ
โทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า ปริญญาโท ดารงตาแหน่งทาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการ วิชาการ 1 ท่าน และมีผลงาน
ใน 5 ปี ย้อนหลัง
ย้อนหลังอย่างน้อย 1 รายการใน 5ปี
ย้อนหลังทุกท่าน
4.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจา มี
อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจา
คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทาง
มีคุณวุฒิปริญญาโท ดารงตาแหน่ง
วิชาการไม่ตากว่
่ าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ ทางวิชาการ 1 ท่าน และตรงกับ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
สาขาวิชาการที่สอน
รายละเอียด
5.คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ทีเ่ ป็นอาจารย์พเิ ศษ (ถ้ามี) ไม่มีอาจารย์พิเศษ
มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
และมีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อย
กว่า 6 ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผูร้ ับผิดชอบรายวิชานั้น
6.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนดต้อง เป็นหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2560
ไม่เกิน 5 ปี(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมตั ิ/ให้ความ
โดยในปีการศึกษา 2563 เป็นปีที่สี่
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้ ของการใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง
งานในปีที่ 6) ประกาศใช้ในปีที่ 8)
ล่าสุด (ปรับปรุงไม่เกิน 5 ปี)
เกณฑ์การประเมิน
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สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
เป้าหมาย
ผลการ
คะแนนประเมิน
การบรรลุ
2563
ดาเนินงาน
จากคณะกรรมการ
เป้าหมาย
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
ผ่าน
บรรลุ
 ผ่าน
 ผ่าน
มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
 ไม่ผ่าน
 ไม่ผ่าน
หมายเหตุ : หากไม่ผา่ นเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” คะแนนเป็นศูนย์
ตัวบ่งชี้

ข้อเสนอแนะ
1. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคณ
ุ วุฒิปริญญาโทหรือดารงตาแหน่งทางวิชาการ มีผลงานทางวิชาการ 1
รายการใน 5 ปี ย้อนหลังทุกท่าน ควรเขียนระบุในรายงานผลการดาเนินงานระดับหลักสูตรด้วย
2. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแค่หลักสูตรเดียว ทาให้สามารถบริหารจัดการหลักสูตรได้
อย่างเต็มที่
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หมวดที่ 2 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัว
เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
บ่งชี้
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
- ระบบการรับและแต่งตัง้ อาจารย์ประจาหลักสูตร
- ระบบการบริหารอาจารย์
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ทางหลักสูตรมีระบบและกลไกที่ครบถ้วน มีแผนการพัฒ นาอาจารย์และการรับสมัครอาจารย์เพื่ อ
ทดแทนอั ตรากาลั งที่ ขาดไป แต่ ยังขาดการเขียนรายละเอีย ดแผนรองรับ การเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ป ระจ า
หลักสูตรที่จะเกษียณ (แผนอัตรากาลังระยะยาว) โดยมีแผนการพัฒนาและส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตร
ทาผลงานเพื่อการศึกษาต่อและขอตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
1. การกากับติดตามการจัดทาตารา/เอกสารประกอบการสอนเพื่อขอเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการให้
เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ ควรเขียนระบุให้ชัดเจนว่าดาเนินการถึงขั้นตอนใด กรณีที่ยังไม่สาเร็จตามเป้าหมาย
มีสาเหตุจากอะไร เพื่อสามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางปรับปรุง/พัฒนากระบวนการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ต่อไปได้
2. ควรมีการเขียนแผนรองรับอัตรากาลังและอัตราการทดแทนการเกษียณอายุราชการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร หรือแผนอัตรากาลังระยะยาว เพื่อเป็นการวางแผนสาหรับอนาคตของหลักสูตรในการสรรหา
อาจารย์ทดแทนในกรณีต่าง ๆ ได้
3. การจัดหาอาจารย์พิเศษชาวต่างชาติมาสอนในบางรายวิชา หรือเชิญเป็นวิทยากรในบางชั่วโมงก่อน
แทนการจัดหาอาจารย์ชาวต่างชาติเป็นอาจารย์ประจาในหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้วิชาการ
และมีประสบการณ์การใช้ภาษากับเจ้าของภาษา เพื่อสามารถนาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับชีวติ การทางานจริง
หลังจบการศึกษา
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
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สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

4 ระดับ

3 ระดับ

3 คะแนน

ไม่บรรลุ

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้
4.2

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพอาจารย์
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5 คน มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก จานวน 1 คน ได้แก่
1. อาจารย์ดร.วิเนส จันทะวงษ์ศรี
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ 20% คะแนนที่ได้เท่ากับ 5 คะแนน
โดยแสดงวิธีการคานวณ ดังนี้
วิธีการคานวณ
1.ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1
X 100 = ร้อยละ 20
5
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
20
X 5 = 5 คะแนน
20
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ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

5

จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

1

ข้อเสนอแนะ
มีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
จานวน 2 ท่าน ควรมีแผนเพื่อการกากับติดตามอาจารย์ที่ขอลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก เพื่อให้สาเร็จ
การศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ของหลักสูตร

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เป้าหมาย
2563
ป.ตรี
ร้อยละ 20

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ 20.

5 คะแนน

บรรลุ

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้
4.2

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพอาจารย์
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5 คน มีตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 1 คน ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ 20% คะแนนที่ได้เท่ากับ
5 คะแนน โดยแสดงวิธีการคานวณ ดังนี้
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ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
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
-

ข้อเสนอแนะ
มีแผนกาหนดการขอตาแหน่งทางวิชาการ 4 ท่าน แต่มีอาจารย์เพียง 1 ท่านทีท่ าเสร็จแล้ว ที่เหลือยังไม่เสร็จ
ควรมีแผนการกากับติดตาม เพือ่ ให้อาจารย์ทาผลงานในการขอเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่หลักสูตรกาหนด

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

เป้าหมาย
2563
ป.ตรี
ร้อยละ 60

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ 20

1.67 คะแนน

ไม่บรรลุ

20
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้
4.2

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพอาจารย์
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ผลงานวิช าการของอาจารย์ป ระจาหลั กสูต ร ทั้ งหมด จ านวน 0 เรื่อง ค่าร้อยละของผลรวมถ่วง
น้าหนั กของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ป ระจาหลักสู ตร เท่ ากับ 0% คะแนนที่ ได้เท่ากับ 0 คะแนน
โดยแสดงวิธีการคานวณ ดังนี้
วิธีการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
0
x 100 =
0%
5
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
0
x 5 =
0 คะแนน
20
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตร

ค่าน้าหนัก
ผลงานทางวิชาการ

ผลงานสร้างสรรค์

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 0.20 0.40

0.60

0.80 1.00

1.ชื่อ...........................

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก
-

ข้อเสนอแนะ
ควรมีแผนการส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีผลงานวิชาการทุกคน หรืออย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร

เป้าหมาย
2563
ป.ตรี
ร้อยละ 20

ผลการ
ดาเนินงาน

ร้อยละ 0

คะแนนประเมิน
การบรรลุเป้าหมาย
จากคณะกรรมการ

0 คะแนน

ไม่บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้
4.3

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ผลที่เกิดกับอาจารย์
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร 100% เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
และยังไม่มีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่เกษียณอายุราชการ
2. ความพึงพอใจของอาจารย์อยู่ในระดับดีและมีแนวโน้มผลการประเมินดีขึ้นจากปีการศึกษาก่อนหน้า
แต่การรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตรยังขาด
ด้านสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ เป็นการประเมินผล 3 ด้านจากทั้งหมด 4 ด้าน ซึ่งเมื่อนาผลการประเมิน
ด้านสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้มารวม คะแนนผลการประเมินอาจจะลดลง แต่แนวโน้มผลการประเมินยังคงดีขึ้น
จากปีการศึกษาก่อนหน้า
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
ในการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตรควรมี
ให้ครบทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้เห็นภาพรวมผลที่เกิดกับอาจารย์ได้ครบตามระบบ และสามารถวางแผนพัฒนา/
ปรับปรุงผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการของอาจารย์ได้มากทีส่ ุด
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

4 ระดับ

4 ระดับ

4 คะแนน

บรรลุ
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
2.1

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ผลการสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณ ฑิ ต ต่อคุณ ภาพของบัณ ฑิตปริญ ญาตรี ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15
คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ที่
รายการข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด
ผลการ
ดาเนินงาน
1 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
คน
14
2 จานวนบัณฑิตทีไ่ ด้รับการประเมินทั้งหมด
คน
5
4 จานวนผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
คน
5
5 คะแนนเฉลี่ยทีไ่ ด้จากการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ค่าเฉลี่ย
4.15
สูตรการคานวณ
83
100

=

4.15

ข้อเสนอแนะ
หลักสูตรควรมีการวิเคราะห์หรือรายงานผลประเมินมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยผู้ใช้บัณฑิต
ในแต่ละด้าน เพื่อเห็นภาพสะท้อนแต่ละด้านและเป็นแนวทางในการวางแผนกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาต่อไปได้

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ค่าเฉลี่ย 90

ค่าเฉลี่ย 83

4.15 คะแนน

ไม่บรรลุ

23
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
2.2

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เท่ากับ 100% คะแนนที่ได้เท่ากับ 5 คะแนน โดยแสดงวิธีการคานวณ ดังนี้
วิธีการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
14
x 100 = 100%
14
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
100
x 5 =
5 คะแนน
100
ข้อมูลพื้นฐาน
รายการข้อมูลพื้นฐาน

จานวน
จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
14
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสารวจ
14
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาภายใน 1 ปีหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 14
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาอยู่แล้ว
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
14
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
ร้อยละของจานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม
100
ข้อเสนอแนะ
นักศึกษาสาเร็จการศึกษาครบทุกคนและทางานตรงตามสาขาทีเ่ รียนมา ได้แก่ ประกอบอาชีพล่ามแปลภาษา
จานวน 10 และอาจารย์สอนวิชาภาษาญี่ปนุ่ จานวน 4 คน

24
สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา ร้อยละ 100
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ร้อยละ 100

5 คะแนน

บรรลุ

ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
3.1

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
1. การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่สาขาวิชากาหนดไว้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทาให้หลักสูตร
ไม่สามารถออกประชาสัมพันธ์ตามพื้นทีโ่ รงเรียนได้ จึงเป็นการรับสมัครแบบออนไลน์ ทาให้ได้นกั ศึกษาไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา มีการปรับพืน้ ฐานความรู้ภาษาญี่ปนุ่ ของนักศึกษาใหม่ โดยผลการ
ปรับพื้นฐาน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เคยศึกษาภาษาญีป่ ุ่นมาก่อน ซึ่งมีจานวนมากกว่ากลุ่มทีไ่ ม่เคยเรียน
ทาให้มีความเข้าใจและเรียนรู้ได้เร็ว ซึ่งในนักศึกษาที่ไม่เคยศึกษามาก่อนมีภาวะเครียดบางคน แต่มีการใช้
เกมส์มาช่วยในการปรับพืน้ ฐานให้นักศึกษามีภาวะเครียดที่ลดลง และใช้รูปแบบกิจกรรมเป็นการเรียนรู้แบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการวัดผลการปรับพื้นฐานสาหรับนักศึกษาใหม่เพิ่มเติม ในกรณีที่นักศึกษามีพนื้ ฐานการเรียน
ภาษาญีป่ ุ่นมาก่อนว่า การปรับพื้นฐานของสาขาวิชาทาให้นักศึกษาที่มีพื้นฐานมาก่อนแล้วพัฒนาขึ้นจาก
ความรู้เดิมที่มีมากน้อยเพียงใด และอาจเพิ่มขั้นตอนการวัดผลความสาเร็จในกลุ่มนักศึกษาทีไ่ ม่มีพื้นฐาน
มาก่อนว่า กระบวนการที่หลักสูตรดาเนินการอยู่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา และทาให้นักศึกษา
เรียนต่อไปได้ตลอดตามแผนการศึกษา
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
3.1 การรับนักศึกษา

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

4 ระดับ

3 ระดับ

3 คะแนน

ไม่บรรลุ

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
3.2

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
- การควบคุมการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
1. สาขาวิชามีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องโครงสร้างหลักสูตร แผนการ
ศึกษา การลงทะเบียนเรียน พร้อมทั้งการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และมีช่องทางการให้คาปรึกษาผ่านระบบ
ออนไลน์ ทาให้ผลการประเมินของอยู่ในระดับดีมาก
2. ทางสาขามีการจัดโครงการให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีของสาขาวิชา ถึงแม้งบประมาณจะน้อยแต่ทางสาขา
ก็สามารถบริหารจัดการได้อย่างดี เพื่อให้การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ได้อย่างครบถ้วน
ข้อเสนอแนะ
สาขาวิชาอาจอธิบายให้ชัดเจนมากขึ้นในแต่ละกิจกรรมที่จัดให้นกั ศึกษานั้น มีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาให้
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านใด ผ่านกิจกรรม/เนื้อหาใด และมีวิธีการประเมินผลอย่างไร
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

4 ระดับ

3 ระดับ

3 คะแนน

ไม่บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- การคงอยู่
- การสาเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
1. การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาในสาขาวิชามีอัตราทีน่ ้อยลงเนื่องจากในปี 2560 มีการเปลีย่ นแปลง
หลักสูตรทาให้นักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษาดังกล่าวได้ย้ายไปเรียนในสาขาวิชาอืน่ แต่พอหลักสูตรสามารถ
เปิดได้ทาให้มีนักศึกษาที่ประสงค์จะกลับมาเรียนในสาขาเพียง 3 คน และนักศึกษาอยู่ในช่วงฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ทาให้การสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 เป็น 0 คน
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรมีผลเพิ่มขึ้น 2 ปีต่อเนื่อง และครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ (ไม่เกิน 3 ข้อ)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

3 ระดับ

3 ระดับ

3 คะแนน

บรรลุ
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
5.1

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
สาระของรายวิชาในหลักสูตร
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
1. รายวิชาภาษาญีป่ ุ่น 1 มีนักศึกษาได้เกรด F จานวน 3 คน แม้จะมีการปรับพืน้ ฐานก่อนเรียนแล้วก็ตาม ทา
ให้เมื่อนักศึกษาไปเรียนในรายวิชาภาษาญีป่ ุ่น 2-5 ก็ยังตกเหมือนเดิม เนื่องจากทักษะพืน้ ฐานไม่เพียงพอ
2. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทางาน (Work
Integrated Learning: WIL) มาใช้
3. หลักสูตรได้มีปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย ตามยุคโลกาวิวฒ
ั น์ โดยมีการเปลี่ยนแปลงสาระใน
หลักสูตร ด้วยการเพิ่มเติมรายวิชาที่มีเนื้อหาทันสมัย เช่น มีเว็บไซต์ที่ใช้การเรียนวิชาการออกเสียง
www.nhkonline.com, www.nihongoena.com, www.3anet.co.jp/ja/2861 เป็นต้น
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ (ไม่เกิน 3 ข้อ)
ควรมีการวิเคราะห์และวางแผนแก้ไขปัญหาในรายวิชาที่นักศึกษาได้เกรด F ว่าแท้จริงเกิดจากปัญหาใด
พฤติกรรมของนักศึกษาเอง การปรับพื้นฐานของนักศึกษา เนื้อหารายวิชาหรือการวัดผล เนื่องจากมีการปรับ
พื้นฐานแล้ว แต่นักศึกษายังเรียนไม่ผา่ นในรายวิชากลุ่มนี้อยู่ หากเป็นปัญหาทักษะพืน้ ฐานไม่เพียงพอ จะส่งผล
ให้การเรียนวิชาที่ยากขึ้นยิง่ ไม่เข้าใจ อาจจะทาให้เกิดปัญหาในอนาคตถึงขั้นลาออกกลางเทอม จึงอาจมี
การทบทวนกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาอีกครั้ง
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

4 ระดับ

3 ระดับ

3 คะแนน

ไม่บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
5.2

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
- การกาหนดผู้สอน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม
และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- การควบคุมหัวข้อวิ ทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณ ฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ป รึกษาวิทยานิพ นธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณ ฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
- การช่วยเหลือ กากับติดตาม ในการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
1. หลักสูตรมีการดาเนินงานตามระบบและกลไกที่หลักสูตรได้กาหนดไว้อย่างดี
2. ผลการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
หลักสูตรมีกระบวนการการกาหนดผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการ ทาให้ผลที่เกิดกับนักศึกษามีประสิทธิผลที่ดี นักศึกษามีโอกาสพัฒนาความสามารถของ
ตนเองอย่างเต็มที่
ข้อเสนอแนะ
ควรเขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมให้ชัดเจนยิง่ ขึ้น
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

4 ระดับ

4 ระดับ

คะแนนประเมิน
การบรรลุเป้าหมาย
จากคณะกรรมการ

4 คะแนน

บรรลุ
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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
มีการประเมินผลการเรียนรูข้ องหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
การทวนสอบควรเชิญอาจารย์ขา้ งนอกมาเป็นกรรมการกลั่นกรองการทวนสอบของสาขาวิชา เพื่อให้เกิด
ความหลากหลาย และนาผลการทวนสอบมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรได้
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
5..3 การประเมินผู้เรียน

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

4 ระดับ

3 ระดับ

3 คะแนน

ไม่บรรลุ

30
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
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
การสอน

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

(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึง่ ครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

31
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก

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

วิธีการคานวณ
10
10

x

100 =

100%

ข้อเสนอแนะ (ไม่เกิน 3 ข้อ)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
1. หลักสูตรมีผลการดาเนินงานในตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ผ่านตามเกณฑ์ครบทั้ง 5 ตัวบ่งชี้
2. หลักสูตรมีผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2563 ผ่านและครบถ้วนตามจานวนตัวบ่งชีท้ ี่รับประเมิน
10 ตัวบ่งชี้ (ร้อยละ 100)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เป้าหมาย
2563

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/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่ อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
1. ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้อาคารเรียนใหม่ และมีห้องปฏิบัติการสาขาวิชาที่ทันสมัย มี
ระบบ Wifi และ Lan สามารถท างานได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง ผลการด าเนิ น งานเป็ น ไปตามกระบวนการจั ด หา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ที่ทางหลังหลักสูตรได้
มีการทบทวนและพัฒนากระบวนการในปีที่ผ่านมา
2. หลักสูตรได้ดาเนิน การปรับ ปรุงกระบวนการเพื่อให้มีจานวนสิ่งสนับ สนุนการเรียนรู้ต่อนักศึกษาอย่าง
เพียงพอ และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ทั้งในรูปแบบออนไลน์
และในที่ตั้ง
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการจัดหาแหล่งทุนเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม เนื่องจากในการสัมภาษณ์นักศึกษาของ
หลักสูตรพบว่า แม้จะมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อนักศึกษาอย่างเพียงพอ แต่นักศึกษายังมี
ความต้องการเพิ่มเติม เช่น พจนานุกรมภาษาญีป่ ุ่น อาจมีการจัดหาเพิ่มเติมในหมวดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ที่ทางสาขาวิชามีอยู่แล้ว เพื่อสามารถรองรับต่อจานวนนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาของสาขาวิชาในอนาคต
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

4 ระดับ

4 ระดับ

4 คะแนน

บรรลุ
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บทที่ 3
สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพของหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
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 83%

 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

ไม่บรรลุ

4.15 คะแนน

บรรลุ

5 คะแนน

ค่าเฉลี่ย
90%

ร้อยละ
100

14
14

X 100 =

100%

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับ
ระดับ 4
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริม ระดับ 3
และพัฒนานักศึกษา

เฉลี่ยรวม 4.58 คะแนน

3 คะแนน

ไม่บรรลุ

3 คะแนน

3 คะแนน

บรรลุ

3 คะแนน
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ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์ที่
เกิดกับนักศึกษา

เป้า
หมาย
ระดับ 3

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

ตัวหาร
3 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลคะแนนการประเมิน
โดยคณะกรรมการ

บรรลุ

3 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหาร
และพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพ
อาจารย์

ระดับ 4

เฉลี่ยรวม 3 คะแนน

3 คะแนน

ไม่บรรลุ

รวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ 4.2

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
4.2.3 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร

ป.ตรี 20%

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับ
อาจารย์

ระดับ 4

1
5

ป.ตรี 45%

1
5

ป.ตรี 15%

0
5
4 คะแนน

X

100 =

3 คะแนน
รวม 2.22 คะแนน

บรรลุ

5 คะแนน

ไม่บรรลุ

1.67 คะแนน

ไม่บรรลุ

0 คะแนน

บรรลุ

4 คะแนน

20%

X 100 =

20%

X 100 =

0%

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของ
ระดับ 4 3 คะแนน
รายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวาง
ระดับ 4 4 คะแนน
ระบบผูส้ อนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การ
ระดับ 4 3 คะแนน
ประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการ
ร้อยละ
ดาเนินงานหลักสูตรตาม
95.00- 10 ข้อ
X 100 = 100%
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
99.99
10 ข้อ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เฉลี่ยรวม 3.07 คะแนน
ไม่บรรลุ

3 คะแนน

บรรลุ

4 คะแนน

ไม่บรรลุ

3 คะแนน

บรรลุ

5 คะแนน
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เป้า
หมาย

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวหาร

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

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

ผลคะแนนการประเมิน
โดยคณะกรรมการ
เฉลี่ยรวม 3.75 คะแนน

บรรลุ

4 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

เฉลี่ยรวม 4 คะแนน

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2 - 6

3.57 คะแนน

ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
จานวน
ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบ

Input

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน

Process Output

คะแนน
เฉลี่ย

ผ่าน

ระดับคุณภาพ
หลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐาน

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

2

-

-

4.58

4.58

มาก

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

3

-

3.00

3.00

3.00

ปานกลาง

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

3

2.22

3.00

4.00

3.07

ดี

4

-

3.33

5.00

3.75

ดี

1

-

4.00

-

4.00

ดี

13

2.22
ปาน
กลาง

3.29

4.23

3.57

ดี

ดี

มาก

ดี

รวม
ผลการประเมิน

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

ระดับคุณภาพ
น้อย
ปานกลาง
ดี
มาก
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง (ไม่เกิน 3 ข้อ)
จุดเด่นเด่นและแนวทางเสริม
1. หลักสูตรมีอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิ และ
ความเชี่ยวชาญตรงตามศาสตร์ของสาขาวิชา
2. หลักสูตรมีคุณภาพของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
แล้วได้งานทาครบทุกคน
3. ความเข้มแข็งของอาจารย์ในหลักสูตรที่พยายาม
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาทั้งในด้านการจัดการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ส่งผลให้
คุณภาพบัณฑิตของหลักสูตรเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และได้งาน
ทาครบทุกคน

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
ความต่อเนื่องในการพัฒนาผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร เช่น ในรายวิชาการศึกษา
เอกเทศที่มีการกาหนดให้นักศึกษาทาวิจัย หาก
อาจารย์เจ้าของรายวิชา หรือขอความร่วมมือ
อาจารย์ในหลักสูตร กากับดูแล ให้คาปรึกษาแก่
นักศึกษาในการทาวิจัย และส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ อาจเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มผลงาน
ทางวิชาการให้กับอาจารย์และหลักสูตรได้มากขึ้น
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ภาคผนวก

- กาหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2563
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- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2563
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- ภาพประกอบ
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
วันที่ 11 มิถุนายน 2564
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