แบบฟอร์มสำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี หลักสูตร 4 ปี
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตร ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำภำษำญี่ปุ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
ประจำปีกำรศึกษำ 2557
(ผลกำรดำเนินงำนระหว่ำงวันที่ 1 สิงหำคม 2557 ถึง วันที่ 31 กรกฎำคม 2558)
วันที่รำยงำน 24 กรกฎำคม พ.ศ. 2558
รับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
1. ประธานหลักสูตร : ดร.วิชยา โยชิดะ
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : นางสาวชาคริยา ชุมมวล
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
3. อาจารย์ประจาหลักสูตร : นางสาวมนสิชา แก้วนันไชย
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
4. อาจารย์ประจาหลักสูตร : นางสาวศุภลักษณ์ กฤษณานนท์
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
5. อาจารย์ประจาหลักสูตร : นายเฉลียว ปราบพารา
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
6. เห็นชอบโดย : ผศ. ดร. ลาวัณย์ สังขพันธานนท์ (หัวหน้าภาควิชา)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
7.เห็นชอบโดย : ดร. กนกพร รัตนสุธีระกุล (คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
1. รหัสหลักสูตร 25490211107264
1.1  มี มคอ.1
1.2 √ ไม่มี มคอ.1
2. วันที่สภำมหำวิทยำลัยให้ควำมเห็นชอบหลักสูตร วันที่ 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2554
3. วันที่นำส่งหนังสือแจ้ง สกอ. เพื่อรับทรำบกำรเห็นชอบหลักสูตร เลขส่ง 255/ 5 เมษำยน พ.ศ. 2554
4. สถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน
อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
5. รำยชื่อ/คุณวุฒิ/ตำแหน่งทำงวิชำกำรอำจำรย์ประจำหลักสูตร
ที่ระบุใน มคอ.2

ปัจจุบัน

1. อ. ดร.วิชยา โยชิดะ

1. อ. ดร.วิชยา โยชิดะ

2. อ. จรัลญา ชุมยางสิม

2. อ. ชาคริยา ชุมมวล

3. อ. ชาคริยา ชุมมวล

3. อ. มนสิชา
แก้วนันไชย
4. อ. ศุภลักษณ์
กฤษณานนท์

4. อ.วารุณี แก้วนันไชย

วุฒิกำรศึกษำ
อำจำรย์ปัจจุบัน
Ph.D.
(Language and Culture)
M.A.
(Language and Culture)
B.A.
(Japanese Language)
ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา)
อบ. (ภาษาญี่ปุ่น)
ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)

หมำยเหตุ

อ.จรัลญา ชุมยางสิม ลาออก
เพื่อไปทางานที่ภูมิลาเนา
อ.วารุณี แก้วนันไชย เปลี่ยนชื่อ
เป็นมนสิชา แก้วนันไชย
อ.ศุภลักษณ์ กฤษณานนท์ เป็น
อาจารย์ประจ าหลัก สูตรตั้งแต่
30 กันยายน พ.ศ. 2556

5. อ. เฉลียว ปราบพารา 5. อ. เฉลียว ปราบพารา ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเหตุ : สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีมติให้ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรชุดปัจจุบัน
ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
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5.1 ประธำนหลักสูตร คือ ลำดับที่ 1
5.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คือ ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3 ลำดับที่ 4 และลำดับที่ 5
6. รำยชื่ออำจำรย์ผู้สอน
(ดูในภาคผนวก หน้า 20-21 )

ส่วนที่ 2
ผลกำรดำเนินงำนตำมองค์ประกอบคุณภำพในกำรประกันคุณภำพหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 1 กำรกำกับมำตรฐำน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรทีก่ ำหนดโดย สกอ.
สรุปผลการดาเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
√
ผ่านทั้ง 5 ข้อ

ไม่ผ่านครบทั้ง 5 ข้อ
โดยมีรายละเอียดในแต่ละเกณฑ์การประเมินตามตารางดังนี้
ข้อที่
1

เกณฑ์กำรประเมิน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

2

คุณสมบัติของอาจารย์ประจา
หลักสูตร

3

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด

ผลกำรดำเนินงำน
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร 5
คน และไม่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น พร้อมทั้งประจาหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
สรุปว่า √ ผ่าน ไม่ผ่าน
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงสาขา 5 คน
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาโท จานวน
4 คน
สรุปว่า √ ผ่าน ไม่ผ่าน
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เป็นหลักสูตร 5 ปี รับนิสิตรุ่น
แรกเมื่อปีการศึกษา 2554 และจะครบวงรอบการปรับปรุงในปี
การศึกษา 2559 ในปี 2558 นี้ยังไม่ครบกาหนดระยะการปรับปรุง
จึงไม่ขอรับการประเมินในข้อนี้

แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
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4

การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัว มีผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ TQF เป็นไปตามเกณฑ์
บ่งชี้ผลการดาเนินงาน เพื่อ √ ครบทั้ง 5 ข้อแรก
การประกันคุณภาพหลักสูตร
 ไม่ครบ 5 ข้อแรก
และการเรียนการสอน ตาม โดยมีรายละเอียดปรากฏในผลการดาเนินงานองค์ประกอบที่ 5 ตัว
กรอบมาตรฐาน TQF
บ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (ดูหน้า 14 ประกอบ)
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา จานวน 19 คน ดาเนินการสารวจผลการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 94.74 ของผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) เท่ากับ 4.30 รายละเอียดดังตาราง
ที่

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดใน มคอ.2

1
2
3
4
5

ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิตภาพรวม
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ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
บัณฑิต
4.38 คะแนน
4.42 คะแนน
4.31 คะแนน
4.33 คะแนน
4.06 คะแนน
4.30 คะแนน

5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวม
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อนจบการศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
สรุปคะแนนประเมินตนเอง (เต็ม 5)

จานวน
19
19
18

ร้อยละ
100
100
94.74

-

-
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4.74 คะแนน
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องค์ประกอบที่ 3 นิสติ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำรรับนิสิต
ผลกำรดำเนินงำน
ระบบการรับนิสิต

ผลกำรดำเนินงำน : ทางหลักสูตรฯ ได้ดาเนินการภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้กาหนดแผนการรับนิสิตเข้าเรียนในหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2557 ดัง
ตารางต่อไปนี้
ปีการศึกษา 2557
แผนการรับ (คน)
รับจริง (คน)
ระบบรับตรงทั่วประเทศ
33
52
ระบบแอ็ดมิสชั่น
12
21
ระบบพิเศษ
10
22
โควต้าโครงการพิเศษอื่นๆ
5
4
รวม
60
99
ในปีการศึกษา 2557 ได้รับนิสิตเกินกว่าแผนการรับซึ่งเป็นกาหนดในปีการศึกษา 2554 เนื่องจากทาง
หลักสูตร ฯ เล็งเห็นว่าความต้องการของตลาดนั้นต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นจานวนมากขึ้นทุก
ปี รวมถึงในปีการศึกษานี้ ทางหลักสูตรฯ มีอาจารย์ผู้สอน 8 คน และดาเนินการสอนเข้าสู่ปีที่ 10 จึงมี
ศักยภาพเพียงพอที่จะรับนิสิตเกินกว่าแผนที่กาหนดไว้ได้
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ผลกำรดำเนินงำน :
ในการรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2557 นิสิตใหม่เข้าร่วมงานปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัยและคณะฯ
หลังจากนี้ทางหลักสูตรฯ จะพบปะทาความเข้าใจกับนิสิตเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเรียนภาษาญี่ปุ่น
และแผนการลงทะเบียนเรียน พร้อมทั้งมีการพบปะผู้ปกครองของนิสิตใหม่ด้วย เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนในหลักสูตร การเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่หลักสูตรเป็นผู้ดาเนินการ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนซึ่งนอกเหนือจากค่าลงทะเบียนและการมีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนไปศึกษา
อบรมที่ประเทศญี่ปุ่ นในมหาวิทยาลัย คู่สัญญา MOU เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ให้ รุ่นพี่แนะนาความรู้
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นให้แก่รุ่นน้องด้วย
ในการประชุมติดตามผลการดาเนินงานของหลักสูตรฯ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2558 พบว่า
อัตราการสาเร็จ การศึกษาและอัตราคงอยู่ของนิสิ ตมีแนวโน้มลดลง (ดูตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับ นิสิ ต
ประกอบ) ดังนั้นทางอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ จึงมีแผนที่จะจัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาญี่ปุ่น
ให้แก่นิสิตใหม่ที่จะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษาเป็น
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยจัดสอบวัดระดับความรู้เพื่อแบ่งกลุ่ม นิสิต โดยนิสิตที่สอบผ่านตามเกณฑ์ ไม่ต้อง
เข้าอบรม แต่นิสิตที่ไม่ผ่านจะต้องเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับตัวอักษรและไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน
ทั้งนี้การจัดการอบรมจะให้อาจารย์ชาวญี่ปุ่นเป็นวิทยากรเพื่อสร้างความคุ้นเคยและมั่นใจให้นิสิตใน
แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
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การเรียนภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นมากขึ้นด้วย ซึ่งทางหลักสูตรฯ คาดว่าโครงการเตรียมความพร้อมนี้
จะมีส่วนส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมในการเรียนมากยิ่งขึ้น
สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ำกับ 2 คะแนน

แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำนิสิต
ผลกำรดำเนินงำน
การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต
ผลกำรดำเนินงำน :
ในปีการศึกษา 2557 ทางหลักสูตรฯ มอบหมายหน้าที่การดูแลนิสิตให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาประจาชั้นปี
เป็นผู้ดูแลหลัก โดยระบุเงื่อนไขว่าอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปีต้องสอนนิสิตชั้นปีของตนเองอย่างน้อย 1
รายวิชาเพื่ออาจารย์ที่ปรึกษาจะได้พบนิสิตได้ในแต่ละภาคการศึกษาด้วย ทั้งนี้หน้าที่หลัก คือ 1)กาหนดวัน
เวลาให้นิสิตสามารถเข้าพบได้เพื่อพูดคุยปรึกษาทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องเรียน 2) ตรวจสอบผลการเรียนของ
นิสิตในที่ปรึกษา หากพบปัญหาจะต้องพูดคุยกับนิสิตเพื่อหาแนวทางแก้ไข และหากเป็นปัญหาใหญ่จะต้อง
แจ้งให้ผู้ปกครองของนิสิตทราบ นอกจากนั้นทางหลักสูตรฯ ยังใช้สื่อทางเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์โดยการ
ตั้งกลุ่มแฟนเพจชื่อ “สาขาภาษาญี่ปุ่น ม.มหาสารคาม” เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อกับนิสิตได้ตลอดเวลา
จากการดาเนินงานในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ประชุมติดตามการทางานของ
อาจารย์ที่ปรึกษาประจาชั้นปี พบว่าชั้นปีที่นิสิตมีจานวนมาก(ปี 1 จานวน 93 คน) หากมีอาจารย์ที่ปรึกษา
เพียง 1 คน อาจดูแลได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้นจึงมีมติให้ในปีการศึกษา 2558 ทางสาขาจะดาเนินการแก้ไขโดย
กาหนดจานวนอาจารย์ที่ปรึกษาต่อนิสิตไม่เกิน 50 คน
การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่

21

ผลกำรดำเนินงำน :
ในปีการศึกษา 2557 ทางสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นได้จัดกิจกรรมต่างๆ โดยคานึงถึงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม (3R4C) ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 3R ได้แก่ Reading-การอ่าน Writing- การเขียน และ
Arithmetic-คณิตศาสตร์ และ 4C ได้แก่ Critical Thinking-การคิดวิเคราะห์ Communication-การสื่อสาร
Collaboration-การร่วมมือ และ Creativity-ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะ
ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่) ดังโครงการดังต่อไปนี้
โครงกำร
1. โครงการอบรมทักษะภาษาญี่ปุ่น
(ติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ3)

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ระยะเวลำ
-นิสิตชั้นปีที่ 1-4
16-17 ต.ค. 2557
-นักเรียนมัธยม
-ศิษย์เก่า
2. โครงการเพิ่มพูนความสามารถด้าน นิสิตชั้นปีที่ 1-4
25 มี.ค. 2558
ภาษาญี่ปุ่น (ประกวดสุนทรพจ์ของ
นิสิตสาขาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 2)
3.โครงการส่งเสริม ความสามารถทาง นิสิตชั้นปีที่ 4
ภาษาญี่ ปุ่ น (ฝึ ก ปฏิ บั ติ มั คคุ เ ทศ น์

ทักษะที่ส่งเสริม
-ทักษะการฟัง
-ทักษะการอ่าน
-ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
-ทักษะการเขียนและการพูด
สุนทรพจน์
-เสริมสร้างความมั่นใจในการพูด
ในที่สาธารณะ
28-30 มิ.ย. 2558 -การคิดวิเคราะห์
-การสื่อสาร การร่วมมือ

แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
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ภาษาญี่ปุ่น กาญจนบุรี)
4. โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม
ไทย-ญี่ปุ่น (นิสิตศึกษาภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น เผยแพร่วัฒนธรรม
ไทย ณ มหาวิทยาลัยเกียวโตภาษา
ต่างประเทศ จังหวัดเกียวโต ญี่ปนุ่ )
5.โครงการแลกเปลีย่ นภาษาและ
วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น (นิสิตแลกเปลี่ยน
ที่มหาวิทยาเทนริ จังหวัดนารา
ประเทศญี่ปุ่น 1 ภาคการศึกษา)
6.โครงการเปิดโลกตะวันออก
(นาเสนอศิลปะวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านการ
แสดง ชุดแต่งกาย และอาหารญี่ปุ่น ณ
ล า น แ ป ด เ ห ลี่ ย ม ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหาสารคาม)
7.โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
(ผลิ ต เว็ บ ไซด์ เ ผยแพร่ ข้ อ มู ล สิ น ค้ า
OTOPของจั ง หวั ด มหาสารคามเป็ น
ภาษาญี่ปุ่น)

นิสิตชั้นปี 3 (2 คน)

4 ก.ค.-26 ก.ค.
2558

นิสิตชั้นปีที่2 (2 คน)

เม.ย-ส.ค. 2558

นิสิตชั้นปีที่ 1-4

12 ก.พ. 2558

-นิสิตชั้นปีที่ 4
-อาจารย์สาขา
ภาษาญี่ปุ่น

-ด้านชีวิตและอาชีพ
-ทักษะการอ่าน การเขียน
-การคิดวิเคราะห์
-การสื่อสาร การร่วมมือ
-ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ
-การอ่าน การเขียน
-การคิดวิเคราะห์
-การสื่อสาร การร่วมมือ
-ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ
-การสื่อสาร
-การร่วมมือ
-ความคิดสร้างสรรค์

ต.ค. 2557– ส.ค. -การสื่อสาร
2558
-การร่วมมือ
-ความคิดสร้างสรรค์
-ทักษะชีวิตและอาชีพ
-ทั ก ษะด้ า นสารสนเทศและ
เทคโนโลยี

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นได้เล็งเห็นความสาคัญในการฝึกทักษะภาษาจากประสบการณ์จริง ดังนั้นตั้งแต่ปี
การศึกษา 2557 สาขาได้จัดสรรงบประมาณรายได้เพื่อจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิต
ให้ มี โ อกาสไปฝึ ก ทั กษะทางภาษาและวัฒ นธรรมจริ ง ณ ประเทศญี่ ปุ่น นอกจากนี้ ทางหลั ก สู ต รยั ง
สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมประกวดทักษะต่างๆขององค์กรภายนอก เช่น ในปีการศึกษา 1/2557 นิสิตได้เข้า
ร่วมประกวดสุนทรพจน์ของสมาคมเจแปนด์ฟาวเดชั่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไปทัศนศึกษา ณ
ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และทางหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นได้จัด โครงการให้นิสิตนาประสบการณ์ที่
ได้รับในการทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นมาถ่ายทอดให้แก่นิสิตคนอื่นต่อไป ผลตอบรับคือนิสิตที่เข้ารับฟังมี
แรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น เพราะคาดหวังว่าจะมีโอกาสได้ไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น
จากการประชุมติดตามผลการดาเนินงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร เห็นว่าการจัดกิจกรรมต่างๆ
ของสาขาตรงกับความต้องการของนิสิตและสามารถส่งเสริมศักยภาพของนิสิตได้ จึงควรจัดกิจกรรมดังกล่าว
ในปี การศึกษา 2558 ต่อเนื่ องต่อไป นอกจากนี้ จากการพูดคุยสอบถามนิสิ ตที่เข้าร่ว มโครงการไป
แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยเทนริ และมหาวิทยาลัยเกียวโตภาษาต่างประเทศ พบว่านิสิต
ได้รับประสบการณ์ที่มีประโยชน์มาก จึงเห็นควรจัดสรรงบประมาณในโครงการดังกล่าวเพิ่มขึ้น เพื่อเปิด
โอกาสให้นิสิตได้เข้าร่วมจานวนมากขึ้น และอาจจะขยายระยะเวลาเข้าร่วมจาก 1 ภาคการศึกษาเป็น 1 ปี
การศึกษา
สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ำกับ 2 คะแนน
แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
ข้อมูลนิสิต
ปีการศึกษาที่รับเข้า (ตั้งแต่ปี
การศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร)

จานวนนิสิตคงอยู่ (จานวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557

2558

59

48

46

46

12

67

45

42

42

63

55

55

99

93

รุ่นปีการศึกษา 2554
รุ่นปีการศึกษา 2555
รุ่นปีการศึกษา 2556
รุ่นปีการศึกษา 2557
รุ่นปีการศึกษา 2558

จานวนที่สาเร็จ
การศึกษาตาม
ระยะเวลา
34

84

ผลกำรดำเนินงำน
การคงอยู่ของนิสิต

ผลที่เกิด
อัตราการคงอยู่
รับเข้า
หายไป
สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2557
คงอยู่

ปีการศึกษาที่รับเข้าศึกษา (ตั้งแต่เริ่มใช้หลักสูตร)
2554
2555
2556
2557
59
67
63
99
(100%) (100%) (100%) (100%)
25
25
8
6
(42.37%) (37.31%) (12.70%) (6.06%)
34
(57.63%)
12
42
55
93
(20.34%) 62.69%) (87.30%) (93.94%)

การสาเร็จการศึกษาของนิสิต

ผลที่เกิด : นิสิตที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2554 และสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตร ในปีการศึกษา
2557 จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 57.63
ความพึงพอใจ

และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
ผลที่เกิด นิสิตมีความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ค่าเฉลี่ย 3.65 (จากคะแนนเต็ม 5)
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ปีการศึกษาที่สารวจ จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม คะแนนเฉลี่ย แปลผล
2557
188
3.65
มาก
ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบไปด้วย นิสิตชั้นปีที่ 1 (ปี 2557) 86 คน นิสิตชั้นปี 2 (ปี 2556) 53 คน นิสิต
ชั้นปี 3 (ปี 2555) 37 คน นิสิตชั้นปี 4 (ปี 2554) 11 คน นิสิตชั้นปี 5 (ปี 2553) 1 คน
สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ำกับ 2 คะแนน
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องค์ประกอบที่ 4 อำจำรย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์
ผลกำรดำเนินงำน
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลกำรดำเนินงำน : หลักสูตรฯ นาระบบการรับอาจารย์และการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นหลักในการดาเนินการ แต่อย่างไรก็ตามในปีการศึกษานี้ หลักสูตรฯ ไม่มี
การรับอาจารย์ใหม่ ในส่วนของการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรฯ ได้ดาเนินการตามระบบ
ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
1) หลั กสู ตรฯ วิเคราะห์ จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสู ตรว่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานกากับหลักสูตรฯ
2) หลักสูตรฯ พิจารณาคัดสรรอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี
การศึกษา 2557 ได้กาหนดอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ งหมด 5 คน โดยพิจารณาจาก คุณวุฒิ ศักยภาพใน
การผลิตผลงานทางวิชาการ มีความมุ่งมั่นในการบริหารหลักสูตร มีความเป็นผู้นา และความสามารถทางาน
เป็นทีม
3) หลักสูตรฯ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตร และคณะเสนอเรื่องการขอปรับปรุงหลักสูตรต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อพิจารณาเสนอให้
กรรมการวิชาการพิจารณา
4) กรรมการวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่โดยสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558 มีมติให้ความเห็นชอบรายชื่อ
อาจารย์ประจาหลักสูตรชุดปัจจุบัน
5) มหาวิทยาลัยแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อทราบ
ระบบการบริหารอาจารย์
ผลกำรดำเนินงำน : หลักสูตรฯ ภายใต้ระบบการบริหารอาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ซึ่งเริ่มจากการวิเคราะห์อัตรากาลัง คณะกรรมการบริหารคณะให้ความเห็นชอบกับอัตรากาลังที่ควรมี ขอ
อนุ มั ติ ก รอบอั ต ราก าลั ง ไปที่ ก องแผนงาน เพื่ อ ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ก าหนดกรอบอั ต ราก าลั ง จั ด สรร
งบประมาณ และสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุอาจารย์ต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2557 ไม่มีการขอ
กาหนดกรอบอัตรากาลังเพิ่มเติมแต่อย่างไร
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ผลกำรดำเนินงำน : หลักสูตร ฯ ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมสัมมนา
โครงการอบรมที่ช่วยส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ (ดูหน้า 27 ประกอบ) รวมถึงส่งเสริมให้มีการขอ
ทุนวิจัยของคณะฯ งบประมาณปี 2557 เพื่อผลิตงานวิชาการในการต่อยอดเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น
ต่อไป ซึ่งในปีนี้มีอาจารย์ประจาหลักสูตร 3 คน ที่ได้ขอทุนวิจัยของคณะฯ(ดูหน้า 22 ประกอบ)
สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ำกับ 1 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภำพอำจำรย์
ผลกำรดำเนินงำน
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มค
ี ุณวุฒิปริญญาเอก
ผลการดาเนินงานมีดังนี้
1. มีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5 คน และมีคุณวุฒิปริญญาเอกจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. เมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป ดังนั้นคิดค่าคะแนนเป็น 5 คะแนน
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด
่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ผลการดาเนินงานมีดังนี้
1. มีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5 คน และมีตาแหน่งทางวิชาการ(ผศ.+รศ.+ศ.) จานวน - คน คิดเป็น
ร้อยละ 0 ของจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. เมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป ดังนั้นคิดค่าคะแนนเป็น 0 คะแนน
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลการดาเนินงานมีดังนี้
1. มีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5 คน
2. มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 0 ผลงาน
3. เมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป ดังนั้นคิดค่าคะแนนเป็น 0 คะแนน
สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ำกับ 1.67 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอำจำรย์
ผลกำรดำเนินงำน
การคงอยู่ของอาจารย์

ผลที่เกิด : หลักสูตรฯ มีอาจารย์ประจาทั้งหมด 8 คน ประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน และ
อาจารย์ผู้สอนกลุ่มวิชาเอกชาวญี่ปุ่น 3 คน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตลอดช่วงการประเมิน
ปีการศึกษา จานวนอาจารย์ประจา(คน)
2555
8
2556
7
2557
8
ความพึงพอใจของอาจารย์

ผลทีเ่ กิด อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 3.71 อยู่ในระดับมาก
(จากคะแนนเต็ม 5)

สารวจในปีการศึกษา 2557
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์
3.96
มาก
ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร
3.72
มาก
ด้านกระบวนการเรียนการสอน
3.34
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยรวม
3.71
มาก
เริ่มสารวจในปีการศึกษา 2557 เป็นปีแรก จึงมีข้อมูลเพียงชุดเดียว ส่งผลให้ไม่สามารถเห็นแนวโน้มได้
ประเด็นที่ได้คะแนนน้อยคือ การบริหารหลักสูตร ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
อื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 2.80 สาเหตุเนื่องมาจากต้องประสานกับหลายหน่วยงาน
ซึ่งอาจมีความเข้าใจในการทางานคลาดเคลื่อน วิธีการแก้ไขปัญหานี้คือทางหลักสูตรฯ จะประสานงาน
ติดตามงาน และกากับการทางานของหน่วยงานอื่นให้รวดเร็วและเป็นระบบมากขึ้น
สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ำกับ 2 คะแนน
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สำระของรำยวิชำในหลักสูตร
ผลกำรดำเนินงำน
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
ผลกำรดำเนินงำน :
เนื่องจากในการทางานหรือการสมัครงานของนิสิตผู้ประกอบการจะระบุเกณฑ์และคัดเลือกจากผลการ
สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น(JLPT N5-N1) ดังนั้นหลักสูตรฯ ปี 2554 จึงได้ออกแบบหลักสูตร
โดยเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ได้แก่ รายวิชา 0186 351 Japanese
Language Proficiency Test 1 และรายวิชา 0186 352 Japanese Language Proficiency Test 2
เพื่อให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนนาไปสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นต่อไป
นอกจากนี้ จากการประชุมทบทวนการดาเนินงานของอาจารย์ประจาหลักสูตรในปลายภาคการศึกษาที่
1/2557 มีข้อคิดเห็นว่าจากผลการนิเทศนิสิตปี 4 ที่ฝึกประสบการณ์ในบริษัทและโรงงานญี่ปุ่น ควรปรับปรุง
เนื้อหารายวิชา Academic Japanese Writing ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 โดยเพิ่มการฝึกทักษะการเขียน
เมล การเขียนรายงานการประชุมเป็นภาษาญี่ปุ่น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนิสิตชั้นปีที่ 4 ก่อนที่จะ
ออกฝึกประสบการณ์ต่อไป
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
ผลกำรด ำเนิน งำน : การปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรฯ ที่นอกเหนือจากการเน้นเนื้อหาเพื่อการสอบวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังมีรายวิชาและโครงการ กิจกรรมต่างๆที่เน้นให้นิสิตได้นาไปประยุกต์ใช้
และปฏิบัติจริ งในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป เช่น รายวิชาฟัง -พูด ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-3
รายวิชาการเขียน ที่เน้นการเขียนในรูปแบบต่างๆตามลักษณะการใช้งานจริง และในอนาคตข้างหน้าจะมีการ
เพิ่มรายวิชาเฉพาะทางเพิ่มขึ้น เช่น การแพทย์และพยาบาล ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอุตสาหกรรม เป็นต้น
สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ำกับ 2 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ผลกำรดำเนินงำน
การกาหนดผู้สอน

ผลกำรดำเนินงำน : 1) ทางหลักสูตรฯ ได้ประชุมพิจารณากาหนดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยกาหนด
จากคุณวุฒิและประสบการณ์ให้เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชาโดยผู้สอนชาวญี่ปุ่นจะกาหนดให้สอนในรายวิชา
ที่เกี่ยวกับทักษะการฟัง พูด และเขียน ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาและพิจารณาจากบุคลิกภาพ ส่วนผู้สอนชาวไทย
จะพิจารณาจากคุณวุฒิประสบการณ์การทางานก่อนที่จะมาทางานด้านการสอน และประสบการณ์จากการ
สอนในรายวิชาที่ผ่านมา และกาหนดให้อาจารย์ชาวญี่ปุ่นได้สอนรายวิชาของนิสิตในทุกชั้นปี เฉลี่ยชั้นปีละ 1
วิชา เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) มีการเฉลี่ยภาระการสอนอยู่ในเกณฑ์ที่ทางหลักสูตรฯ ได้กาหนดไว้ คือต้องสอนอย่างน้อย 16 หน่วยกิต
ในการกาหนดผู้สอนในปีการศึกษา 2/2557 อาจารย์ประจาหลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อวางแผนการ
กาหนดผู้สอน โดยเห็นว่าเงื่อนไขการพิจารณาการกาหนดผู้สอนของหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นมีความเหมาะสม
แล้ว จึงดาเนินการกาหนดผู้สอนตามเงื่อนไขเดิม อย่างไรก็ตาม มีข้อคิดเห็นว่าควรจะเพิ่มจานวนอาจารย์
ชาวญี่ปุ่นที่สอนนิสิตชั้นปีที่ 4 มากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสให้นิสิตสามารถฝึกสื่อสารกับชาวญี่ปุ่น เป็นการ
เตรียมพร้อมนิสิตก่อนออกฝึกประสบการณ์และการทางานจริงหลังจบการศึกษา
การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน
ผลกำรดำเนินงำน: หลักสูตรฯ จะมีการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพื่อติดตามและ
ตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ในทุกภาคการศึกษา เพื่อพิจารณาว่าการจัดทาแผนการเรียนรู้ของผู้สอน
แต่ละท่านนั้นมีความเหมาะสมและมีเนื้อหาครอบคลุมในรายวิชานั้นๆ หรือไม่หากไม่ตรงหรือเนื้อหานั้นมี
ความไม่เหมาะสมต่อนิสิตในแต่ละชั้นปีก็จะต้องปรับปรุงให้เหมาะสมและต้องปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
ยุคสมัย รวมถึงรายละเอียดการวัดผลและการประเมินผลแล้วนามาเสนอต่อที่ประชุมของหลักสูตรฯ อีกครั้ง
หลังจากที่ประชุมอนุมัติว่าผ่านเรียบร้อยแล้ว จะต้องนาเอกสารประมวลการสอนรายวิชาแจกให้กับนิสิตใน
ชั่วโมงแรก
การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลกำรดำเนินงำน : หลักสูตรฯ มีการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการทางสังคมโดยให้นิสิต
เข้าร่วมโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ชื่อโครงการ “โครงการผลิตสื่อ
ประชาสั มพัน ธ์ผลิ ตภัณฑ์ท้องถิ่น ของจังหวัดมหาสารคามเป็นภาษาญี่ปุ่นและอบรมภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์แก่ชุมชน” โดยให้นิสิตออกภาคสนามไปเก็บข้อมูลกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ แปลเนื้อหา
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น หลังจากนั้นให้ อาจารย์ชาวญี่ปุ่นตรวจสอบความถูกต้อง
และจัดทาเอกสารที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์และอบรม ส่วนการบูรณาการเรียนการสอนกับการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมนั้นทางหลักสูตรฯ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น โดยให้นิสิต
ออกแบบและทาข้าวกล่ องญี่ปุ่ นและอธิบายความหมายของข้าวกล่องญี่ปุ่นที่กลุ่มของตนเองได้ทาให้แก่
คณะกรรมการซึ่งเป็นอาจารย์ชาวญี่ปุ่นได้เข้าใจ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริม ที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองและเป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอีกด้วย
สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ำกับ 2 คะแนน
แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 กำรประเมินผู้เรียน
ผลกำรดำเนินงำน
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลกำรดำเนินงำน : หลักสูตรฯ ได้จัดการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 การกาหนดเกณฑ์การประเมินผลของหลักสูตรฯ จะเป็น
ระบบเดียวกัน คือ แบ่งเป็น การสอบ 60% และคะแนนเก็บ 40% โดยตัดผลการเรียนโดยยึดตามเกณฑ์ตาม
มติที่ประชุมของภาควิชาฯ
อย่างไรก็ตาม หลังจากการทบสอบผลสัมฤทธิ์การรียนรู้ของผู้เรียน ได้มีการจัดประชุมระหว่างอาจารย์
ประจาหลักสูตรและอาจารย์ ผู้สอนเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของกรรมการทบสอบผลสัมฤทธิ์ภายนอกที่ว่า ระบบ
การแบ่งสัดส่วนคะแนนเป็น 60:40 ทุกรายวิชานั้น อาจส่งผลให้ ผลการเรียนของนิสิตผิดปกติได้ ดังนั้นจึง
ควรพิจารณาสัดส่วนคะแนนใหม่ตามลักษณะของรายวิชา โดยแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มวิชาที่เน้นด้านทฤษฏี
และกลุ่มวิชาที่เน้นด้านการปฏิบัติ เป็นต้น ซึ่งอาจารย์ผู้สอนมีความเห็นว่าควรพิ จารณาเกี่ยวกับหัวข้อนี้
อย่างละเอียดอีกครั้งก่อนเปิดเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และควรนาเสนอเพื่อขอความ
เห็นชอบต่อที่ประชุมภาควิชาฯด้วย
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
ผลกำรดำเนินงำน : หลังจากสอบปลายภาคของภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ทางหลักสูตรฯ จะประชุม
อาจารย์ผู้สอนเพื่อตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตว่ามีความถูกต้องหรือไม่ โดยจะตรวจสอบว่า
ผลการเรียนของนิสิตสอดคล้องกับคะแนนหรือไม่ รวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่พบในการสอนที่อาจส่งผล
ให้ผลการเรียนของนิสิตผิดปกติด้วย หลังจากนั้ นจึงนาผลการเรียนที่ทางหลักสูตรฯ เห็นชอบ เข้าประชุมใน
ระดับภาควิชา ฯ และระดับคณะฯ ต่อไป
นอกจากนี้ ยั ง ได้ เ ข้ า ร่ ว มการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นที่ จั ด โดยคณะฯ ในวั น ที่ 14
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ทางหลักสูตรฯ ได้ส่งวิชาที่จะทวนสอบทั้งหมด 13 วิชา จากรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2557 ทั้งหมด 47 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 27.66 ประกอบด้วยรายวิชาของชั้นปีที่ 1-3 รายวิชา
ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน วิชาด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมถึงรายวิชาที่มีเนื้อหาเฉพาะ
ด้าน
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
ผลกำรดำเนินงำน : หลักสูตรฯ จัดการประชุมประธานหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนประจาหลักสูตรเพื่อหารือเกี่ยวกับผลสรุปจาก มคอ.5 และ มคอ.6 ร่วมกันในทุกภาคการศึกษา แล้วนา
ผลมาเตรียมการทางานและวางแผนการสอนใน มคอ.3 และมคอ.4 เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ต่อไป
สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ำกับ 2 คะแนน

แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

18

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลกำรดำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
ตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำนTQF
ผลกำรดำเนินงำน
ตำมที่ระบุใน มคอ.2 ปีกำรศึกษำ 2557
ข้อ 1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อย 1. ประชุมเพื่อการวางแผนการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 5
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ พฤศจิกายน 2557 มีอาจารย์ประหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ดาเนินงานหลักสูตร
2. ประชุมเพื่อการติดตามการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 16
ธันวาคม 2557 มีอาจารย์ประหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 5
คน คิดเป็นร้อยละ 100
3. ประชุมเพื่อการทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่19
มิถุนายน 2558 มีอาจารย์ประหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 5
คน คิดเป็นร้อยละ 100
สรุปว่า √ ผ่าน  ไม่ผ่าน
ข้อ 2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ไม่มี มคอ.1 โดยรายละเอียดของ
แบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
หลักสูตร (มคอ.2) กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านอย่าง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ครบถ้วน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
สาขาวิชา (ถ้ามี)
รับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุปว่า √ ผ่าน  ไม่ผ่าน
ข้อ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 มี รายละเอียดของ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม รายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนเปิด
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค สอน ดังนี้
-ภาคการศึกษา 1/2557 เปิดสอน 22 รายวิชา
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
-ภาคการศึกษา 2/2557 เปิดสอน 25 รายวิชา
(ดูภาคผนวก หน้า 22-23)
ดาเนินงานเสร็จสิ้นทุกรายวิชาในวันที่
-ภาคการศึกษา 1/2557 วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
-ภาคการศึกษา 2/2557 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปว่า √ ผ่าน  ไม่ผ่าน
ข้อ 4 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 มีการจัดทารายงาน
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ผลการดาเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินงานของ
ดาเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม
ประสบการณ์ภาคสนาม ภายใน 30 วันหลังสิ้นแต่ละภาค
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
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ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา การศึกษา ดังนี้
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
-ภาคการศึกษา 1/2557 เปิดสอน 22 รายวิชา และมีการจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินงานของประสบการณ์ 22 รายวิชา
-ภาคการศึกษา 2/2557 เปิดสอน 25 รายวิชา และมีการจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินงานของประสบการณ์ 25 รายวิชา
ดาเนินงานเสร็จสิ้นทุกรายวิชาในวันที่
-ภาคการศึกษา 1/2557 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558
-ภาคการศึกษา 2/2557 วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
สรุปว่า √ ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 5 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2557 วันที่
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
1. ประธานหลักสูตรรายงาน มคอ.7 วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.
2558
2. หัวหน้าภาคฯเห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.
2558
3. คณบดีเห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
สรุปว่า √ ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต -ภาคการศึกษา 1/2557 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเปิดสอน 22
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน รายวิชา และมีรายวิชาที่ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 6
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย รายวิชา
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี -ภาคการศึกษา 2/2557 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเปิดสอน 25
การศึกษา
รายวิชา และมีรายวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จานวน 7
รายวิชา (ภาคผนวกหน้า 26 )
- นิสิตหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 16
รายวิชา มีรายวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จานวน 16
รายวิชา
- นิสิตหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นลงทะเบียนรายวิชาวิชาโท 28
รายวิชา
รายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนทั้งหมด 91 วิชา รายวิชาที่ได้รับการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 29 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 31.87 ของ
รายวิชาทั้งหมด
สรุปว่า √ ผ่าน ไม่ผ่าน
แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

20

ข้อ 7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว

ข้อ 8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
ข้อ 9 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ข้อ 10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
ข้อ 12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ข้อเสนอแนะการปรับปรุง
การดาเนินงานปรับปรุง
ใน มคอ.7 ปีการศึกษา 2556
สร้างกิจกรรมที่เสริมสร้างให้
จัดโครงการประกวดสุนทร
ผู้เรียนมีความกล้าในการพูด
พจน์ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 6
ภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น เพื่อฝึกความ (นิสิตชั้นปีที่ 2)และกระตุ้น
กล้าและความมั่นใจ
ให้นิสิตทุกชั้นปีเข้าร่วมฟัง
สรุปว่า √ ผ่าน ไม่ผ่าน
ไม่มีอาจารย์ใหม่ จึงไม่ขอรับการประเมินในตัวบ่งชี้นี้

อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5 คน และได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ จานวน 5 คน (ภาคผนวกหน้า 27 )
สรุปว่า √ ผ่าน ไม่ผ่าน
มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จานวน 1 คน และ ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 (ภาคผนวกหน้า 27 )
สรุปว่า √ ผ่าน ไม่ผ่าน
นิสิตปีสุดท้ายมีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.21
ระดับมาก และมีประเด็นที่เสนอให้ปรับปรุงดังต่อไปนี้
1) เพิ่มวิชาในกลุ่มเอกเลือกให้มากขึ้นและเปิดโอกาสให้นิสิตได้
เลือกอย่างอิสระ
2) ควรเพิ่มการฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาให้มากขึ้น
ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตใหม่ ค่าเฉลี่ย 4.30

1. ตัวบ่งชี้TQFตำม มคอ.2 ปีกำรศึกษำ 2557 จำนวน 12
สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้TQF ตัวบ่งชี้
2. มีผลกำรดำเนินงำนผ่ำนตำมเกณฑ์ จำนวน 12 ตัวบ่งชี้
ตำม มคอ.2 ปีกำรศึกษำ 2557
3. คิดเป็นร้อยละ 100 ที่ผ่ำนตำมเกณฑ์
4. คิดเป็น 5 คะแนน
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องค์ประกอบที่ 6 สิง่ สนับสนุนกำรเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิง่ สนับสนุนกำรเรียนรู้
ผลกำรดำเนินงำน
ระบบการด าเนิ น งานของภาควิ ช า/คณะ/สถาบั น โดยมี ส่ ว นร่ ว มของอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต รเพื่ อ ให้ มีสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ผลกำรดำเนินงำน : หลักสูตรฯ ได้จัดงบประมาณสาหรับซื้อหนังสือภาษญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนภาค
การศึกษาละ 20,000 บาท รวมถึงนาเสนอรายการหนังสือภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นและการเรียน
ภาษาญี่ปุ่นให้คณะฯ จัดซื้อเพื่อให้บริการในห้องสมุดของคณะฯ ต่อไป นอกจากนี้ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 ทางหลักสูตร ฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสาหรับเตรียมการสอนอีก
2 เครื่อง
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ผลกำรดำเนินงำน : ทางหลักสูตรฯ ได้จัดซื้อหนังสือภาษาญี่ปุ่นสาหรับเตรียมการเรียนการสอนในทุกภาค
การศึกษา ส่งผลให้หลักสูตร ฯ มีตาราและหนังสือที่เพียงพอและทันสมัย นอกจากนี้ยังได้จัดหาอุปกรณ์ที่
สนับสนุนการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ปริ้นเตอร์ ไมโครโฟนพกพา เป็นต้น ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่
ทั้งผู้สอนและนิสิตสามารถใช้ร่วมกันได้
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผลกำรดำเนินงำน : นิสิตมีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (สถานที่ คุณภาพของสื่อ อุปกรณ์ เอกสาร
ประกอบการสอน หนังสือ) ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยที่ 4.16 (คะแนนเต็ม 5) ประเด็นที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ
สื่อและอุปกรณ์มีความน่าสนใจและทาให้เข้าใจบทเรียนได้ดี ค่าเฉลี่ยที่ 4.11 ในประเด็นดังกล่าวทางหลักสูตรฯ
ได้บรรจุเป็นวาระหนึ่งในการประชุมเพื่อวางแผนการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558
นอกจากนี้ จากการสารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2554) มี
ข้อคิดเห็นว่านิสิตมีความต้องการเรียนในรายวิชาด้านประวัติศาสตร์และวรรณกรรมญี่ปุ่นจานวนมาก ดังนั้น
จากการประชุมทบทวนการดาเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษา 2/2557 หลักสูตรฯ จึงมีแผนที่จะจัดสรร
งบประมาณเพื่อซื้อตาราและหนังสือด้านประวัติศาสตร์และวรรณกรรมญี่ปุ่นเพิ่ มเติมเพื่อรองรับการปรับปรุง
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นใหม่ในปีการศึกษา 2559
สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ำกับ 2 คะแนน
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ส่วนที่ 3
สรุปผลกำรประเมินตนเอง
ตำรำงผลคะแนนกำรประเมินตนเองรำยตัวบ่งชี้
ตัวชี้บ่งชี้

ผลกำร
ดำเนินงำน

คะแนน

องค์ประกอบที่ 1 กำรกำกับมำตรฐำน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย
ผ่าน
สกอ.
สรุปผลกำรประเมิน องค์ประกอบที่ 1
ผ่าน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ค่าเฉลี่ย 4.30 4.31
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ
ร้อยละ
4.74
ภายใน 1 ปี
94.73
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
4.53
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต
2
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
2
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
2
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3
2
องค์ประกอบที่ 4 อำจำรย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
1
4.2 คุณภาพอาจารย์
1.67
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ 20
5
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ 0
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้อยละ 0
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์
2
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4
1.56
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
2
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2
5.3 การประเมินผู้เรียน
2
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ร้อยละ 100
5
แห่งชาติ
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คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2-6)

2.75
2
2
2.52

ตำรำงกำรวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
ผลกำรประเมิน
องค์

ประกอบ คะแนน จำนวน
ผ่ำน ตัวบ่งชี้
ที่
1
2
3
4
5
6

2
3
3
4
1
ผลกำรประเมิน

I

P

ผ่านการประเมนิ
3.1,3.2,3.3
4.1,4.2,4.3
5.1

5.2,5.3,5.4

1.81

6.1

2.75

O

คะแนน 0.01 - 2.00 ระดับคุณภำพน้อย
เฉลี่ย

2.01 - 3.00 ระดับคุณภำพปำนกลำง
3.01 - 4.00 ระดับคุณภำพดี
4.01 - 5.00 ระดับคุณภำพดีมำก

หลักสูตรได้มาตรฐาน
2.1,2.2

4.53

3.03

ระดับคุณภาพดี

รำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
จุดเด่น
1.บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษามีภาวะการมีงานทาภายใน 1 ปี มากถึงร้อยละ 94.74
2.บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาได้ประกอบอาชีพที่ตรงกับสาขาวิชา
โอกำสในกำรพัฒนำ
1.พยายามติดตามความก้าวหน้าหรือช่องทางในการประกอบอาชีพของบัณฑิตเพื่อนามาเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
2. สอบถามข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ยังไม่เพียงพอในการประกอบอาชีพของบัณฑิตเพื่อนามาเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
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องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
จุดเด่น
1.นิสิตได้มีโอกาสรับทุนไปอบรมระยะสั้นและยาวในประเทศญี่ปุ่น
โอกำสในกำรพัฒนำ
1.ส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนภาษาและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่นระยะยาวจานวนเพิ่มมากขึ้น
และส่งเสริมให้เรียนต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นต่อไป
องค์ประกอบที่ 4 อำจำรย์
จุดเด่น
1.อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกจานวน 1 คน
2.อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาโทจานวน 3คน
โอกำสในกำรพัฒนำ
1.ผลักดันให้อาจารย์ประจาหลักสูตรดารงตาแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
2.ผลักดันให้อาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน
จุดเด่น
1.มีรายวิชาที่ส่งเสริมและช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถสอบวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับที่ทางตลาดแรงงานต้องการ (อย่างน้อยระดับ N3) ได้มากขึ้น ก่อน
สาเร็จการศึกษา
2.หลักสูตรมีการจัดรายวิชาที่เน้นพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้เรียนในทุกทักษะ ทั้งการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน โดยสอนเน้นในทุกทักษะควบคู่กันไปตั้งแต่ชั้นปีที่ 1
3.มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นเพื่อสนับสนุนการศึกษา การศึกษาดูงานและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และประสบการณ์
4.มีการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน
และการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 5.มคอ)มคอ6. และ มคอ(7. ที่ชัดเจน
และเป็นระบบ
โอกำสในกำรพัฒนำ
1.ในอนาคตหลักสูตรจะพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในหลากหลายสายงานมากยิ่งขึ้น
โดยจะเพิ่มวิชาเฉพาะทางเพิ่มขึ้น เช่น การแพทย์และพยาบาล ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอุตสาหกรรม เป็นต้น
2.การจัดการเรียนการสอนยังไม่มีการบูรณาการกับการวิจัยอย่างจริงจัง มีการวิจัยเพื่อนาผลมาปรับใช้ในการ
เรียนการสอนน้อยเมื่อเทียบกับจานวนอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด ในอนาคตควรส่งเสริมให้อาจารย์ทั้งชาวไทยและ
ชาวญี่ปุ่นมีการทาวิจัยเพิ่มมากขึ้น
3.การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในบางรายวิชายังไม่สอดคล้องกับลักษณะวิชา เช่น รายวิชาฟัง-พูด ควร
ปรับให้สอดคล้องกับลักษณะของรายวิชา
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
จุดเด่น
1. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อตาราและอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษาอย่างสม่าเสมอ
2. มีการปรับปรุงและพัฒนาตามความคิดเห็นของนิสิตและผู้สอน
โอกำสในกำรพัฒนำ
1. จัดระบบการยืมคืนหนังสือและตาราในสาขาฯ ให้เป็นระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้อ่านหนังสือภาษาญี่ปุ่น
ได้หลากหลายขึ้น
2. จัดหาหนังสือ ตารา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้หลากหลายและทันสมัยอยู่เสมอ
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ภำคผนวก
รำยชื่ออำจำรย์ผู้สอน
อำจำรย์ผู้สอนภำยในคณะ
อาจารย์ผู้สอนภายในสาขาภาษาญี่ปุ่น
1. อ.ดร. วิชยา โยชิดะ
2. อ. ชาคริยา ชุมมวล
3. อ. มนสิชา แก้วนันไชย
4. อ. ศุภลักษณ์ กฤษณานนท์
5. อ. เฉลียว ปราบพารา
6. อ. ยูทากะ โฮจิ
7. อ. ยาซุฮิโระ ทาคาบายาชิ
8. อ. มิคาโกะ โทมิมัทสึ
อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ
วิชาโท (ภาษาเกาหลี)
1. อ. กนกกุล มาเวียง
2. อ. นฤทธิพล ศรีสงกา
3. อ. พูลลักษณ์ ตั้งรักษ์วัฒนากุล
4. Mr. KimGwang-ill
5. Ms. YooHee Kyung
วิชาโท (ภาษาอังกฤษ)
1. อ.ก่อกิจบุญ ฟูคา
2. อ. แตงอ่อน ศรีรักษ์
3. อ.ทวีพงษ์ สืบวัฒนะ
4. อ.อรรถพล ศรีประเสิร์ฐ
5. อ.ดุจตะวัน อินศร
6. วิจิตรา อีสแตม
7. อ. มานิตา ศรีสวัสดิ์
8. อ. เรณุมาศ โคตรพันธ์
9. อ.ดร. พิลานุช ภูษาวิโศธน์
10. อ.ดร. กันตภณ สาแดงเดช
วิชาโท (ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อ
สิ่งพิมพ์)
1. อ. ภาคภูมิ หรรนภา
2. อ. วิรยา ตาสว่าง
3. อ. พิมประไภ สุภารี
อาจารย์ผู้สอนวิชาโท (ภาษาฝรั่งเศส)
1. อ. ดร. สิรสิ ุดา สิริภักดิ์
2. อ. จารุวรรณชาป็องทิเย่ร์

อำจำรย์ผู้สอนภำยนอกคณะ (ภำยในมหำวิทยำลัย)
1. ผศ. ยุทธนา ไพกะเพศ
68. อ.ดร.อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล
2. อ.ดร.อุไรวรรณ กมลภพ
69. ผศ.ดร.วีระชัย สายจันทา
3. ผศ. วรพจน์ พรหมสัตยพรต
70. ผศ.ดร. ปิยมาศ นานอก โสภา
4. อ. ดร. ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์ ลดาวัลย์
5. อ. ดร. พลเดช เชาวรัตน์
71. ผศ.ดร. บังอร กองอิ้ม
6. อ. วีรยุทธ สีคุณหลิ่ว
72. อ. ดร. สุรชาติ สิทธิปกรณ์
7. อ. สยาม จวงประโคน
73. อ.ดร. มลฤดี เชาวรัตน์
8. อ. เฉลิมพล โลหะมาตย์
74. ผศ.ดร. ประภัสสร บุษหมั่น
9. ผศ. ดร. สาน วิไล
75. รศ.ดร. มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย
10. อ.ดร. อนุวัฒน์ วันทอง
76. อ.ดร. ดรุณี พ่วงพรพิทักษ์
11. ผศ. ดร. อนุสรณ์ แสงประจักษ์
77. ผศ.ดร.อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน
12. อ. ดร. ประชุมพร เลาห์ประเสริฐ
78. อ.ดร.วรรณชัย ชาแท่น
13. Mr. Eduado Espenosila
79. อ. ยุทธศิลป์ จุฑาวิจติ ร
14. อ. เนาวรัตน์ สภานุชาต
80. อ.ดร.วิไลลักษณ์ อุ่นจิตร
15. รศ. อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์
81. อ. เมตตา ศิรสิ ุข
16. ผศ. ดร. พัฒนพล มีนา
82. อ. ศราวุธ โชติจารัส
17. ผศ. ดร. ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 83. อ.มลฤดี เชาวรัตน์
18. อ. สายัณห์ พลพิมพ์
84. อ. ธัญญรัตน์ อัศวนนท์
19. ผศ.ดร.ชาติไทย แก้วทอง
85. อ. อุษา ทองไพโรจน์
20. อ.หทัย ไชยงาม
86. อ.ปฏิเวทย์ ยาวงษ์
21. ผศ.ดร. อรอุมา ลาสุนนท์
87. อ. อัจฉรา ไชชาญ
22. อ.วิกรม วงษ์สุวรรณ์
88. อ.อิสสระ ดวงเกตุ
23. อ.บุษบา ธระเสนา
89. อ.ดร.ภูวดล โกมณเฑียร
24.อ.ดร.นริศ สินศิริ
90. ผศ.ดร.สมชาย แก้ววังชัย
25.อ.ดร.อัศวิน อมรสิน
91. อ.วันชัย สังฆ์สุข
26. อ.ดร.วรรณี สมัปปิโต
92. อ.บุษบา ธระเสนา
27. ผศ.ดร. ชนิดาพร ตุ้มปีส่ ุวรรณ
93. อ.ศิริรตั น์ ดีศีลธรรม
28. อ. ดร.หทัยทิพย์ อุดชาชน
94. อ.ศุภชัย ตู้กลาง
29. อ.ดร.ปัทมาวดี ปาสาจะ
95. อ.ยสพรรณ พันธะศรี
30. ผศ.ดร.จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย
96. ผศ.ดร. มงคล อุดชาชน
31. รศ. ศิรศิ ักดิ์ จันฤาไชย
97. รศ.ดร.ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์
32. อ.ดร. อัศวิน อมรสิน
98. ผศ.ดร.จินดาพร จารัสเลิศลักษณ์
33. อ. คะนอง พิลุน
99. ผศ.ดร.ลัดดา แสนสีหา
34. ผศ.ธิดารัตน์ สมดี
100. อ.ศักดิ์ชาย สุนทรธนาภิรมย์
35. ผศ.ดร. บรรจบ วันโน
101. อ.จันทร์ฉาย กรรภิรมณ์
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อำจำรย์ผู้สอนภำยในคณะ
3. Mr. Jacques Philippe Pons
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
1. อ. เพ็ญประภา สิงห์สวัสดิ์
2. อ. วิทยา อรรถโยโค
3. ผศ.ดร. ธัญญา สังขพันธานนท์
4. อ. ชนิดา สีหามาตย์
5. อ.ดร. ดุจฉัตร จิตบรรจง
6. ผศ.ดร. ชูศักดิ์ ศุกรนันทน์
7. อ.ดร. นิตยา วรรณกิตร์
8. ผศ.ดร.บัญญัติ สาลี
9. ผศ. ดร. ธนานันท์ ตรงดี
10. อ.ผศ.ดร. ราชันย์ นิลวรรณาภา
11. ผศ.ดร. ฉลอง พันธ์จันทร์
12. อ.ดร.กีรติ ธนะไชย
13. อ.ดร. อรทัย สุทธิ
14. อ.ดร. วลีรัตน์ มัน
15. อ. ชนิดาภา สุขเจริญทุราช
16. อ.ดารงค์ นันทผาสุก
17. Mr. Sorn Vannak
18. อ. ชัยวัฒน์ เสาทอง
19. อ. พรรณิกา ฉายากุล
20. ผศ.ดร. ลาวัณย์ สังขพันธานนท์
21. อ.คันธศร ช่างประเสริฐ
22. อ.อัจจิมา แสงรัตน์
23. รศ.ดร. นารีรัตน์ รักวิจติ รกุล
24. อ.พจมาน มูลทรัพย์
25. ผศ.ดร. ชัยยุทธศิรสิ ุทธิ์
26. ดร. สุรเชต น้อยฤทธิ์
27. อ. เบญจมาศ มาตสุริย์
28. ผศ.ดร. ธรินธร นามวรรณ
29. อ.ดร. โกวัฒน์ เทศบุตร
30. ผศ.ดร. กาญจน์ เรืองมนตรี
31. อ. เรณุมาศ โคตรพัฒน์
32. อ.ดร. ธัชชัย จิตรนันท์

อำจำรย์ผู้สอนภำยนอกคณะ (ภำยในมหำวิทยำลัย)
36. รศ.ดร.นงนิตย์ มรกต
102. อ.บังอร แถวโนนงิ้ว
37. ดร. ธีรชัย คุณโทถม
103. Mrs. Emie Prasert
38. อ.ดร.วิลาวัณย์ พร้อมพรม
104. อ. สาริกา หารประทุม
39. อ.ดร. ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
105. อ. วีรพล เจียมวิสุทธิ์
40. อ.ผศ. ชานาญ เล็กบรรจง
106. อ. นฤบดินทร์ สาลีพันธ์
41. อ.อินอร เหลียวประเสริฐกุล
107. ผศ.ดร. วีระชัย สายจันทา
42. อ.ดร.ปิยนุช คะเณมา
108. อ. ฐิติรัตน์ นิมติ บรรณสาร
43. อ.ดร. ภูวดล โกมณเฑียร
109. อ.ดร. มงคล อุดชาชน
44. อ.ดร. สุรชาติ สิทธิปกรณ์
110. อ.ผศ. เชิงชาญ จงสมชัย
45. ผศ.ดร. ประภัสสร บุษหมั่น
111. ดร. ฉันทนา เวชโอสถศักดา
46. รศ. ศิรศิ ักดิ์ จันฤาไชย
112. อ.ดร. อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล
47. อ. ภคินี ศรีสารคาม
113. อ. ปฏิเวทย์ ยาวงษ์
48. อ.กฤตยา แสงบุญ
114. รศ.สุรชา อมรพันธุ์
49. อ. สุภาพร อาญาเมือง
115. อ. ธัญญรัตน์ อัศวนนท์
50. ผศ.ดร. เบ็ญจวรรณ ชูตเิ ดช
116. อ.ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว
51. อ.บัววรุณ ศรีชัยกุล
117. อ.อนุวัตร วันทอง
52. อ.ศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล
118. อ.ดร. นิติศักดิ์ ปาสาจะ
53. รศ. จีระพรรณ สุขศรีงาม
119. ดร.นพคุณ ภักดีณรงค์
54. อ.ดร. เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์
120. อ. ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร
55. อ. ขวัญใจ ศุกรนันทน์
121. ผศ.ดร. ณัฏฐาเนตร นันทบุตร
56. อ. นวรัตน์ สภานุชาต
122. รศ. ประสิทธิ์ ชุติชูเดช
57. ผศ.ดร.สุรพล แสนสุข
123. ผศ.ดร. สุมัทนา กลางคาร
58. ผศ.จันทร์ฉาย กรรภิรมย์
124. ผศ.ดร. กาญจน์ เรืองมนตรี
59. อ.ดร. บรรจบ วันโน
125. อ. วัลยา เนาวรัตน์วัฒนา
60. ผศ.ขุน เทียมทินกฤษ
126. ผศ.ดร. ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช
61. อ.ปฏิเวทธ์ ยาวงศ์
127. ผศ.ดร.นพคุณ ภักดีณรงค์
62. อ.ดร. กฤษกร อ่อนละมุน
128. ผศ.ดร.อาจินต์ ไพรีรณ
63. อ.ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์
129. อ. วนิดา พรมหล้า
64. อ.วิกรม วงษ์สุวรรณ์
130. อ. ราตรี แมนไธสง
65. ผศ.ดร. น้อย เนียมสา
131. ผศ.ดร.สมชาย แก้ววังชัย
66. อ. สุรศักดิ์ เทียบฤทธิ์
132. อ.อาธร นิลอาธิ
67. อ. ศักดิ์ชาย สุนทรธนาภิรมณ์
133. ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์ บุญเทีย่ ง

แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
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งำนวิจัยที่ได้งบประมำณสนับสนุนกำรวิจัยประจำปีงบประมำณพ.ศ.2558
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
งำนวิจัย
ผู้วิจัย
ดร.วิชยา โยชิดะ
1.งานวิจัยเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้ “ตะเกียบส่วนตัว” ใน
วัฒนธรรมการกินของชาวญี่ปุ่น”
นางสาวชาคริยา ชุมมวล
2. งานวิจัยเรื่อง “การย่อความจากการอ่านภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย”
3.งานวิจัยเรื่อง “การสร้างกิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางเพื่อพัฒนาความสามารถ นางสาวมนสิชา แก้วนันไชย
ทางการอ่านของนิสิตวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

รำยวิชำเอกภำษำญี่ปุ่นที่เปิดสอนในปีกำรศึกษำ 2557
รหัสวิชำ
ภาคการศึกษาที่ 1
1 0186 301

ชื่อวิชำ

ลักษณะรำยวิชำ

Elementary Japanese Grammar 1

พื้นฐานเฉพาะ

2
3
4
5

0186 311
0186 341
0186 342
0186 303

Listening and Speaking in Japanese1
Japanese Phonetics
Japanese Studies
Intermediate Japanese Grammar 1

เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
พื้นฐานเฉพาะ

6
7
8

0186 313
0186 322
0186 331

Japanese Conversation in Daily Life 1
Comprehension Reading in Japanese
Japanese Writing in Daily life

เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ

9

0186 305

Advanced Japanese Grammar1

10
11
12
13
14
15
16
17
18

0186 315
0186 324
0186 333
0186 351
0186 399
0186 334
0186316
0186 301
0186 311

Japanese Conversation in Daily Life 3
Academic Reading in Japanese
Japanese Writing for Compositions
Japanese Language Proficiency Test 1
Internship
Academic Japanese Writing
Japanese Conversation in Daily Life 4
Elementary Japanese Grammar 1
Listening and Speaking in Japanese1

พื้นฐานเฉพาะ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกเลือก
เอกเลือก
เอกบังคับ
เอกบังคับ
โทบังคับ
โทเลือก
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ผู้สอน
อ.ศุภลักษณ์ กฤษณานนท์/
อ.Hoji Yutaka
อ.Tomimatsu Mikako
อ.Takabayashi Yasuhiro
อ.ดร.วิชยา โยชิดะ
อ.เฉลียว ปราบพารา
อ.Hoji Yutaka
อ.Tomimatsu Mikako
อ.มนสิชา แก้วนันไชย
อ.Takabayashi Yasuhiro
อ.ดร.วิชยา โยชิดะ
อ.ศุภลักษณ์ กฤษณานนท์
อ.Tomimatsu Mikako
อ.Takabayashi Yasuhiro
อ.ชาคริยา ชุมมวล
อ.Hoji Yutaka
อ.ดร. วิชยา โยชิดะ
อ.ดร. วิชยา โยชิดะ
อ.มนสิชา แก้วนันไชย
อ.Takabayashi Yasuhiro
อ.ศุภลักษณ์ กฤษณานนท์
อ.ชาคริยา ชุมมวล

29

19 0186 341
20 0186 301
21 0186 311
22 0186 321
ภาคการศึกษาที่ 2
23
0186 302
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Japanese Phonetics
Elementary Japanese Grammar 1
Listening and Speaking in Japanese1
Main Idea Reading in Japanese
Elementary Japanese Grammar 2

โทบังคับ
ภาษาที่สอง
ภาษาที่สอง
ภาษาที่สอง
พื้นฐานเฉพาะ

0186 312

Listening and Speaking in Japanese 2

เอกบังคับ

0186 321

Main Idea Reading in Japanese

เอกบังคับ

0186 343

Kanji Studies

เอกบังคับ

0186 304

Intermediate Japanese Grammar 2

พื้นฐานเฉพาะ

0186 314
0186 323
0186 332
0186 306
0186 316
0186 352
0186 371

Japanese Conversation in Daily Life 2
Analytical Reading in Japanese
Japanese Writing for Communication
Advanced Japanese Grammar 2
Japanese Conversation in Daily Life 4
Japanese Language Proficiency Test 2
Japanese Translation

0186 374
0186 399
0186316
0186 305

Business Japanese
Internship
Japanese Conversation in Daily Life 4
Advanced Japanese Grammar1

เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
พื้นฐานเฉพาะ
เอกบังคับ
เอกเลือก
เอกเลือก
เอกเลือก
เอกเลือก
เอกบังคับ
พื้นฐานเฉพาะ

0186 315
0186 324
0186 333
0186 351
0186 302
0186 312
0186 302
0186 312
0186 321

Japanese Conversation in Daily Life 3
Academic Reading in Japanese
Japanese Writing for Compositions
Japanese Language Proficiency Test 1
Elementary Japanese Grammar 2
Listening and Speaking in Japanese 2
Elementary Japanese Grammar 2
Listening and Speaking in Japanese 2
Main Idea Reading in Japanese

เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกเลือก
โทบังคับ
โทเลือก
ภาษาที่สอง
ภาษาที่สอง
ภาษาที่สอง
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อ.เฉลียว ปราบพารา
อ.ศุภลักษณ์ กฤษณานนท์
อ.ชาคริยา ชุมมวล
อ.มนสิชา แก้วนันไชย
อ.ศุภลักษณ์ กฤษณานนท์/
อ.Hoji Yutaka
อ.Tomimatsu Mikako/
อ.ชาคริยา ชุมมวล
อ.มนสิชา แก้วนันไชย
อ.Takabayashi Yasuhiro/
อ.ดร.วิชยา โยชิดะ
อ.เฉลียว ปราบพารา/
อ.Hoji Yutaka
อ.Tomimatsu Mikako
อ.ดร.วิชยา โยชิดะ
อ.Takabayashi Yasuhiro
อ.ศุภลักษณ์ กฤษณานนท์
อ.Takabayashi Yasuhiro
อ.ดร.วิชยา โยชิดะ
อ.ชาคริยา ชุมมวล
อ.Hoji Yutaka
อ.ดร. วิชยา โยชิดะ
อ.Tomimatsu Mikako
อ.ศุภลักษณ์ กฤษณานนท์
อ.Tomimatsu Mikako
อ.เฉลียว ปราบพารา
อ.มนสิชา แก้วนันไชย
อ.ดร. วิชยา โยชิดะ
อ.ชาคริยา ชุมมวล
อ.ชาคริยา ชุมมวล
อ.มนสิชา แก้วนันไชย
อ.ชาคริยา ชุมมวล
อ.เฉลียว ปราบพารา
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รำยวิชำโทและวิชำศึกษำทั่วไปที่นิสิตเอกภำษำญี่ปุ่นลงทะเบียนเรียนในปีกำรศึกษำ 2557
หลักสูตรวิชำโทภำษำอังกฤษ
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รหัสวิชา
0105105
0105103
0105104
0105205
0105208
0105307
0105207

ชื่อวิชา
Basic Oral English
Basic Writing
Reading Techniques
Oral English 1
Paragraph Writing
Introduction to Prose and Poetry
Analytical Reading

ลักษณะรายวิชา
วิชาพื้นฐานวิชาโท
วิชาพื้นฐานวิชาโท
วิชาโทบังคับ
วิชาโทบังคับ
วิชาโทบังคับ
วิชาโทบังคับ
วิชาโทเลือก

จานวนหน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3

ลักษณะรายวิชา
วิชาโทบังคับ

จานวนหน่วยกิต
2

วิชาโทบังคับ
วิชาโทบังคับ
วิชาโทบังคับ
วิชาโทบังคับ

2
2
2
2

ลักษณะรายวิชา
วิชาโทบังคับ

จานวนหน่วยกิต
3

วิชาโทบังคับ
วิชาโทบังคับ
วิชาโทบังคับ
วิชาโทบังคับ
วิชาโทบังคับ
วิชาโทเลือก

3
2
2
2
3
2

หลักสูตรวิชำโทภำษำเกำหลี
ลาดับที่
1.

รหัสวิชา
0186110

2.
3.
4.
5.

0186170
0186160
0186163
0186172

ชื่อวิชา
Elementary Korean Skills for
Communication 1
Korean Conversation in Daily Life 1
Korean Listening Comprehension
Korean Reading Comprehension
Foundation of Korean Writing

หลักสูตรวิชำโทภำษำเพื่อกำรสร้ำงสรรค์งำนสื่อสิ่งพิมพ์
ลาดับที่
1.

รหัสวิชา
0196103

2.
3.
4.
5.
6.
7.

0196104
0196221
0196202
0196207
0196208
0196222

ชื่อวิชา
Principles and Theories of
Communication
Introduction to mass Communication
Writing Interview Script
Fiction Writing
Principles of Journalism
Introduction to News Writing
Writing Miscellaneous Columns

แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
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หลักสูตรวิชำโทภำษำฝรั่งเศส
ลาดับที่
1.
2.
5.
6.
7.
8.
9.

รหัสวิชา
0105121
0105121
0105123
0105124
0105221
0105222
0105223

ชื่อวิชา
Elementary French 1
Elementary French 2
French Conversation in Daily Life 1
French Conversation in Daily Life 2
Intermediate French 1
Intermediate French 2
French Reading 1

แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

ลักษณะวิชา
วิชาโทบังคับ
วิชาโทบังคับ
วิชาโทบังคับ
วิชาโทบังคับ
วิชาโทบังคับ
วิชาโทบังคับ
วิชาโทบังคับ

จานวนหน่วยกิต
3
3
2
2
3
3
3
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รำยวิชำศึกษำทั่วไป
ภาคการศึกษาที่1
1.
0021001
2.
0021002
3.
4.

0022001
0023019

Fundamental English
Listening and Speaking English for DailyLife Communication
Thai Language and Aesthetics
Man and Learning

5.

0024002

Science Technology and Local Wisdom

2

Sex Education and Adolescent,s life
Personality Development
Aerobic Dance

2
2
1

ภาษาไทย
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สหศาสตร์
สหศาสตร์

2

ภาษาอังกฤษ

2
2
2

ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สหศาสตร์

6.
0025004
7.
0026001
8.
0026031
ภาคการศึกษาที่2
1.
0021003

2
2

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

2
2

2.
3.
4.

0021004
0022004
0023007

Reading and Writing English for Daily-Life
Communication
English for Academic Purposes
Thai for Communication
Arts and Life-Quality Development

5.

0024006

Biodiversity and Local Wisdom

2

6.
7.
8.

0025006
0025001
0026012

Drug in Daily-life
Consumption in Daily-Life
Rhythmic Activities

2
2
1

แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
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รำยวิชำในหลักสูตรภำษำญี่ปุ่นที่ใช้ในกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ลำดับ
1
2

รหัสวิชำ
0186 301
0186 311

3

0186 303

4

0186 321

5

0186 305

6

0186 324

ลำดับ
7

รหัสวิชำ
0186 302

8
9

0186 312
0186 304

10

0186 322

11

0186 332

12
13

0186 371
0186 374

ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2557
ชื่อวิชำ
กลุ่มวิชำ
Elementary Japanese
พื้นฐานเฉพาะ
Grammar 1
Listening and Speaking
เอกบังคับ
in Japanese 1
Intermediate Japanese
พื้นฐานเฉพาะ
Grammar 1
Main Idea Reading in
เอกบังคับ
Japanese
Advanced Japanese
พื้นฐานเฉพาะ
Grammar1
Academic Reading in
เอกบังคับ
Japanese
ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2557
ชื่อวิชำ
กลุ่มวิชำ
Elementary Japanese
พื้นฐานเฉพาะ
Grammar 2
Listening and Speaking
เอกบังคับ
in Japanese 2
Intermediate Japanese
พื้นฐานเฉพาะ
Grammar 2
Comprehension Reading
เอกบังคับ
in Japanese
Japanese Writing for
เอกบังคับ
Communication
Japanese Translation
เอกเลือก
Business Japanese
เฉพาะด้าน

แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

ผู้สอน
อ. ศุภลักษณ์ กฤษณานนท์
สอนร่วม อ. Hoji Yutaka
อ. Mikako Tomimatsu
อ. เฉลียว ปราบพารา
สอนร่วม อ. Hoji Yutaka
อ. มนสิชา แก้วนันไชย
อ.ศุภลักษณ์ กฤษณานนท์ สอน
ร่วม อ. Mikako Tomimatsu
อ. ชาคริยา ชุมมวล

ผู้สอน
อ. ศุภลักษณ์ กฤษณานนท์
สอนร่วม อ. Hoji Yutaka
อ. Mikako Tomimatsu
อ. เฉลียว ปราบพารา สอนร่วม
อ. Yutaka Hoji
อ. มนสิชา แก้วนันไชย
อ. Yasuhiro Takabayashi
อ. ชาคริยา ชุมมวล
อ. Yutaka Hoji
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อำจำรย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับกำรพัฒนำวิชำกำร และ/หรือวิชำชีพ
ที่

ชื่ออำจำรย์ประจำ
หลักสูตร
1 อ. ดร.วิชยา โยชิดะ

2 อ. ชาคริยา ชุมมวล

3 อ. มนสิชา
แก้วนันไชย

4 อ. ศุภลักษณ์
กฤษณานนท์

5 อ. เฉลียว
ปราบพารา

หลักสูตรที่ได้รับกำรพัฒนำฯ
- เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาครั้งที่ 8 วันที่ 18-19 ธันวาคม
2557 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เข้าอบรมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียน SAR ระดับหลักสูตร 18 – 20
พฤษภาคม 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาครั้งที่ 8 วันที่ 18-19 ธันวาคม
2557 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เข้าอบรมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียน SAR ระดับหลักสูตร 18 – 20
พฤษภาคม 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเข้าค่ายฝึกอบรมด้านการเขียนหนังสือ/ตารา/
บทความวิจัย/บทความวิชาการครั้งที่ 1 วันที่ 26-30 มิถุนายน 2558 จังหวัด
กาญจนบุรี
- เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาครั้งที่ 8 วันที่ 18-19 ธันวาคม
2557 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปใน
การเขียนตาราเรียนและเอกสารประกอบการสอน พร้อมทั้งการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ วันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2558
ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม
- เข้าอบรมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียน SAR ระดับหลักสูตร
วันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเข้าค่ายฝึกอบรมด้านการเขียนหนังสือ/ตารา/
บทความวิจัย/บทความวิชาการครั้งที่ 1 วันที่ 26-30 มิถุนายน 2558 จังหวัด
กาญจนบุรี
- เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาครั้งที่ 8 วันที่ 18-19 ธันวาคม
2557 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เข้ า ร่ ว มอบรมวิ ธี ก ารสอนภาษาญี่ ปุ่ น วั น ที่ 20-21 มิ ถุ น ายน 2558 จั ง หวั ด
อุบลราชธานี
- เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาครั้งที่ 8 วันที่ 18-19 ธันวาคม
2557 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
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บุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนได้รับกำรพัฒนำวิชำกำร และ/หรือวิชำชีพ
ที่

ชื่อบุคลำกรสำย
หลักสูตรที่ได้รับกำรพัฒนำฯ
สนับสนุนฯ
1 นางกนกนวล ไข่ลาย เข้าร่วมโครงการ Microsoft ofice 2013 กับการสร้างงานอย่างมืออาชีพ
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
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