รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส พ.ศ. 2554
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจาปีการศึกษา 2557
(ผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2558)
วันที่รายงาน
2558
รับรองความถูกต้องของข้อมูล
1. ประธานหลักสูตร : นางจารุวรรณชาป็องทิเย่ร์
ลายเซ็น : ___________________ วันที่รายงาน : __________________
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : นางสาวพันธ์จิต ดวงจันทร์
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน :
__________________________
3. อาจารย์ประจาหลักสูตร : ดร. อานวย สมตัว
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน :
__________________________
4. อาจารย์ประจาหลักสูตร : Mr. Jacques PONS
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน :
__________________________
5. อาจารย์ประจาหลักสูตร : Mr. Sylvain GOUGEON
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน :
__________________________
6. เห็นชอบโดย : _______________________________(รักษาการณ์หัวหน้าภาควิชา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ คาคง)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน :
__________________________
7.เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี ดร.กนกพร สุรธีระกุล)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน :
__________________________
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
1. รหัสหลักสูตร 25510211107277
1.1  มี มคอ.1
1.2 ไม่มี มคอ.1
2. วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร

17 กุมภาพันธ์ 2554

3. วันที่นาส่งหนังสือแจ้ง สกอ. เพื่อรับทราบการเห็นชอบหลักสูตร

5 ตุลาคม 2552

4. สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. รายชื่อ/คุณวุฒิ/ตาแหน่งทางวิชาการอาจารย์ประจาหลักสูตร

ที่ระบุใน มคอ.2

ปัจจุบัน

1. อ.จารุวรรณ ชาป็องทิเย่ร์*

1. อ.จารุวรรณ ชาป็องทิเย่ร์*

วุฒิการศึกษา
อาจารย์ปัจจุบัน
- Maîtrise de Français
Langue Étrangère
- ศษ.บ. ภาษาฝรั่งเศส

2. อ.พันธ์จิต ดวงจันทร์*

3. อ.ดร. สิริสุดา สิรภิ ักดิ์

4. อ.ทวีพงษ์ สืบวัฒนะ

5. Monsieur Jacques

2. อ.พันธ์จิต ดวงจันทร์*

-

- อ.ม.ฝรั่งเศสศึกษา
- ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส
3. อ.ดร.อานวย สมตัว
- Doctorat de Sciences de
Langage
- ศศ.ม.การสอนภาษาฝรั่งเศส
- คบ.ภาษาฝรั่งเศส
4.Mr.SylvainGougeon(ชช)
- Master 2 (Histoire)
5. Monsieur Jacques

-Master 1 (Histoire)
-

หมายเหตุ
สภาฯเห็นชอบ
วันที่ 8 พ.ค. 2558
สภาฯเห็นชอบ
วันที่ 8 พ.ค. 2558
สภาฯเห็นชอบวันที่
วันที่ 8 พ.ค. 2558
(กาลังอยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ)
สภาฯเห็นชอบ
2

PONS (ชช)

PONS (ชช)

- Maîtrised’Anglais
- Licenced’Anglais

วันที่ 8 พ.ค. 2558

5.1 ประธานหลักสูตร คือ ลาดับที่1
5.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คือ ลาดับที่ 1 ลาดับที่ 2

6. รายชื่ออาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ
1. อ.จารุวรรณชาป็องทิเย่ร์
2. อ.พันธ์จิต ดวงจันทร์
3. อ.ดร. สิริสุดา สิรภิ ักดิ์
4.อ.ดร.อานวย สมตัว
5. Monsieur Jacques PONS (ชช)
6.Mr.SylvainGougeon(ชช)

อาจารย์ผู้สอนภายนอกคณะ
(ภายในมหาวิทยาลัย)
1.อ./ผศ./รศ./ศ.+ดร.
2.อ./ผศ./รศ./ศ.+ดร.
3.อ./ผศ./รศ./ศ.+ดร.
4.อ./ผศ./รศ./ศ.+ดร.
5.อ./ผศ./รศ./ศ.+ดร.

อาจารย์พิเศษ
(ภายนอกมหาวิทยาลัย)
1.อ./ผศ./รศ./ศ.+ดร.
2.อ./ผศ./รศ./ศ.+ดร.
3.อ./ผศ./รศ./ศ.+ดร.
4.อ./ผศ./รศ./ศ.+ดร.
5.อ./ผศ./รศ./ศ.+ดร.
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ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพในการประกันคุณภาพหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ าหนดโดย สกอ.
สรุปผลการดาเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ผ่านทั้ง 4 ข้อ
โดยมีรายละเอียดในแต่ละเกณฑ์การประเมินตามตารางดังนี้

4

ข้อที่
1

เกณฑ์การประเมิน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

2

คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

3

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

4

การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานTQF

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรศศ.บสาขาภาษาฝรั่งเศส มี
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน
และไม่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น
พร้อมทั้งประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
หลักสูตรสาขาภาษาฝรั่งเศส
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 คน มี
คุณวุฒิตรงสาขา 3คน และคุณวุฒิ
สัมพันธ์กับสาขา 2 คน
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ตั้งแต่ระดับปริญญาโท จานวน3คน และ
มีตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับ ผศ.
จานวน 0 คน
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
หลักสูตรสาขาภาษาฝรั่งเศส เป็น
หลักสูตร 4 ปี รับนิสิตรุ่นแรกเมื่อปี
การศึกษา 2548 กาลังจะดาเนินการ
ปรับปรุงรอบที่ 2 ในปีการศึกษา 2558
และสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
ในคราวประชุมวันที่......
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
มีผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ TQF
เป็นไปตามเกณฑ์
ครบทั้ง 5 ข้อแรก
โดยมีรายละเอียดปรากฏในผลการ
ดาเนินงานองค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ หน้าที่....
5

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรสาขาภาษาฝรั่งเศส มีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา จานวน 13 คน ดาเนินการสารวจผลการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) เท่ากับ 4.12 รายละเอียดดังตาราง
ที่
1
2
3
4
5

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดใน มคอ.2
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิต
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
4.22 คะแนน
ด้านความรู้
4.05 คะแนน
ด้านทักษะทางปัญญา
3.92 คะแนน
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.28 คะแนน
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
4.08 คะแนน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิตภาพรวม
4.12 คะแนน
ต้องมีจำนวนผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณภำพบัณฑิตไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา(ไม่นับรวม
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
สรุปคะแนนประเมินตนเอง (เต็ม 5)

จานวน
13
12
11

ร้อยละ
100
92.31
91.6

1

4 คะแนน
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องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต
ผลการดาเนินงาน
ระบบการรับนิสิต

ผลการดาเนินงาน ทางสาขาวิชาฯ ได้ดาเนินการตามระเบียบการรับนิสิตของทางมหาวิทยาลัย สาขาวิชาฯแจ้ง
จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาต่อแก่คณะฯในแต่ละรอบ เช่น รอบรับตรง admission รอบระบบพิเศษ
เป็นต้น โดยทางสาขาวิชาฯ มีการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อดูทัศนคติในการเรียนภาษาและดูคะแนนวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมประกอบการพิจารณา เนื่องจากทางสาขาวิชาฯ รับนักเรียนที่ทั้งมีพื้นฐานและ
ไม่มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสมาก่อน อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จึง
สามารถรับนักเรียนได้ทั้งหมดตามรายชื่อที่สมัครมา อาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์จะเก็บบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับนักเรียนและแจ้งอาจารย์ที่จะเป็นที่ปรึกษาของนิสิตชั้นปีที่1 เพื่อประโยชน์ในการทาความรู้จัก ให้คาปรึกษา
รวมทั้งแนะแนวนิสิตต่อไป กรรมการผู้สอบสัมภาษณ์จะส่งรายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณาให้แก่ฝ่ายวิชาการ
ของคณะฯเพื่อดาเนินการประกาศรายชื่อ และการมารายงานตัวในขั้นตอนต่อไป
ทางสาขาวิชาฯ ได้มีการปรับปรุงกระบวนการในส่วนกรรมการผู้สอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ที่จะเป็นที่ปรึกษา
นิสิตชั้นปีที่1 จะต้องเป็นผู้สอบสัมภาษณ์หลักในทุกรอบของการรับนิสิต ทั้งนี้ นิสิตที่มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสมา
ก่อนให้สอบสัมภาษณ์กับอาจารย์ชาวต่างชาติและอาจารย์ชาวไทยด้วย
ส่วนนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานจะสอบ
สัมภาษณ์กับอาจารย์ชาวไทยและมีการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส
เป็นต้น ผลจากการปรับปรุงกระบวนการสอบสัมภาษณ์ ทาให้ทางสาขาวิชาฯ มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ
นิสิตชั้นปีที่ 1 ต่อการพัฒนาการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 80% ของกรรมการหลักสูตรมีความพึง
พอใจ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในสาขาฯมาตั้งแต่ปี 2556
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ผลการดาเนินงาน คณาจารย์ในสาขาวิชาฯเข้าร่วมการปฐมนิเทศนิสิตที่ทางคณะจัดขึ้นในช่วงเช้า และเข้า
ร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตของภาควิชาและสาขาวิชาฯในช่วงบ่าย ซึ่งจะมีการแนะนาอาจารย์ที่ปรึกษา และ
คณาจารย์ในแต่ละภาควิชา นิสิตชั้นปีที่ 1ในแต่ละสาขาวิชาพบคณาจารย์สาขา โดยเฉพาะการพบอาจารย์ที่
ปรึกษาและนิสิตรุ่นพี่เพื่อทาความรู้จัก แนะนาการปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตและการเรียนในมหาวิทยาลัย เช่น
เรื่องการลงทะเบียนเรียน ทุนการศึกษา การทากิจกรรมต่างๆ ที่พักอาศัย สถานที่สาคัญต่างๆ เป็นต้น มีการ
ตั้งกลุ่มออนไลน์ระหว่างนิสิตรุ่นพี่ รุ่นน้อง เพื่อซักถาม ประเมินความพึงพอใจในการให้การต้อนรับและการให้
คาปรึกษา ทั้งนี้ มากกว่า 90% ของนิสิตชั้นปีที่1 มีความพึงพอใจในระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเข้า
ศึกษาจึงยังมิได้ปรับปรุงพัฒนากระบวนการนี้
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
ผลการดาเนินงาน
การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต
ผลการดาเนินงาน ทางสาขาวิชาฯ มีโครงการพี่ติวน้อง ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจาทุกปี ในภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่งนิสิต
รุ่นพี่จะทาหน้าที่ดูแลนิสิตรุ่นน้องทางด้านวิชาการ โดยมีอาจารย์ในสาขาคอยให้คาแนะนา ทางสาขาวิชาฯ ยังมี
ระบบ “พี่สาย” โดยรุ่นพี่ทุกชั้นปีจะดูแลรุ่นรุ่นน้องในสายของตนจากการจับฉลากชื่อน้อง นอกจากนี้ อาจารย์
ที่ปรึกษาจะมีรายวิชาอย่างน้อยหนึ่งรายวิชาต่อปีเพื่อสอนนิสิตที่ปรึกษาของตน หากนิสิตในที่ปรึกษามีปัญหา
ด้านการเรียนหรือด้านการใช้ชีวิต ปัญหาครอบครัว อาจารย์ที่ปรึกษาก็สามารถให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชิดและ
ทันท่วงที ทั้งนี้ จากการประเมินโครงการพี่ติวน้อง กว่า 80% ของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
ระดับดี ในเรื่องระบบ “พี่สาย” จากการสังเกตของคณาจารย์ในสาขาฯ พบว่าระบบนี้ช่วยให้รุ่นพี่และรุ่นน้อง
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเป็นระบบที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาโดยตลอด ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษา
จากการประเมินโดยการซักถามนิสิต พบว่า นิสิตร้อยละ 90% มีความพึงพอใจที่ได้เรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษา
อย่างต่อเนื่อง เรื่องการปรับปรุง ทางสาขาวิชาฯ ได้มีเริ่มดาเนินการปรับปรุงโครงการพี่ติวน้อง ให้มีความ
ต่อเนื่องมากขึ้นโดยให้นิสิตรุ่นน้องและรุ่นพี่จัดตารางเวลาให้ตรงกัน เพื่อให้คาปรึกษาทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือจากการจัดโครงการ ผลจากการปรับปรุง นิสิตรุ่นน้องมีความเข้าใจบทเรียนดีขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรายวิชานั้น ส่วนนิสติ รุ่นพี่ได้ทบทวนความรู้เดิมและฝึกทักษะทางภาษา
ในการประชุมของคณะฯเพื่อปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ทางสาขาวิชาฯ ได้นาเสนอเรื่องการให้อาจารย์
ที่ปรึกษาได้สอนนิสิตในที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี ให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อประโยชน์ด้านการเรียนการสอน
และการพัฒนานิสิตต่อไป
ผลจากการปรับปรุงกระบวนการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม พบว่า โครงการพี่ติวน้อง จากการซักถามของอาจารย์
ที่ปรึกษาเห็นว่า นิสิตส่วนใหญ่ร้อยละ 80% มีความพึงพอใจ เข้าใจบทเรียน และมีคะแนนสอบดีขึ้น
การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
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ผลการดาเนินงาน ทางสาขาวิชาฯ ได้จัดการเรียนการสอนโดยมีการบูรณาการรายวิชาสาหรับนิสิตชั้นปีที่ 1
ได้แก่ วิชา 0105121 Elementary French1 กับ วิชา 0105123 French Conversation in Daily Life1
โดยเลือกหัวข้อ เนื้อหาให้มีความสอดคล้องกันเพื่อพัฒนาทักษะทั้ง 4 ในเบื้องต้น รวมทั้ง ยังมีการส่งเสริม
การศึกษาค้นคว้าของนิสิต ยกตัวอย่างเช่น วิชา 0105121 Elementary French1 อาจารย์ผู้สอนจะ
มอบหมายงานให้นิสิตศึกษาค้นคว้าทางด้านวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส โดยมีการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
เป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างนิสิต
ทางสาขาวิชาฯ ยังจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ คือ Ciné Club นิสิตทุกชั้นปีจะเข้า
ชมภาพยนตร์ฝรั่งเศสสัปดาห์ละครั้ง ซึ่งเป็นการฝึกฝน พัฒนาศักยภาพทางภาษาแก่นิสิต โดยเฉพาะด้านการ
ฟัง นอกจากนี้ ยังมีการสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ Delf เป็นการสอบวัดระดับทางภาษาฝรั่งเศส เมื่อสอบผ่าน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด นิสิตสามารถนาใบประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองไปสมัครเข้าศึกษาต่อ หรือใช้
ประกอบการทางานได้ในอนาคต
จากการสังเกตและการสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการบูรณาการรายวิชาให้สอดคล้องกัน รวมถึงการจัด
9

กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาแก่นิสิต พบว่า นิสิตร้อยละ 90 มีความพึงพอใจมากต่อกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ เพราะ การเป็นทบทวนความรู้ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งช่วยพัฒนาศักยภาพทางภาษาให้ดีขึ้น
ทางสาขาวิชาฯ ยังมีการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา 0105228 French Paragraph
Writing , 0105224 French Reading2 และ 0105222 Intermediate French2 ให้เนื้อหารายวิชามี
สอดคล้อง มีความเหมาะสมเพื่อนิสิตจะได้มีพื้นฐานที่ดีในการเรียนวิชา 0105323 Introduction to French
Literary Reading ในชั้นปีที่ 3 ผลจากการพัฒนาพบว่า รายวิชา 0105228 French Paragraph Writing,
0105224 French Reading2 และ0105222 Intermediate French2 สามารถเสริมเนื้อหากันได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก วิชา 0105323 Introduction to French Literary Reading มีศัพท์โดยทาง
วรรณคดีทคี่ ่อนข้างยาก การบูรณาการในรายวิชาดังกล่าวจึงยังไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร
กิจกรรม Ciné Club นอกจากนิสิตจะได้ฝึกทักษะด้านการฟัง ทางสาขาวิชาฯ เห็นว่ากิจกรรมนี้
สามารถพัฒนาด้านการเขียนของนิสิตได้ ดังนั้น จึงให้นิสิตที่ชมภาพยนตร์แล้ว เขียนเรื่องสรุปเป็นภาษาฝรั่งเศส
เพื่อนาไปเสริมความรู้ และเรียนการเขียนในรายวิชา 0105228 French Paragraph Writing ต่อไป ส่วนการ
สอนเสริมเพื่อเตรียมสอบวัดระดับทางภาษาฝรั่งเศส Delfนั้น มีการสนับสนุนโดยการตั้งงบประมาณค่าเดินทาง
เพื่อการสอบและชี้ให้เห็นความสาคัญของการสอบวัดระดับ เพื่อผลักดันให้นิสิตทุกคนไปสอบ ซึ่งจากเดิมทาง
สาขาวิชาไม่ได้บังคับ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนิสิตเอง ในปีที่ผ่านมา (2557) 75 % ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ไป
สอบวัดระดับ และสอบผ่านทุกคนในระดับ A2
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
ข้อมูลนิสิต
ปีการศึกษาที่รับเข้า(ตั้งแต่ปี
การศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร)
รุ่นปีการศึกษา 2553
รุ่นปีการศึกษา 2554
รุ่นปีการศึกษา 2555
รุ่นปีการศึกษา 2556
รุ่นปีการศึกษา 2557

จานวนนิสิตคงอยู่ (จานวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา
2553
14

2554
10
24

2555
10
19
19

2556
10
17
18
41

2557
16
15
37
32

จานวนที่สาเร็จ
การศึกษาตาม
ระยะเวลา
10
13

ผลการดาเนินงาน
การคงอยู่ของนิสิต

ผลที่เกิด ผลที่เกิด การลดลงของนิสิตเป็นการย้ายวิชาเอก เนื่องจากทางสาขาวิชาฯ ได้มีนโยบายเปิดโอกาส
ให้ผู้สนใจเข้าเรียน โดยรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นผู้เรียนที่ไม่ประสบผลสาเร็จในผลการ
เรียนรายวิชาเอกจึงได้ย้ายไป แต่ทางสาขาวิชาฯ ก็มีนิสิตที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาฝรั่งเศสมาก่อนที่สามารถ
เรียนรายวิชาเอกได้ดี
การสาเร็จการศึกษาของนิสิต

ผลที่เกิด ปีการศึกษา 2554 นิสิตชั้นปีที่ 1 จานวน 24 คน สาเร็จการศึกษา 13 คน
ปีการศึกษา 2555 นิสิตชั้นปีที่ 1 จานวน 19 คน ขณะนี้กาลังศึกษาในชั้นปีที่ 4 จานวน 15 คน
ปีการศึกษา 2556 นิสิตชั้นปีที่ 1 จานวน 41 คน ขณะนี้กาลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 จานวน 37 คน
ความพึงพอใจ

และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
ผลที่เกิดนิสิตมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร ค่าเฉลี่ย...(จากคะแนนเต็ม 5)การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
หากเป็นรายบุคคลจะเป็นการมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษารับผิดชอบ เนื่องจากมีความใกล้ชิดและได้รับ
ความไว้วางใจจากนิสิต หากเป็นปัญหาของชั้นปีหรือทั้งวิชาเอก สาขาวิชาฯจะรับฟังปัญหา และเปิดโอกาส
ให้มีการประชุมร่วมกัน และใช้หลักการของการให้คาปรึกษาโดยนิสิตเสนอวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง จากผล
การประเมินอาจารย์ของนิสิต มิได้มีความไม่พึงพอใจ อาจารย์ทุกคนในหลักสูตรได้รับการประเมินในระดับ
เฉลี่ย >4 ใน 5 คะแนน และยังไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือการบริหารจัดการหลักสูตร

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ผลการดาเนินงาน
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน สาขาวิขาฯ กาหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นอาจารย์ โดยทางคณะฯเป็นผู้ประกาศ
สอบตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัย และมีการแต่งตั้งกรรมการผู้สอบ ทั้งนี้ ผู้สอบจะสอบข้อเขียนภาษา
ฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ การสอบสัมภาษณ์ และการสอบสอน เมื่อการสอบเสร็จสิ้น ทางสาขาวิชาฯ จะแจ้ง
ผู้สอบผ่านการคัดเลือกต่อทางคณะฯเพื่อประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป
สาหรับการรับอาจารย์ชาวต่างชาติ มีการประกาศรับสมัครผ่านทางเว็บไซท์ต่างประเทศ มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
ของสาขาวิชาฯและประธานหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก 3-5 คนจากเอกสารการสมัคร CV จดหมายสมัคร
จม.หรือบุคคลที่รับรองการทางานประกอบการสัมภาษณ์ผ่านทาง Skype ทางสาขาวิชาฯได้กาหนดวุฒิขั้นต่า
คือ ปริญญาโท ซึ่งต้องมีคุณวุฒิสายการสอนหรือมีประสบการณ์การสอนมาก่อน
อย่างไรก็ตาม มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการสอบคัดเลือกอาจารย์ไทย โดยทางสาขาวิชาฯ ได้กาหนดให้
ผู้สอบคัดเลือกทาเอกสารประกอบการสอนมาประกอบการสอนด้วย ทั้งนี้เพื่อต้องการตรวจสอบ และพิจารณา
ความสามารถในการจัดทาเอกสารการเรียนรู้ว่ามีความถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็น
อาจารย์สามารถนาเอกสารชุดดังกล่าวมาใช้ในการสอนได้
ส่วนการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรนั้น สาขาวิชาฯ ได้แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติ
ความเหมาะสมตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัยได้กาหนดไว้
การประเมิน
กระบวนการเรื่องการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ทางสาขาวิชาฯ พบว่า ระบบกลไกมีความ
เหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของคณะฯ
ระบบการบริหารอาจารย์
ผลการดาเนินงานทางสาขาวิชาฯ มีการแต่งตั้งประธานหลักสูตร กรรมการ กรรมการและเลขานุการซึ่งได้รับ
การรับรองจากทางภาควิชาฯ และยังมีการแบ่งหน้าที่ในการบริหารงานในสาขา เช่น การจัดการเงินโครงการ,
กิจกรรมนิสิต, ฝ่ายดูแลอาจารย์ชาวต่างชาติของสาขาฯ เป็นต้น
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

ผลการดาเนินงาน ทางคณะฯได้จัดงบประมาณเพื่อให้อาจารย์พัฒนาตนเอง โดยการให้เข้าร่วมโครงการหรือ
เข้ารับการอบรม สัมมนาในหัวข้อที่อาจารย์สนใจ เป็นต้น มีการส่งเสริมการวิจัยของอาจารย์ในสาขาวิชาฯ โดย
ได้งบทุนสนับสนุนจากทางคณะ ส่วนการลาศึกษาต่ออาจารย์ในสาขาวิชาฯ อาจารย์สามารถขอรับทุนได้จาก
ทางมหาวิทยาลัย หรือทุนจากหน่วยงาน/องค์กรภายนอก จะเห็นได้ว่า อาจารย์ในสาขาวิชาฯ ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดีในการพัฒนาตนเอง อาจารย์ในสาขาวิชาฯ มีการเข้าร่วมอบรม สัมมนาโครงการที่จัดขึ้นภายในและ
นอกมหาวิทยาลัย ส่วนการทาวิจัย อาจารย์ในสาขาวิชาฯ ได้รับทุนสนับสนุนการทาวิจัยทุกท่าน นอกจากนี้
เรื่องลาศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเอง ขณะนี้อาจารย์ในสาขาวิชาฯ ได้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ประเทศ
12

ฝรั่งเศส 1 ท่าน และ ยังมีอาจารย์ที่กาลังเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
ในเรื่องการปรับปรุงพัฒนากระบวนการนั้น ทางสาขาวิชาฯ ได้เปิดโอกาส มีงบประมาณให้อาจารย์
ชาวต่างชาติเข้าร่วมการอบรม สัมมนาด้วย ซึ่งทาให้อาจารย์ชาวต่างชาติมีความพึงพอใจมาก เพราะเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้และสามารถนามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน

13

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มค
ี ุณวุฒิปริญญาเอก
ผลการดาเนินงานมีดังนี้
1. มีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5 คน และมีคุณวุฒิปริญญาเอกจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. เมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป ดังนั้นคิดค่าคะแนนเป็น 1 คะแนน
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด
่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ผลการดาเนินงานมีดังนี้
1. มีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 0 คน และมีตาแหน่งทางวิชาการ(ผศ.+รศ.+ศ.) จานวน 0 คน คิด
เป็นร้อยละ 0 ของจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. เมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป ดังนั้นคิดค่าคะแนนเป็น 0 คะแนน
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลการดาเนินงานมีดังนี้
1. มีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5 คน
2. มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 2 ผลงาน ดังนี้
ที่
ชื่อผลงาน
ค่าน้าหนักคุณภาพ
1 สังคมไทยและชาวสยามในมุมมองของชาวฝรั่งเศส จากหนังสือ
0.80
ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม
ของ นิโกลาส์ แชร์แวส
2 การกินของชาวสยาม ในหนังสือประวัติศาสตร์ธรรมชาติและ
0.20
การเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม ของ นิโกลาส์ แชร์แวส
3
รวมค่าน้าหนักคุณภาพ
1.00
3. เมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป ดังนั้นคิดค่าคะแนนเป็น 3.3 คะแนน
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3.3 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ผลการดาเนินงาน
การคงอยู่ของอาจารย์

ผลที่เกิด อาจารย์ชาวไทย ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยกเว้นผู้ไปศึกษาต่อ
อาจารย์ชาวต่างชาติ 1 ตาแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลง
การคงอยู่ทาให้เกิดความชานาญในด้านการสอน ทาให้อาจารย์มีทักษะและประสบการณ์ด้านการเรียนการ
สอน มีแนวคิด มุมมองที่ต่อเนื่องในเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร
ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ผลกระทบเชิงลบ คือ นิสิตต้องปรับตัวกับวิธีการสอน การประเมินของ
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญใหม่ทุกครั้ง ส่วนผลกระทบเชิงบวก คือ อาจารย์ใหม่จากประเทศฝรั่งเศส จะมีเทคนิค
วิธีการสอนใหม่ๆ ความทันต่อเหตุการณ์ในประเทศฝรั่งเศส ความทันสมัยทางด้านศัพท์ สานวน

ความพึงพอใจของอาจารย์

ผลที่เกิด อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 3 (จากคะแนนเต็ม 5)

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
ผลการดาเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส) เป็นหลักสูตรเอก
เดี่ยว มีการจัดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาพื้นฐานแทนรายวิชาโท โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวด
วิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการมีรายละเอียด ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต แบ่งเป็น
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 23 หน่วยกิต
(มีกลุ่มทักษะทางภาษา, กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ และกลุ่มวิชาวรรณคดีและวัฒนธรรม)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รวม 138 หน่วยกิต
นอกจากนี้ ในหลักสูตรวิชาฯ ยังมีวิชาการฝึกงาน (ไม่เป็นสหกิจศึกษา) สาหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ในภาค
การศึกษาที่ 2 ซึ่งผลการประเมินจะเป็น S กับ U
การประเมินกระบวนการ จากการสอบวัดระดับ Delfชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของนิสิตในการเรียนเนื้อหาวิชา
ในหลักสูตรอีกทั้ง จากการนานิสิตเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ พบว่า นิสิตสามารถได้รับ
รางวัลมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ในงานFrancophonieซึ่งจัดโดยสถานทูตฝรั่งเศส นั้น นิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1 การตอบคาถาม ในระดับอุดมศึกษา ประจาปี 2555 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแสดงละครสั้น
ภาษาฝรั่งเศส ในระดับอุดมศึกษา ประจาปี 2556 และ ได้รับรางวัลรองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแสดงละคร
สั้นภาษาฝรั่งเศส ในระดับอุดมศึกษา ประจาปี 2557 เป็นต้น นอกจากนี้ ยังประเมินได้จากการได้งานทาของ
นิสิต
การปรับปรุงและพัฒนา ทางสาขาวิชาฯ ได้มีการปรับวิชาที่เกี่ยวกับการเขียนให้มีมากขึ้นในหลักสูตร
มีการปรับลดวิชาทางวรรณคดี และเพิ่มรายวิชาที่สอดคล้องกับสายงานอาชีพทางธุรกิจและการท่องเที่ยว
ผลจากการปรับปรุงหรือการพัฒนา พบว่า นิสิตที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาฝรั่งเศสมาก่อนมีผลการศึกษา
ที่ดีในรายวิชาเอก นิสิตมีผลการสอบวัดระดับ Delf A2 เมื่อจบการศึกษาสามารถเข้าทางานในสายงานที่ใช้
ภาษาฝรั่งเศสได้ และสามารถนาความรู้ทางภาษาฝรั่งเศสไปใช้ได้ในระดับดี
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
การดาเนินงาน เนื่องจากทางสาขาวิชาฯ มีจะมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีลักษณะเป็น Plurilinguisme /
Interculturel(พหุภาษา พหุวัฒนธรรม) ซึ่งในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนจะสอดแทรก เนื้อหาทางภาษา
และวัฒนธรรมฝรั่งเศส หรือกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสไว้ในบางรายวิชา (หลักสูตรกาลังจะครบรอบการ
ปรับปรุงในปีนี้)
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน
การกาหนดผู้สอน

ผลการดาเนินงาน ทางสาขาวิชาฯ
จัดผู้สอนโดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและความสนใจของผู้สอน
จากนั้นมีการจัดตารางสอนเพื่อแจ้งต่อที่ประชุม และส่งให้ทางคณะเพื่อดาเนินการต่อไป การประเมิน
กระบวนการ มีความเหมาะสม 80% ของคณาจารย์มีความพึงพอใจจากข้อมูลที่นาเสนอต่อที่ประชุม
การปรับปรุงพัฒนากระบวนการ ทางสาขาวิชาฯ ได้จัดให้มีการหมุนเวียนกันสอนในรายวิชา 0105121
Elementary French 1 และ 0105122 Elementary French 2 เป็นวิชาสาหรับนิสติ ชั้นปีที่ 1 ซึ่งจะให้ที่
อาจารย์ปรึกษาของชั้นปีเป็นผู้สอน ส่วนรายวิชาอื่นๆ ก็มีแผนการหมุนเวียนผู้สอนตามความถนัดและตาม
ศักยภาพ โดยให้ผู้สอนเดิมมาเป็นผู้ช่วยให้คาปรึกษาแนะนาในการเตรียมรายวิชานั้น
ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการปรับปรุงพัฒนาคือ การที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้สอนนิสิตของตนในชั้นปีที่ 1 ทาให้อาจารย์
และนิสิตได้ทาความรู้จักกันมากขึ้น นอกจากอาจารย์จะได้สอนความรู้ทางวิชาการแล้ว อาจารย์ยังสามารถดูแล
อบรม ให้คาปรึกษาในเรื่องต่างๆได้อย่างใกล้ชิด
การกากับติดตามและตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้

(มคอ.3 และมคอ.4) การจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน ทางสาขาวิชาฯ ได้แจ้งคณาจารย์เรื่องการจัดทา มคอ.3 โดยกาหนดให้ส่งที่เลขาภาควิชาฯ
ก่อนการเปิดภาคการศึกษา มีการติดตามและตรวจสอบการจัดทาโดยอาจารย์ในสาขาวิชาฯ ได้เข้าร่วมการ
ทวนสอบทางคณะกรรมการภายในและภายนอกคณะ จากการประเมินมคอ.3 โดยการทวนสอบนั้น อาจารย์
ในสาขาวิชาฯ ได้นามาปรับปรุงการเขียน มคอ.3 ให้ถูกต้อง และชัดเจนยิ่งขึ้น ผลที่ได้รับคือ อาจารย์เขียน
มคอ.3 ได้ครอบคลุม ตรงตามคาอธิบายรายวิชาที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้คาแนะนา
การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย

การบริการวิชาการทางสังคมและการทานุบารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน ทางสาขาวิชาได้เข้าร่วมโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน โดยประยุกต์รายวิชา 0105428
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม รายวิชา 0105429 ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ และ รายวิชา
0105326 ประเทศฝรั่งเศสปัจจุบัน เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน
การประเมินกระบวนการ ชุมชนมีความพึงพอใจ และยินดีที่จะให้ทางสาขาวิชาฯ ให้การบริการวิชาการต่อไป
การปรับปรุงพัฒนากระบวนการ ทางสาขาวิชาฯ ได้เพิ่มวิชา รายวิชา 0105328 การแปลภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน
เข้าไปประยุกต์กับการบริการวิชาการโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
ผลที่ได้รับ ทาให้ได้เอกสารบริการวิชาการทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP
ของจ.มหาสารคาม
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3การประเมินผู้เรียน
ผลการดาเนินงาน
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการดาเนินงาน มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการ
ประเมินและติดตามผลการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ คณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ได้กาหนดไว้ในมคอ.3 ของ
แต่ละรายวิชาเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ 85% ของผู้สอนมีการเก็บคะแนนตลอดทั้งเทอม นอกจากการสอบ
ย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
ประเมินกระบวนการ จากการสอบย่อย จานวนการสอบที่ต่อเนื่อง ทาให้มีการคิดกรองกระบวนการเรียนรู้ได้ดี
ขึ้น
การปรับปรุงพัฒนากระบวนการ จากที่กระทรวงได้ยกเลิกการสอบซ่อมไป สาขาวิชาฯได้ยึดถือหลักการนี้
สาหรับนิสิตวิชาเอก เพื่อเป็นการคัดกรองคุณภาพและพัฒนานิสิต
ผลจากการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ คือ นิสิตประเมินความสามารถและศักยภาพของตนเองได้ นิสิตส่วน
หนึ่งพัฒนาตนเองดีขึ้น นิสิตส่วนหนึ่งได้ย้ายสาขา
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต

ผลการดาเนินงาน อาจารย์ผู้สอนพิจารณาจาก คะแนนสอบแต่ละครั้ง, พัฒนาการด้านภาษาจากชิ้นงาน
การบ้าน การค้นคว้า การนาเสนอ การสื่อสารกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ การสอบวัดระดับ การ
ฝึกงาน เป็นต้น
ประเมินกระบวนการ สาหรับการสอบตามปกติ ทางสาขาวิชาฯ มีการประชุมเกรด ส่วนการฝึกงานของนิสิต มี
การประเมินจากใบประเมินของผู้ประกอบการ
การปรับปรุงพัฒนากระบวนการ มีการจัดการแข่งขันทักษะทางภาษาโดยนานิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
ผลที่ได้รับ ทาให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อนของนิสิตเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงวิธีการสอนและการประเมินการ
เรียนรู้ของนิสิตต่อไป
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6

และมคอ.7)
ผลการดาเนินงาน ทางสาขาวิชาฯ มีการจัดทา มคอ.5 ในทุกรายวิชาหลังจากการสอบปลายภาค เพื่อนาไป
ปรับปรุงการทา มคอ.3 ครั้งต่อไป มีการจัดทา มคอ.7 เพื่อสรุปผลการดาเนินงานของหลักสูตร
การประเมินกระบวนการ มคอ.5 จะส่งให้ประธานหลักสูตรเพื่อพิจารณา และจะส่งต่อทางภาควิชาเก็บ
รวบรวมส่งให้แก่คณะต่อไป ส่วน มคอ.7 ส่งฝ่ายประกันคุณภาพของคณะ
การปรับปรุงพัฒนากระบวนการ มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ และจาก มคอ.5 ที่ส่ง
ประธานหลักสูตร
ผลจากการปรับปรุงหรือพัฒนา คือ ได้ข้อมูลที่รอบด้านจากคณาจารย์เพื่อนามาประกอบการเขียน มคอ.7
ต่อไป
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ผลการดาเนินงาน
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2557
ข้อ 1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อย 1. ประชุมเพื่อการวางแผนการดาเนินงานหลักสูตร 1 ครั้ง เมื่อ
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 มีอาจารย์ผู้สอน 1คน และอาจารย์ประ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
หลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 80 ของ
ดาเนินงานหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
2. ประชุมเพื่อการติดตามการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่........
มีอาจารย์ประหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน...คน คิดเป็นร้อยละ...
3. ประชุมเพื่อการทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่........
มีอาจารย์ประหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน...คน คิดเป็นร้อยละ...
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
กรณีที่ไม่มี มคอ.1
แบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
หลักสูตรสาขาภาษาฝรั่งเศสไม่มี มคอ.1 โดยรายละเอียดของ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
หลักสูตร (มคอ.2) กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านอย่าง
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
ครบถ้วน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
สาขาวิชา (ถ้ามี)
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
กรณีที่มี มคอ.1
หลักสูตรสาขา... มี มคอ.1 โดยรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้...ด้านอย่างครบถ้วน คือ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้าน.........
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 มีรายละเอียดของ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม รายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนเปิดสอน
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค ดังนี้
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การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

ข้อ 4 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

ข้อ 5 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

ข้อ 6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา

ข้อ 7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ

-ภาคการศึกษา 1/2557 เปิดสอน 23 รายวิชา
-ภาคการศึกษา 2/2557 เปิดสอน 22 รายวิชา
ดาเนินงานเสร็จสิ้นทุกรายวิชาในวันที่ 25 ส.ค. 57 (1/2557)
26 ธ.ค. 57 (2/2557)
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 มีการจัดทารายงานผล
การดาเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินงานของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ภายใน 30 วันหลังสิ้นแต่ละภาคการศึกษา
ดังนี้
-ภาคการศึกษา 1/2557 เปิดสอน 23 รายวิชาและมีการจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินงานของประสบการณ์ 0 รายวิชา
-ภาคการศึกษา 2/2557 เปิดสอน 22 รายวิชาและมีการจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินงานของประสบการณ์ 1รายวิชา
ดาเนินงานเสร็จสิ้นทุกรายวิชาในวันที่ 24 มิถุนายน 2558
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2557วันที่ 8
พฤษภาคม 2558
1. ประธานหลักสูตรรายงาน มคอ.7 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558
2. หัวหน้าภาคฯเห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558
3. คณบดีเห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558
สรุปว่า / ผ่าน  ไม่ผ่าน
-ภาคการศึกษา 1/2557 เปิดสอน23 รายวิชาและมีรายวิชาที่
ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จานวน6 รายวิชา
-ภาคการศึกษา 2/2557 เปิดสอน 22 รายวิชาและมีรายวิชาที่มี
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 6 รายวิชา
รายวิชาที่ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 25 ของ
รายวิชาทั้งหมด
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อเสนอแนะการปรับปรุง
ใน
การดาเนินงานปรับปรุง
มคอ.7 ปีการศึกษา 2556
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ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว

ข้อ 8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน

ข้อ 9 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

1.พฒนาทักษะการเขียนของนิสิต
ชั้นปี ที่ 3-4 ให้ดียิ่งขึ้น

1. จัดการเรียนการสอนให้มี
การบูรณาการหัวข้อเรื่องกับ
รายวิชาไวยากรณ์หรือ
โครงสร้างประโยค
2. ฝึกการแต่งประโยคให้
ถูกต้องในรายวิชาไวยากรณ์
ให้มากยิ่งขึ้น
3. เพิ่มแบบฝึกหัดไวยากรณ์ที่
นิสิตส่วนใหญ่ยังผิดพลาดอยู่
4. นิสิตผู้สนใจพัฒนาตนเอง
เข้าร่วมกิจกรรม Fr. Ciné
Clubแล้วเขียนตอบคาถาม
หรือเขียนตามที่ผู้สอน
มอบหมาย

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
กรณีที่ไม่มีอาจารย์ใหม่ในปีการศึกษา 2557
ไม่มีอาจารย์ใหม่จึงไม่ขอรับการประเมินในตัวบ่งชี้นี้
กรณีที่มีอาจารย์ใหม่ในปีการศึกษา 2557
ในปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์ใหม่จานวน...คน และได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน จานวน...คน
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5 คน และได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จานวน 5 คน
ที่
1

ชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
อ.จารุวรรณชาป็องทิเย่ร์

2

อ.พันธ์จิต ดวงจันทร์

หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาฯ
1.สัมมนา “ FFL in ASEAN
Context” U. of Pedagogy of
HCM.
2. อบรมด้านการเรียนการสอน
“Education, Formation and
Social Transformation :
Engineering and
Professionalism, กรุงพนมเปญ
การประชุมวิชาการระดับชาติ
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ข้อ 10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
(ไม่ขอรับการประเมิน)

3

อ.ดร.อานวย สมตัว

4

Mr. Jacques PONS

5

Mr. Sylvain GOUGEON

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
กรณีที่ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จึงไม่ขอรับการประเมิน
ในตัวบ่งชี้นี้
กรณีที่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จานวน...คน และ ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จานวน...คน คิดเป็นร้อยละ....
ที่
1
2
3
4
5

ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
ข้อ 12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

วรรณคดีเปรียบเทียบ ครั้งที่2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมด้านการเรียนการสอน
ภาษาฝรั่งเศสระดับภูมภิ าค
BELG-ASEAN กรุงเทพมหานคร
1สัมมนาแผนกลยุทธ์การพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนภาษา
ฝรั่งเศส กรุงเทพมหานคร
2.อบรมการเตรียมความพร้อมใน
การสอบวัดระดับข้อสอบภาษา
ฝรั่งเศส DELF B1 จ.ขอนแก่น
อบรมการเตรียมความพร้อมใน
การสอบวัดระดับข้อสอบภาษา
ฝรั่งเศส DELF B1 จ.ขอนแก่น

ชื่อบุคลากรสายสนับสนุนฯ

หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาฯ

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
1. นิสิตปีสุดท้ายมีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร
ค่าเฉลี่ย 4.05
2. บัณฑิตใหม่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.05
ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตใหม่ ค่าเฉลี่ย.......

22

ข้อ 13..........................................
สรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้TQF
ตาม มคอ.2ปีการศึกษา 2557

1. ตัวบ่งชีT้ QFตาม มคอ.2ปีการศึกษา 2557 จานวน 12 ตัวบ่งชี้
2. มีผลการดาเนินงานผ่านตามเกณฑ์ จานวน 11 ตัวบ่งชี้
3. คิดเป็นร้อยละ 91.67ที่ผ่านตามเกณฑ์
4. คิดเป็น 4.50 คะแนน
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผลการดาเนินงาน
ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน มีการจัดการห้องสมุดของสาขาวิชาฯ มีการสั่งหนังสือจากต่างประเทศ โดยคณาจารย์ใน
สาขาวิชาฯ มีส่วนร่วมในการเลือกสั่งหนังสือ มีการจัดโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น โครงการ
บรรยายพิเศษ การอบรมนิสิตในโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน การจัดทัศนศึกษาในสถานที่ที่มีการใช้ภาษา
ฝรั่งเศส
การประเมินกระบวนการ - สื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดมีเพียงพอและมีประโยชน์ต่อผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้
สื่อและหนังสือประการเรียนรู้ได้
- การจัดโครงการ ร้อยละ 85 ของนิสิตมีความพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก อยากให้มีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง
การปรับปรุงพัฒนากระบวนการ มีการจัดโครงการให้นิสิตนาทักษะที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับกลุ่มผู้เรียนและ
ผู้สนใจภาษาฝรั่งเศส ซึ่งผลที่ได้รับ นิสิตได้แสดงศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ มีความมั่นใจในการใช้ภาษาของ
ตนมากขึ้น
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

ผลการดาเนินงาน ห้องสมุดสาขาวิชา มีสื่อ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่พอเพียง ดังนี้
หนังสือคู่มือภาษาฝรั่งเศสหนังสือแบบฝึกหัด พจนานุกรม เกม วรรณคดี ซีดี ดีวีดี หนังสือด้านภาษาศาสตร์
ฝรั่งเศสธุรกิจ ความรู้ทางวัฒนธรรมทั่วไป วารสารสมาคมครูฝรั่งเศส เป็นต้น
การประเมินกระบวนการ สิ่งสนับสนุนการเรียนมีเพียงพอและเหมาะสม
การปรับปรุงพัฒนากระบวนการ มีการสารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อหางบประมาณในการ
จัดซื้อต่อไป
ผลที่ได้รับ ร้อยละ80 ของอาจารย์ผุ้สอนมีความพึงพอใจได้ใช้หนังสือประกอบการสอนที่มีความหลากหลายนิสิต
และศิษย์เก่าสามารถมายืมสื่อเหล่านี้ได้
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ผลการดาเนินงาน มีผลการประเมินของนิสิตทางออนไลน์
การประเมิน นิสิตประเมินอยู่ในเกณฑ์พอใช้-ดี
การปรับปรุงพัฒนา อาจารย์เสนอความต้องการอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยแจ้ง
ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ให้ดาเนินการพัฒนา ซ่อมแซมอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีในห้องเรียน
ผลที่ได้รับ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้รับการดูแลรักษาในระดับดี ส่วนสื่อที่ต้องการซื้อเพิ่มเติมยังประสบปัญหา
24

เรื่องงบประมาณ และความล่าช้าในการดาเนินการจัดซื้อ
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเอง
ตารางผลคะแนนการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้
ตัวชี้บ่งชี้

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย
ผ่าน
สกอ.
สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 1
ผ่าน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ค่าเฉลี่ย 4.12
4.12
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ
ร้อยละ 91.6
4.58
ภายใน 1 ปี
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
4.35
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต
3
3
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
4
4
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
3
3
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3
3.33
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
3
3
4.2 คุณภาพอาจารย์
3
3
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ 20
5
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ 0
0
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้อยละ 20
1
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์
3
3
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4
3.00
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
4
4
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
4
4
5.3 การประเมินผู้เรียน
4
4
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5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2-6)

ร้อยละ91.67

4.5

4.13
4

4
4.00
3.71

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ผลการประเมิน
องค์

คะแนน จานวน

ประกอบที่ ผ่าน ตัวบ่งชี้
1
2
3
4
5
6

2
3
3
4
1
ผลการประเมิน

I

P

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

-

5.2,5.3,5.4
6.1

O

คะแนน 0.01 -2.00 ระดับคุณภาพน้อย
เฉลี่ย

2.01 -3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01 -4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01 -5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

หลักสูตรได้มาตรฐาน
2.1,2.2

-

4.35
3.33
3
4.5
4
3.71
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเอง
ตารางผลคะแนนการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้
ตัวชี้บ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย
สกอ.
สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน

ผลการ
คะแนน
ดาเนินงาน
ผ่าน
ผ่าน
ค่าเฉลี่ย
4.12
4.12
ร้อยละ
4.58
91.6
4.35
3
4
3

3
4
3
3.33

3
3
ร้อยละ 20
ร้อยละ 0
ร้อยละ 20
3
3.00

3
3
5
0
1
3

4
4
4

4
4
4
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5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2-6)

ร้อยละ
4.5
91.67
4.13
4

4
4.00
3.71

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ผลการประเมิน

องค์

คะแนน จานวน

ประกอบที่ ผ่าน ตัวบ่งชี้
1
2
3
4
5
6

2
3
3
4
1
ผลการประเมิน

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

0.01 -2.00 ระดับคณ
ุ ภาพน้อย
2.01 -3.00 ระดับคณ
ุ ภาพปานกลาง
3.01 -4.00 ระดับคณ
ุ ภาพดี

4.01 -5.00 ระดับคณ
ุ ภาพดี
มาก

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

-

5.2,5.3,5.4
6.1

หลักสูตรได้มาตรฐาน
2.1,2.2

-

4.35
3.33
3
4.5
4
3.71
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
จุดเด่น
1. บัณฑิตในปีที่ผ่านมา (ปี 2557) ได้งานทาใน 1 ปี 91.6%
2. 75% นิสิตทางานตรงตามสายความรู้
โอกาสในการพัฒนา
1. นิสิตฝึกงานแสดงความสามารถและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานที่ฝึกงาน เพื่อให้เกิด
ตลาดแรงงานแก่บัณฑิต

องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
จุดเด่น
1. ทางสาขาวิชาฯ รับนิสิตทั้งมีพื้นและไม่มีพื้นความรู้ทางภาษาฝรั่งเศสมาก่อน
2. ทางสาขาวิชาฯ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อสอบวัดระดับทางภาษาฝรั่งเศสได้
โอกาสในการพัฒนา
1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสายงานที่เป็นที่ต้องการของตลาด
2. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย ครอบคลุมเนื้อหาที่นิสิตสามารถนาไปใช้สอบแข่งขัน/สมัครเรียนต่อ
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
จุดเด่น
.1 อาจารย์มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง โดยการเข้าร่วมการอบรมทางวิชาการ
2. การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชา ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย มีการบริการวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
โอกาสในการพัฒนา
1. มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอในการเข้าร่วมอบรมต่างๆ
2. มีการจัดสรรเวลาให้มีชั่วโมงการสอนที่เพียงพอ
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
จุดเด่น
1. รายวิชาในหลักสูตรมีความหลากหลายทั้งเนื้อหาทางวิชาการ และเสริมรายวิชาทางสายอาชีพ
2. มีรายวิชาที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการบริการวิชาการแก่ชุมชนได้
โอกาสในการพัฒนา
1. มีการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรให้ทันสมัยต่อความต้องการในการประกอบอาชีพ และการสอบเข้า
ศึกษาต่อ
2. ปรับปรุงให้มีรายวิชาที่สามารถนาไปใช้บริการวิชาการให้มีจานวนเพิ่มขึ้น
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จุดเด่น
1. สถานทูตและคณะให้การสนับสนุน อีกทั้งคณาจารย์ในสาขาวิชาติดตามและแนะนาสื่อการสอน
ใหม่ๆจากประเทศฝรั่งเศส
2. มีความหลากหลายของสื่อการเรียนรู้
โอกาสในการพัฒนา
1. ระบบการจัดซื้อหนังสือจากต่างประเทศมีความสะดวกมากขึ้น
2. -
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