แบบรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และ
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจาปีการศึกษา 2558
(ผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2559)

วันที่รายงาน 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
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รับรองความถูกต้องของข้อมูล
1. ประธานหลักสูตร : อาจารย์จารุวรรณ ชาป็องทิเย่ร์
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์พันธ์จิต ดวงจันทร์
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์ Jacques Pons
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
4. อาจารย์ประจาหลักสูตร : อาจารย์ ดร.สิริสุดา สิริภักดิ์
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
5. อาจารย์ประจาหลักสูตร : อาจารย์ ดร.อานวย สมตัว
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
6. เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คาคง (หัวหน้าภาควิชา)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่เห็นชอบ: __________________________
7.เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล (คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่เห็นชอบ: __________________________
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1รหัสหลักสูตร 25490211107264
1.1.1 มี มคอ.1
1.1.2 √ ไม่มี มคอ.1
1.2 วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
1.3วันที่นาส่งหนังสือแจ้ง สกอ. เพื่อรับทราบการเห็นชอบหลักสูตร 5 ตุลาคม 2552
1.4สถานที่จัดการเรียนการสอน
อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
1.5อาจารย์ประจาหลักสูตร
1.5.1 รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 และ ปัจจุบัน
ที่ระบุใน มคอ.2
1. อ.ดร.สิริสุดา สิรภิ ักดิ์
2. อ.ดร.อานวย สมตัว
3. อ.จารุวรรณ ชาป็องทิเย่ร์
4. อ.พันธ์จิต ดวงจันทร์
5. อ.Jacques Pons

ปัจจุบนั
1. อ.ดร.สิริสุดา สิรภิ ักดิ์
2. อ.ดร.อานวย สมตัว
3. อ.จารุวรรณ ชาป็องทิเย่ร์
4. อ.พันธ์จิต ดวงจันทร์
5. อ.Jacques Pons

1.5.2ข้อมูลประวัติการศึกษาอาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน--ตัวบ่งชี้ 4.2—
รายชื่ออาจารย์
ประจาหลักสูตร
ปัจจุบนั
1. อ.ดร.สิริสุดา
สิริภักดิ์

ระดับ
ปีที่จบ
ชื่อหลักสูตรที่
การศึก การศึกษา
จบการศึกษา
ษาที่จบ (พ.ศ.)
ตรี
2542 ศิลปศาสตรบัณฑิต
โท
2548 Maîtrise de
français
langue
étrangère
เอก
2553 Doctorat de
Sciences du
langage

กลุ่มสาขาวิชาที่
จบ
ตาม ISCED
Humanities
and Arts
Humanities
and Arts

Humanities
and Arts

สาขาวิชาที่จบ
การศึกษา

ชื่อสถาบันที่จบ
การศึกษา

ภาษาฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การสอนภาษา
ฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยน็องต์
ประเทศฝรั่งเศส

การสอนภาษา
ฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยน็องต์
ประเทศฝรั่งเศส
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รายชื่ออาจารย์
ประจาหลักสูตร
ปัจจุบนั
2.อ.ดร.อานวย
สมตัว

3. อ.จารุวรรณ
ชาป็องทิเย่ร์

4. อ.พันธ์จิต
ดวงจันทร์

5.อ.Jacques Pons

ระดับ
ปีที่จบ
ชื่อหลักสูตรที่
การศึก การศึกษา
จบการศึกษา
ษาที่จบ (พ.ศ.)
ตรี
2522 ครุศาสตรบัณฑิต
โท
2540 ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต
เอก

2555

ตรี

2523

โท

2530

ตรี

2547

โท

2552

ตรี

2529

กลุ่มสาขาวิชาที่
จบ
ตาม ISCED
Humanities
and Arts
Humanities
and Arts

สาขาวิชาที่จบ
การศึกษา

ชื่อสถาบันที่จบ
การศึกษา

ภาษาฝรั่งเศส
การสอนภาษา
ฝรั่งเศส

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Doctorat de
Sciences du
Language
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
Maîtrise de
français
langue
étrangère
ศิลปศาสตรบัณฑิต
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
Licence
d’Anglais

Humanities
and Arts

การสอนภาษา
ฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยปารีส 8
ประเทศฝรั่งเศส

Humanities
and Arts
Humanities
and Arts

ภาษาฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสอนภาษา
ฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยโรวง
ประเทศฝรั่งเศส

ภาษาฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

Humanities
and Arts
Humanities
and Arts
Humanities
and Arts

ฝรั่งเศสศึกษา
ภาษาอังกฤษ

Université de
Toulouse II, France

ภาษาอังกฤษ

Université de
Toulouse II, France

โท

2532

Maîtrise
d’Anglais

Humanities
and Arts

โท

2537

Certificate in
Language
Teaching to
Adults

Humanities
and Arts

การสอน
Goldsmiths,
ภาษาต่างประเทศ University of
London, United
Kingdom

DUFLE
(Diplôme
Universitaire
du Français
Langue
Étrangère

Humanities
and Arts

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อ Université du Mans
การสอน
Institut Francoภาษาต่างประเทศ japonais
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1.5.3 ข้อมูลผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์อาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน--ตัวบ่งชี้ 4.2—
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์
1. อ.พันธ์จิต ดวงจันทร์
พันธ์จิต ดวงจันทร์. (2559).”สังคมไทยและชาวสยามในมุมมองของ
ชาวฝรั่งเศส จากหนังสือประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม ของ นิโกลาส์ แชร์แวส” วารสารสมาคมครู
ภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูถัมภ์ฯ. 39(2) :
กรกฎาคม-ธันวาคม 2559).
ผลรวมค่าน้าหนักคุณภาพ

ค่าน้าหนักคุณภาพ
0.60

0.60

1.5.4จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI
และ Scopus --ตัวบ่งชี้ 4.2—
ไม่มี
1.6 รายชื่ออาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ
1. อ.ดร.สิริสุดา สิรภิ ักดิ์
2. อ.ดร.อานวย สมตัว
3. อ.จารุวรรณ ชาป็องทิเย่ร์
4. อ.พันธ์จติ ดวงจันทร์
5. อ.Jacques Pons
6. อ.Camille Estellé

อาจารย์ผู้สอนภายนอกคณะ (ภายใน
มหาวิทยาลัย)
ไม่มี

อาจารย์พิเศษ
(ภายนอกมหาวิทยาลัย)
ไม่มี

1.7 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
--ตัวบ่งชี้ที่ 1.1--
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ข้อที่
1

เกณฑ์การประเมิน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

2

คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

11

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มีจานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตร5 คนและไม่เป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น พร้อมทั้งประจา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาทีจ่ ัดการศึกษา
สรุปว่า √ผ่าน ไม่ผ่าน
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิ
ตรงสาขา5 คน
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร 3 คน มีคุณวุฒิ
ตั้งแต่ปริญญาโท ในสาขาทีต่ รงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน
สรุปว่า √ผ่าน ไม่ผ่าน
กรณีครบรอบปรับปรุง
รับนิสิตรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2548 ซึ่งได้
ดาเนินการปรับปรุงไม่แล้วเสร็จภายในปี
การศึกษา 2558 และสภามหาวิทยาลัยยัง
ไม่ได้ให้ความเห็นชอบ สรุปว่า  ผ่าน √
ไม่ผา่ น
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หมวดที่ 2 อาจารย์
2.1 รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.2-ประเด็น
2.1.1 ร้อยละอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
2.1.2 ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
2.1.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
2.1.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ
Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (เฉพาะ
ระดับปริญญาเอก)
คะแนนเฉลี่ย

ข้อมูล
ร้อยละ 40
ร้อยละ 0
ร้อยละ 12
อัตราส่วน 0

คะแนนประเมิน
5
0
3
0

2.66

2.2 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารและพัฒนาอาจารย์--ตัวบ่งชี้ที่ 4.1-ผลการดาเนินงาน
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน:
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส นาระบบการรับอาจารย์และการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมาเป็นหลักในการดาเนินการ โดยการประกาศรับสมัครตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย จากนั้นจัด
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตามลาดับ แต่อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษานี้ หลักสูตรฯ ไม่มีการรับอาจารย์ใหม่ ในส่วนของ
การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ทางหลักสูตรฯ ได้ดาเนินการตามระบบ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
- หลักสูตรฯ วิเคราะห์จานวน คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกากับหลักสูตร
ฯ
- หลักสูตรฯ พิจารณาคัดสรรอาจารย์ที่มีคณ
ุ สมบัติเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ ีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีการศึกษา 2558 ได้
กาหนดแนวทางปฏิบัติในการคัดสรรอาจารย์ประจาหลักสูตรเพิม่ เติมจากระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 19
สิงหาคม 2558) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
การคัดสรรอาจารย์ประจาหลักสูตรจะพิจารณาในเรื่องคุณวุฒิ หรือการดารงตาแหน่งทางวิชาการ รวมถึงพิจารณาผู้ทมี่ ี
ศักยภาพสูงในการผลิตผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ ทั้งนี้ การคัดสรรอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ จะพิจารณาถึงความ
มุ่งมั่นในการบริหารหลักสูตรฯ ความมีภาวะผู้นา และสามารถทางานเป็นทีมได้
- หลักสูตรฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรฯ
และส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบ
- จากการประเมินระบบการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ พบว่า เกณฑ์การคัดสรรอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ
เป็นเกณฑ์ดีและเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้อาจารย์ประจาหลักสูตรฯที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์กากับหลักสูตรฯ
- การปรับกระบวนการรับอาจารย์และการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ จากการประเมินพบว่าเกณฑ์ที่มีอยู่มมี าตรฐาน
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว ดังนั้น หลักสูตรฯจึงใช้เกณฑ์เดิมต่อไป
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
ระบบการบริหารอาจารย์
ผลการดาเนินงาน:
หลักสูตรฯ ภายใต้ระบบการบริหารอาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเริ่มจากการวิเคราะห์อัตรากาลัง
คณะกรรมการบริหารคณะให้ความเห็นชอบกับอัตรากาลังที่ควรมี ขออนุมัติกรอบอัตรากาลังไปที่กองแผนงาน เพื่อดาเนินการ
วิเคราะห์กาหนดกรอบอัตรากาลัง จัดสรรงบประมาณ และสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุอาจารย์ต่อไป ซึ่งในปี
การศึกษา 2558 ได้มีการขออัตรากาลังอาจารย์เพิ่ม 1 อัตรา
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ผลการดาเนินงาน :
หลักสูตรฯ ภายใต้ระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการดาเนินการดังนี้
1) คณะชี้แจงนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เร่งพัฒนาเพิ่มจานวนอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก และผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน (ชี้แจงในวันถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการ และในกรรมการบริหาร
คณะอย่างต่อเนื่อง)
2) หลักสูตรฯ สารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้สอน
ทุกคน
3) หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ จัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรประจาปีการศึกษา 2558 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรม
ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะ มหาวิทยาลัยตามความต้องการของอาจารย์ประจา
หลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้ประธานหลักสูตรฯ ยังได้ตดิ ตามสอบถามถึงการขอตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่ถึง
วงรอบ การวิจัย รวมทั้งการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 19 สิงหาคม 2558) หากอาจารย์ท่านใดที่ยังไม่ได้
ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการเมื่อถึงกาหนดเวลา หลักสูตรฯ จะให้อาจารย์ดังกล่าวเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลากร
สายวิชาการเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการต่อไป
3) หลักสูตรฯ ดาเนินงาน กากับ ติดตามการทางานให้เป็นไปตามแผน (ร่วมกับคณะ) ซึ่งจากการที่หลักสูตรมีการดาเนินการ
ดูแลส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์อย่างใกล้ชิด ศึกษาเอกสารถอดบทเรียนจากการบรรยายเรื่อง
วิธีการเขียนงานวิจัยตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี (เอกสารแนบ) ซึ่งอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ รับทราบ
รวมทั้งได้นามาปฏิบตั ิเพื่อเป็นแนวทางสาหรับปรับปรุงวิธีการทางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ การเขียนบทความวิจัย/วิชาการ
และในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ได้ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการแล้วจานวน 1 คน คือ อาจารย์พันธ์จิต
ดวงจันทร์
4) หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ ประเมินและปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน เพื่อจัดทาแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ในวงรอบ
ถัดไป ด้วยการประเมินจากแผนพัฒนาตนเองของอาจารย์ที่จัดทาทุกปีว่าได้ผลสัมฤทธิ์มากน้อยเพียงใด ถ้าผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาตนเองต่ากว่าแผนฯที่กาหนดไว้ หลักสูตรฯจะส่งเสริมในส่วนที่ขาดหรือบกพร่องที่ทาให้อาจารย์ไม่สามารถดาเนินการ
ตามแผนที่วางไว้ได้ เช่น ภาระการสอน ทางหลักสูตรฯจะประชุมปรึกษาหารือจัดหาวิชาและจานวนที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ภาระ
งานมากจนไม่มีเวลาผลิตงานเพื่อพัฒนาตนเอง เป็นต้น
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
มีผลจากการปรับปรุงให้เห็นเป็นรูปแบบ คือ อาจารย์ประจาหลักสูตรฯได้รับทราบข้อมูล นาเนื้อหาจากการถอดบทเรียน
ไปปฏิบัติจนเห็นเป็นรูปธรรม มีบทความตีพิมพ์และได้ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ.
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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2.3 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.3-ผลการดาเนินงาน
การคงอยู่ของอาจารย์
ผลที่เกิด: หลักสูตรฯ มีอาจารย์ประจาทั้งหมด 6 คน (ชาวไทย 4 คนและชาวต่างชาติ 2คน) ประกอบด้วยอาจารย์ประจา
หลักสูตร 5 คน ซึ่งปฏิบัติหน้าทีต่ ลอดช่วงการประเมิน
ปีการศึกษา
จานวนอาจารย์ประจา(คน)
2555
6
2556
6
2557
6
2558
6
ความพึงพอใจของอาจารย์
ผลที่เกิด
จากการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ครั้งที่ 6/2558 (วันที่ 13 พฤษภาคม 2559) เพื่อวางแผน กากับดูแล
ประเมินผล และทบทวนผลการดาเนินงาน การปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง โดยให้อาจารย์ประจาหลักสูตรฯทุกคนมีส่วน
ร่วมในการเสนอความคิด เพื่อการดาเนินงานที่มีคณ
ุ ภาพแสดงถึงความพึงพอใจในการบริหารจัดการหลักสูตร โดยหลักสูตรฯ
ได้มีการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตรฯ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 2/2558 โดยมี
กลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 5 คน
อาจารย์ประจาหลักสูตรฯ มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรฯ ค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับ ดี
(จากคะแนนเต็ม 5)
สารวจในปีการศึกษา 2558
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์
ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร
ด้านกระบวนการเรียนการสอน
ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
4.24
4.56
4.09
4.26

แปลผล
ดี
ดีมาก
ดี
ดี

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 2 คะแนน
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หมวดที่ 3 นิสิตและบัณฑิต
3.1 รายงานผลการดาเนินงานการรับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-ผลการดาเนินงาน
การรับนิสิต
ผลการดาเนินงาน:
ทางหลักสูตรฯ ได้ดาเนินการภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือรับโดยระบบรับตรง ระบบadmission และ
ระบบของทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือระบบพิเศษ การรับนิสิตทั้ง 3 ระบบ จะใช้การสอบสัมภาษณ์และ
พิจารณาจากผลการเรียนเป็นหลัก โดยกรรมการสอบสัมภาษณ์จะสอบสัมภาษณ์แยกกัน แล้วค่อยนาผลการสอบสัมภาษณ์ของ
แต่ละคนมาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของนิสติ อีกครั้ง เพื่อตัดสินใจว่าจะรับนิสิตเข้าเรียนหรือไม่ ก่อนที่จะประกาศ
ชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในหลักสูตรฯ
จากการประชุมหลักสูตรฯ ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 28 ตุลาคม 2558) ทางหลักสูตรฯ ได้กาหนดแผนในการรับนิสติ ในปี
การศึกษา 2559 ดังนี้
ประเภทนิสิต

จานวนนิสิต
แผนการรับ (คน)

รับจริง (คน)

ระบบปกติ
- รอบรับตรง
- รอบแอดมิชชั่น

38
30

35
20

ระบบพิเศษ
ระบบพิเศษคณะฯ
รวม

30
15
113

5
22
82

ทั้งนี้ ทางหลักสูตรฯ ได้ประชุมร่วมกันในการพิจารณารับนิสิต คือ ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลีย่ 2.00 ขึ้นไป พร้อมทั้งพิจารณา
คะแนน GAT/PAT ร่วมด้วย เมื่อผ่านขั้นตอนการคัดเลือกจากทางหลักสูตรฯแล้ว จากนั้นจะส่งผลการคัดเลือกให้แก่
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการสอบสัมภาษณ์ กาหนดวันรายงานตัวและตรวจสุขภาพตามลาดับ เมื่อ
นิสิตมารายงานตัวเรียบร้อยแล้วก็จะได้มาเรียนในหลักสูตรฯต่อไป
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ผลการดาเนินงาน:
ในการรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2558 นิสิตใหม่เข้าร่วมงานปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัยและคณะฯ หลังจากนี้ทาง
หลักสูตรฯ จะพบปะทาความเข้าใจกับนิสิตเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเรียนภาษาฝรั่งเศสและแผนการลงทะเบียนเรียน
พร้อมทั้งมีการพบปะผู้ปกครองของนิสิตใหม่ด้วย เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ การเข้าร่วม
โครงการต่างๆ ที่หลักสูตรฯเป็นผูด้ าเนินการ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนซึ่งนอกเหนือจากค่าลงทะเบียน
นอกจากนี้ยังได้ให้รุ่นพี่แนะนาความรู้ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นและชี้แนะเรื่องการลงทะเบียนเรียนให้แก่รุ่นน้องด้วย
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 2 คะแนน
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3.2 ข้อมูลนิสิต
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2554
2555
2556
2557
2558

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2553
2554

จานวนที่ประกาศ
จานวนผู้มสี ิทธิเข้า จานวนผู้มารายงาน
จานวนผู้สมัคร
รับ
ศึกษา
ตัว
ปก พิเศ รวม ปก พิเศ รวม ปก พิเศ รวม ปก พิเศ รวม
ติ
ษ
ติ
ษ
ติ
ษ
ติ
ษ
35 30 65 40 1 41 32
1
33 23
1
24
35 5 40 26 10 36 29
3
32 33
6
39
25 5 30 28 8 36 54
8
62 35 31 66
33 21 54 32 7 39 29
7
36 30 10 40
30 10 40 22 5 27 55
7
62 31 10 41

2553

2554

ปก พิเศ รว
ติ ษ ม
A1 A2 A3

ปก พิเศ
ติ ษ
9
1
19 1
B1 B2

2555

จานวนนิสิตคงอยู่
2555
2556
รว ปก พิเศ
ม ติ ษ
10 9 1
20 15 1
B3
22 3
C1 C2

2556

จานวนที่ลงทะเบียน
เรียน
พิเศ รวม
ปกติ
ษ
B1
B2
B3
C1 C2 C3
D1 D2 D3
E1
E2
E3
F1
F2
F3

2558

2557

รว ปก พิเศ รว ปก พิเศ รว ปก พิเศ รว
ม ติ ษ ม ติ ษ ม ติ ษ ม
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 15 0 15 1 0 1 0 0 0
25 18
C3
20
D1

2557
2558

3

21

16

3

19 2

0

15
D2

35 19 11 30 19 11
D3
23 16 39 19 9
E1 E2 E3
22 8
F1 F2

2
30
28
30
F3

ระดับปริญญาตรี
จานวนที่รับเข้า

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า ปก พิเศ
ติ ษ
2553
A1 A2
2554
B1 B2
2555
C1 C2
2556
D1 D2
2557
E1 E2
2558
F1 F2

2554

2555

รว ปก พิเศ รวม ปก พิเศ รว
ม ติ ษ
ติ ษ ม
A3
B3
C3
D3
E3
F3

จานวนที่สาเร็จการศึกษา
2556

2557

ปก พิเศ รว ปก พิเศ รว
ติ ษ ม ติ ษ ม
9 1 10 0 0 0
14 0 14
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ปก
ติ
0
0
14

พิเศ รวม
ษ
0
0
0
0
3 17
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3.3 รายงานผลการดาเนินงานการส่งเสริมและพัฒนานิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.2-ผลการดาเนินงาน
การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นสิ ิตปริญญาตรี
ผลการดาเนินงาน:
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสได้รับนโยบายเรื่อง “ระบบการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นิสิต” จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้กาหนดระบบและกลไกในการควบคุมดูแล
และการแนะแนวแก่นิสติ ในระดับปริญญาตรี ด้วยการกาหนดให้นสิ ิตทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษาและกาหนดบทบาทหน้าที่ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาในด้านวิชาการและการใช้ชีวิตที่มีคณ
ุ ภาพ
โดยคณะฯได้ทาคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีทั้งระบบปกติและระบบพิเศษทุกปีการศึกษา ทางหลักสูตรฯรับทราบนโยบายและดาเนินการดังนี้
-ในการประชุมหลักสูตรฯ ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 28 ตุลาคม 2558) ได้มีการหารือร่วมกันเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษาสาหรับนิสติ ใน
ปีการศึกษา 2559 โดยพิจารณาจากเกณฑ์ภาระงาน วงรอบ สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตในที่ปรึกษา และความพร้อมของอาจารย์
ที่จะสามารถดูแลนิสติ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มติทปี่ ระชุมได้มอบหมายให้อาจารย์ ดร.สิรสิ ุดา สิรภิ ักดิ์ เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษานิสิตในปีการศึกษา 2559
-การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิต หากเป็นเรื่องทัว่ ไปสามารถติดต่ออาจารย์ได้ทาง facebook หรือ e-mail
ของอาจารย์ แต่หากเป็นเรื่องเฉพาะหรือต้องการพบอาจารย์เป็นการส่วนตัว สามารถเข้าพบอาจารย์ได้ที่ห้องพักอาจารย์ โดย
อาจารย์สามารถกาหนดวัน เวลาในการเข้าพบได้
- กาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปีต้องสอนนิสิตชั้นปีของตนเองอย่างน้อย 1 รายวิชาเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบ
นิสิตเพื่อพูดคุย ให้คาแนะนาแก่นสิ ิตได้อย่างทั่วถึง
- สาหรับนิสิตกลุ่มที่มผี ลการเรียนต่า หรือมีความเสี่ยงที่จะสาเร็จการศึกษาล่าช้ารวมทั้งอาจถูกรีไทร์ ก่อนการลงทะเบียนในแต่
ละภาคการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะกาหนดให้นสิ ิตกลุ่มนี้เข้าพบ เพื่อให้คาปรึกษาในการลงทะเบียนเป็นกรณีเฉพาะบุคคล
การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผลการดาเนินงาน:
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของนิสิต
ตามแผนยุทธศาสตร์ดา้ นการผลิตบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้กาหนดแนวนโยบายด้านการบริหาร
บุคลากรและงบประมาณด้านจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดยทุกปีการศึกษาหลักสูตรฯได้ออกแบบและ
พัฒนากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูค้ วามสามารถให้แก่ผเู้ รียนอย่างต่อเนื่อง
ในการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 28 ตุลาคม 2558) หลักสูตรฯ ได้วางแผนการดาเนินงานด้าน
การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีการชี้แจงเรื่องการจัดทามคอ.3 การจัดการ
เรียนสอนแบบเน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการเรียนรู้
ทางวิชาการ ทักษะการสื่อสาร ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพ การดารงชีวิตในสังคมและการประกอบ
วิชาชีพต่อไปในอนาคต และยังกล่าวถึงการจัดโครงการต่างๆของหลักสูตรฯให้มีความสอดคล้องกับแผนเสริมทักษะการเรียนรู้
ดังกล่าว ซึ่งอาจารย์ผู้สอนได้นามาประยุกต์ใช้กับการกาหนดรายละเอียดของรายวิชาและรูปแบบการจัดกิจกรรม
นอกจากนี้ ทางหลักสูตรฯยังมีการวางแผนร่วมกันในการจัดโครงการต่างๆ ให้มีการบูรณาการในเรื่องการเรียนการสอน
การบริการวิชาการ การวิจัย และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากการประชุม
อาจารย์ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 19 สิงหาคม 2558) ในที่ประชุมยังได้มีการพูดคุย ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการจัด
โครงการในปีการศึกษา 2558 โดยคานึงถึงประโยชน์ที่นิสิตจะได้รบั รวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆของนิสิตรวมถึงอาจารย์ทั้งในแบบ
ประเมินจากแบบสอบถามและทางวาจาจาก ปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติว่าโครงการที่จะจัดขึ้นมีดังนี้ โครงการพี่ติว
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ผลการดาเนินงาน
น้อง โครงการยุวมัคคุเทศก์ภาษาฝรั่งเศสสาหรับกลุ่มผูเ้ รียนและผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสใน จ.มหาสารคาม โครงการวันชาติอเมริกาฝรั่งเศส โครงการนานิสติ เข้าร่วมประกวด แข่งขันทักษะทางภาษาฝรั่งเศสฯ โครงการนิเทศและสัมมนานิสิตฝึกงาน โครงการ
พัฒนาศักยภาพนิสติ สาขาฝรั่งเศสผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ์จริงกับชาวฝรั่งเศส เป็นต้น
อีกทั้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดแก่นิสิตทีเ่ รียนภาษาฝรั่งเศส ทางหลักสูตรฯ ยังได้จัดโครงการส่งเสริม
นิสิตเรียนรูภ้ าษาและศึกษาดูงานทางด้านฝรั่งเศสศึกษา ณ ต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2558 นี้จัดที่ประเทศกัมพูชา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านฝรั่งเศสศึกษาใน
ทุกๆด้านและสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในต่างแดนที่มภี าษา วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่
แตกต่าง
นอกจากนี้ ทางหลักสูตรฯยังได้จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสในประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีขั้นตอนเริ่ม
จากการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ครั้งที่ 3/2558 (วันที่ 18 ธันวาคม 2558) โดยที่ประชุมมีมติร่วมกันเรื่องการกาหนด
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ขั้นตอนการรับสมัคร เอกสารการยื่นขอ
วีซ่า ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการไปประเทศฝรั่งเศส เมื่อทางหลักสูตรฯได้นสิ ิตที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรฯได้
กาหนดไว้แล้ว ทางหลักสูตรฯได้ดาเนินการขั้นตอนต่อไป คือ การจัดทา เตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศ
เอกสารเพื่อใช้ยื่นขอวีซ่า ฯลฯ เมื่อขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้น ทางหลักสูตรฯ ได้นัดนิสิตกลุ่มดังกล่าวมาพูดคุย ทาความเข้าใจ
และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเดินทาง การใช้ชีวิตในต่างประเทศในระยะเวลา 3 สัปดาห์
จากทุกโครงการที่กล่าวมา นิสิตมีความพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก โดยสารวจจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการให้
ข้อมูลของนิสิต
ตัวอย่างโครงการของหลักสูตรวิชาภาษาฝรั่งเศส 2558
โครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
1.โครงการพัฒนาศั กยภาพนิสิตสาขา นิสิตชั้นปีที่ 3-4
ภาษาฝรั่งเศส ผ่านการบรรยายพิเศษ
ด้านวรรณกรรมคัดสรร

2.โครงการยุวมัคคุเทศก์ภาษาฝรั่งเศส นิสิตชั้นปีที่ 2-4
ส าหรั บ กลุ่ ม ผู้ เ รี ย นและผู้ ใ ช้ ภ าษา
ฝรั่งเศสใน
จ.มหาสารคาม

3. โครงการฝึกหัดละครฝรั่งเศส
(French Drama Workshop)

นิสิตชั้นปี 3

ระยะเวลา
23 พฤศจิกายน
2558

ทักษะที่ส่งเสริม
-การคิดวิเคราะห์งานวรรณกรรม
-ทักษะการอ่าน
-ทักษะการเขียนสรุ ปจากเรื่องที่
ฟัง

1 มีนาคม –
-ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
3 0 กั น ย า ย น -การสือ่ สาร การร่วมมือ
2558
-ด้านชีวิตและอาชีพ

14-15 มีนาคม
2559

-ทักษะการอ่านการเขียน
-การคิดวิเคราะห์
-การสื่อสาร การร่วมมือ
-ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
4.โครงการการเพิ่มพูนทักษะภาษาและ นิสิตชั้นปีที่ 4
3-22 พฤษภาคม
วัฒนธรรมฝรั่งเศสในประเทศฝรั่งเศส
2559

5. โครงการน านิ สิ ต เข้ า ร่ ว มประกวด
แข่งขันทักษะทางภาษาฝรั่งเศสในงาน
กิ จ กรรมวิ ช าการประจ าปี ส มาคมครู
ภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระ
อุ ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า
สยามบรมราชกุมารี
6.โครงการพัฒนาศั กยภาพนิสิตสาขา
ฝรั่งเศสผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา
ฝรั่ ง เศสในสถานการณ์ จ ริ ง กั บ ชาว
ฝรั่งเศส

-การอ่านการเขียน
-การคิดวิเคราะห์
-การสื่อสาร การร่วมมือ
-ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ
- ทักษะการฟัง-พูด
-ทักษะการอ่าน-เขียน
-การสื่อสาร การร่วมมือ
-การคิดวิเคราะห์

นิสิตชั้นปีที่2-3

28-29
พฤศจิกายน
2558

-นิสิตเอกภาษา
ฝรั่งเศส
-นิสิตโทภาษา
ฝรั่งเศส

16-18 ก.พ.2559

-ทักษะการฟัง-พูด
-การสื่อสาร
-การร่วมมือ
-ความคิดสร้างสรรค์

22 มีนาคม -1
สิงหาคม 2559

-การสื่อสาร
-การร่วมมือ
-ความคิดสร้างสรรค์
-ทักษะชีวิตและอาชีพ
-ทั ก ษะด้ า นสารสนเทศและ
เทคโนโลยี

7.โครงการนิ เ ทศและสั ม มนานิ สิ ต -นิสิตชั้นปีที่ 3-4
ฝึกงาน

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน

3.4 รายงานผลการดาเนินงานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ --ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-หลักสูตรสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มีผู้สาเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2558) จานวน 14 คน ดาเนินการ
สารวจผลการประเมินคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาจากมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 92.8
ของผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม 5) เท่ากับ 4.6 รายละเอียดดังตาราง
ที่
1
2
3
4

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดใน มคอ.2
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
3.5 คะแนน
3.33 คะแนน
3.33 คะแนน
3.67 คะแนน
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ที่
5

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดใน มคอ.2
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินภาพรวม

ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
3.42 คะแนน
3.45 คะแนน

3.5 รายงานผลการดาเนินงานข้อมูลภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต --ตัวบ่งชี้ที่ 2.2-ข้อมูลพืน้ ฐาน
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา(ไม่นับรวมผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
สรุปคะแนนประเมินตนเอง (เต็ม 5)

จานวน
14
13

ร้อยละ
100
92.8

5
6

45.45
54.55

1
0
0
0
0

7.6
0
0
0
0
4.23 คะแนน (84.62)

3.6 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับนิสิต--ตัวบ่งชี้ที่ 3.3-ผลการดาเนินงาน
การคงอยู่ของนิสิต
อัตราการคงอยู่
รับเข้า

ปีการศึกษาที่รับเข้าศึกษา (ตั้งแต่เริ่มใช้หลักสูตร)
2554
2555
2556
2557
20 คน
39 คน
66 คน
40 คน

หายไป

4 คน

14 คน

31คน

1 คน

สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2557
คงอยู่

14 คน

-

-

-

2 คน

27 คน

62 คน

101คน

การสาเร็จการศึกษา
ผลที่เกิด: นิสิตทีเ่ ข้าเรียนในปีการศึกษา 2554 และสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2557 จานวน 14
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
คน คิดเป็นร้อยละ 58.3
ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสติ
ผลที่เกิด
นิสิตมีความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ค่าเฉลีย่ 4.17(จากคะแนนเต็ม 5)
ปีการศึกษาที่สารวจ
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
คะแนนเฉลีย่
แปลผล
2558
120
4.14
ดีมาก
ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบไปด้วย นิสิตชั้นปีที่ 1 (ปี2558) 40 คน นิสิตชั้นปี 2 (ปี 2557) 25 คน
นิสิตชั้นปี3 (ปี 2556) 38 คน นิสิตชั้นปี 4 (ปี 2555) 17 คน
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 2 คะแนน

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชา
4.1ข้อมูลรายวิชา
ชื่อรายวิชา

จานวนนิสิตที่
ภาค
จานวนนิสิต
A+ A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- F S U V W L ลงทะเบียน
การศึกษา
ทีส่ อบผ่าน
เรียน

(ดูเอกสารประกอบแนบ)

4.2 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
ไม่ปรากฏรายวิชาดังกล่าว
4.3 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบ
ชื่อรายวิชา
0105336
ทัศนศิลป์ฝรั่งเศส

0105106
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น

ภาคการศึกษา
1

1

หัวข้อที่ขาด
-Sculptures en
moyen âge jusqu’à
aujourd’hui

สาเหตุที่ไม่ได้สอน
เนื้อหาค่อนข้างมาก
ประกอบกับมีวันหยุด
มาก ทาให้สอนไม่ทัน
ตามที่กาหนดไว้
-Seasons
เนื้อหาค่อนข้างมาก
-Persons description ประกอบกับมีวันหยุด
-using of adjectives มาก ทาให้สอนไม่ทัน
-family
ตามที่กาหนดไว้

วิธีแก้
สอนเพิ่มในเทอมหน้า
และพยายามปรับ
เนื้อหาให้เหมาะสมกับ
ช่วงเวลา
เนื่องจากมีวิชาต่อเนื่อง
รองรับ จึงยกเนื้อหาบท
นี้ไปใว้ในเทอม 2 แต่
ต้องกระชับเนื้อหา หรือ
การอธิบายให้เร็วขึ้น

4.4 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

ผลการประเมินโดยนักศึกษา

แผนการปรับปรุง

4.5 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
ด้านความรู้

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง
1. การสอนควบคู่ของอาจารย์ไทยและอาจารย์ชาวต่างชาติใน
หัวข้อเดียวกัน สาหรับนิสติ ชั้นปีที่ 1
2. ผู้เรียนในวิชาทักษะการพูด ไม่เกิน15 คน/กลุ่ม (จากัดจานวน)
3. ศึกษานอกสถานที่
4. การติว อภิปรายกลุ่ม

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ด้านคุณธรรมจริยธรรม

ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. มีแนวปฏิบัติด้านการแต่งกาย มีวินัย การตรงต่อเวลาในการ
เข้าชั้นเรียนและการส่งงาน
2. สอดแทรกคุณธรรมในด้านความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริตในการสอบ
เสียสละ รับผิดชอบ ยกย่องนิสิตทีท่ าความดี
1. คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
2. ค้นคว้าข้อมูล สรุปประเด็นเพื่อนามาประยุกต์ใช้ได้ดี
1. มอบหมายงานกลุ่ม การรับผิดชอบงานรายบุคคลและงานกลุม่
มีความสามัคคี และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2. สื่อสารช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนรู้ในชั้นเรียน
1. ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการสืบค้น ติดต่อสื่อสาร นาเสนอ
ข้อมูลได้ดี
2. สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิตเิ บื้องต้นมา
ประยุกต์ใช้งานได้

4.6 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
จานวนอาจารย์ใหม่
จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ

ไม่มี
0
0

4.7 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่จดั หรือเข้าร่วม

จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วม

จานวน
บุคลากรสาย สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่
สนับสนุนที่เข้า
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ร่วม
ได้วิธีการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
เพื่อปรับใช้ในการสอน

งานอบรมการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(วันที่ 7-8 กันยายน 2558)
งานสัมมนา “อ่านตะวันออกจากคาบอกฝรั่ง”
จัดโดยสานักพิมพ์มติชน และศิลปวัฒธรรมฉบับ
พิเศษ (วันที่ 3 ธันวาคม 2558)

1 คน
(อ.ดร.สิริสดุ า สิริภักดิ์)

1 คน
(อ.พันธ์จิต ดวงจันทร์)

-

งานบรรยายพิเศษด้านวรรณคดีและด้านงานวิจยั
เชิงประวัติศาสตร์ยุคกลาง โดย Professor
Dr.Patrick GILLI และ
Associate professor Dr.Maxime DEL FIOL
(วันที่ 15-16 ธันวาคม 2558)

2 คน
(อ.จารุวรรณ ชาป็องทิเย่ร์)
(อ.พันธ์จิต ดวงจันทร์)

-

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ได้แนวทาง เทคนิคในการสอน
วิชาการแปล และเป็นการ
มุมมองในการทาวิจัยด้านการ
แปลต่อไป
ได้ความรู้ทางด้าน
ประวัติศาสตร์และงาน
วรรณกรรมฝรั่งเศส ตลอดจน
เรียนรู้วิธี เทคนิคการสอนจาก
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวฝรั่งเศส
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งานเทศกาลเล่านิทานนานาชาติครั้งที่ 4 ประเทศ
4 คน
ไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(อ.จารุวรรณ ชาป็องทิเย่ร์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(อ.พันธ์จิต ดวงจันทร์)
(26-28 กุมภาพันธ์ 2559)
(อ.ดร.สิริสดุ า สิริภักดิ์)
(อ.ดร.อานวย สมตัว)
งาน Culture et civilisation en classe de
2 คน
FLE (วันที่ 4-6 มิถุนายน 2559)
(อ.ดร. อานวย สมตัว)
(อ.Jacques Pons)
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความ
2 คน
ภาษาอังกฤษ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
(อ.จารุวรรณ ชาป็องทิเย่ร์)
ระดับชาติ และนานาชาติ”
(อ.พันธ์จิต ดวงจันทร์)
ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรม
ไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(8 มิถุนายน 2559)

-

ได้แนวทางในการทาวิจัยด้าน
ภาษาฝรั่งเศส ทั้งด้านการแปล
และด้านฝรั่งเศสศึกษา

-

ได้แนวทาง เทคนิคในการสอน
วิชาด้านวัฒนธรรมและอารย
ธรรมฝรั่งเศสในชั้นเรียน
ได้เทคนิคการเขียนบทความ
ทางวิชาการที่ถูกต้องและ
น่าสนใจเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
ต่อไป

-

4.8 รายงานผลการดาเนินงาน สาระของรายวิชาในหลักสูตร --ตัวบ่งชี้ 5.1-ผลการดาเนินงาน
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน:
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เป็นหลักสูตรปรับปรุงปี 2554 ซึ่งครบรอบปรับปรุงหลักสูตรฯในปี
2559 ทางคณะกรรมบริหารหลักสูตรฯได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 (5/2558) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฯ อาจารย์
ประจาหลักสูตรฯได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับรายวิชาต่างๆ ซึ่งข้อมูลที่นามาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรฯมาจากประสบการณ์
การสังเกตเนื้อหา และการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน ทั้งนี้ยังใช้ข้อมูลที่เก็บจากผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนบัณฑิต ซึ่งทางหลักสูตร
ฯเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่นิสิตไปฝึกงาน เป็นต้น
เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ก้าวทันโลกยุคปัจจุบันที่เน้นภาษาด้านการสื่อสารซึ่งสามารถนาไปใช้ได้จริงในการ
ดารงชีวิต แวดวงการทางาน การประกอบอาชีพ ทางหลักสูตรจึงได้มีการปรับปรัชญาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศส
เดิม : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มคี วามรู้ความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศส มี
คุณธรรมและสามารถดารงตนได้ดแี ละตอบสนองความต้องการของสังคมในยุคโลกาภิวตั น์
ปรับใหม่ : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มคี วามรูค้ วามสามารถทางด้านภาษา
ฝรั่งเศส มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม สามารถดารงตนได้ดี และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการทางาน การสร้างอาชีพ การเป็น
ผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์และตอบสนองความต้องการของสังคมในยุคปัจจุบัน
ตลอดจนสาระของรายวิชาในหลักสูตรฯที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เชี่ยวชาญทั้งด้านวิชาการและด้านการประกอบวิชาชีพ
ทางหลักสูตรฯจึงได้แบ่งกลุ่มวิชาเอกเลือกออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ กลุ่มวิชาทักษะทางภาษา
กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาวรรณคดีและวัฒนธรรม และกลุ่มวิชาภาษาเฉพาะด้าน
ทั้งนี้ จากการประชุมครั้งที่ 5/2558 อาจารย์ประจาหลักสูตรฯทุกท่านได้เล็งเห็นปัญหาเกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพของนิสิต ซึ่ง
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่กล่าวตรงกันว่า นิสิตยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างชานาญ ดังนั้น ในหลักสูตรฯฉบับปรับปรุง
2559 นี้ ที่ประชุมจึงมีมติให้นิสิตเรียนวิชาภาษาอังกฤษจานวน 15 นก. เป็นวิชาภาษาที่สอง ซึ่งทางหลักสูตรฯได้ดาเนินการ
ประสานงานกับทางหลักสูตรภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรายวิชาที่จะบรรจุในหลักสูตรฯ
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน

การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
ผลการดาเนินงาน:
ทางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯปี 2559 โดยเนื้อหาในหลักสูตร
ฯมีการปรับรายวิชาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน หลักสูตรฯมีการพัฒนาระบบและ
กลไกการปรุงปรับหลักสูตรฯ โดยเน้นให้อาจารย์ประจาหลักสูตรฯและอาจารย์ผู้สอนติดตามกระแสความต้องการบัณฑิตใน
องค์กรต่างๆ กระแสการศึกษา ความต้องการของผู้ประกอบการ ตลอดจนติดตามกระแสการพัฒนาประเทศและการกาหนด
นโยบายรัฐเพื่อนามาปรับปรุงหลักสูตรฯ ออกแบบรายวิชาให้ทันสมัย มีความก้าวหน้า และมีความสัมพันธ์กับความรู้ที่ใช้ใน
การทางาน
จากการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ครั้งที่ 5/2558 ที่ประชุมมีมติบรรจุรายวิชาดังต่อไปนี้เข้าไปในหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุงปี 2559 ดังนี้ French For Airline Travelling, French For Tourism, French For Hotel และ The French
Arts of Living เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวมีความทันสมัย นิสิตสามารถใช้ความรู้เฉพาะด้านในรายวิชาดังกล่าวทางานใน
หน่วยงานหรือองค์กรด้านวิชาชีพที่ตนสนใจได้
นอกจากนี้ ทางหลักสูตรฯยังได้เร่งรัดและติดตามให้อาจารย์ผู้สอนจัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินงานตามแบบ มคอ.5 เสนอที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ อาจารย์ผู้สอนจัดทารายงานการทบทวน
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในมคอ.3 เสนอที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ และมีการจัดทา
ผลการดาเนินงานของหลักสูตรฯตามแบบ มคอ.7 เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2558
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 2 คะแนน

4.9 รายงานผลการดาเนินงาน การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน --ตัวบ่งชี้ 5.2-ผลการดาเนินงาน
การกาหนดผู้สอน
ผลการดาเนินงาน:
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มีระบบและกลไกในการวางระบบผู้สอนในแต่
ละรายวิชา โดยคานึงถึงความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน รวมถึงกระตุ้นให้นาองค์ความรู้ที่ทันสมัยมา
ถ่า ยทอดให้ ผู้เ รีย นได้ศึ กษาเรีย นรู้ เพื่อ ให้นิ สิต ได้ ความรู้ ได้ ประสบการณ์ ได้ ค วามคิ ดวิ เคราะห์ และพัฒ นาความรู้จ าก
ผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง จากการประชุมอาจารย์หลักสูตรฯ ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 28 ตุลาคม 2558) และครั้งที่ 6/2558 (วันที่
13 พฤษภาคม 2559) ได้มีการกาหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชานั้น หลักสูตรฯพิจารณาจากความรู้ ความเชี่ ยวชาญ ตลอดจน
ความต่อเนื่องในการผลิตผลงานทางวิชาการ
หลังจากนั้ น หลั กสู ตรฯ ได้ แจ้ งไปยั งฝ่ ายวิชาการและประกั นคุ ณภาพโดยการกากับ ดูแ ลของกรรมการบริห ารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน รวมทั้งกาหนดกลุ่มนิสิตที่สามารถลงทะเบียนได้ในภาค
การศึกษานั้น ส่วนผู้เรียนในหลักสูตรฯ อาจารย์ที่ปรึกษาจะช่วยดูแลเรื่องการลงทะเบียน การเพิ่มหรือถอนรายวิชาตาม
เงื่อนไขและกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด นอกจากการจัดผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชาแล้ว หลักสูตรฯยังได้ติดตามผล
การประเมินความพึงพอใจจากนิสิตในการจัดการเรีย นการสอนตลอดปีการศึกษา และในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจา
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรฯทุกท่านได้รับคะแนนประเมินเกิน 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละร้อย และไม่มีข้อร้องเรียน
การกากับติดตามและตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน:
หลักสูตรฯ มีการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรฯและอาจารย์ผู้สอน จากรายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ
ครั้งที่ 3/2558 (18 ธันวาคม 2558) ประธานหลักสูตรฯ ได้แจ้งในที่ประชุมเรื่องการติดตามและตรวจสอบการจัดทา มคอ.3
ให้มีแผนการสอนที่เป็นระบบ มีกจิ กรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ผสู้ อนจะต้องส่ง
มคอ.3 ในรายวิชาที่รับผิดชอบสอนก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 30 วัน
หลักสูตรฯ มีการกากับมาตรฐานการจัดทา มคอ.3 ให้เป็นไปและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตลอดจนทักษะที่
ต้องพัฒนาผู้เรียนในรายวิชานั้นๆ ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับที่เสนอปรับปรุงไว้ใน มคอ.5
หลักสูตรฯ กาหนดให้มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา โดยประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ได้วิเคราะห์ความ
สอดคล้องของผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 และแจ้งกลับไปยังอาจารย์
ผู้สอนเพื่อพิจารณาปรับปรุงกระบวนการสอนต่อไป
ในการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร 3/2558 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา หัวข้อ 4.1 การควบคุมและกากับการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประธานหลักสูตรฯได้แจ้งต่อที่ประชุมหลักสูตรฯให้คณาจารย์
จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม มคอ.3 และเห็นควรจัดให้มกี ารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสติ
รายวิชาที่ทวนสอบจานวนร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน:
หลักสูตรฯ ได้มีการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ครั้งที่ 1/2558 เพื่อหารือร่วมกันในการจัดทาโครงการหนึ่งหลักสูตร
หนึ่งชุมชนประจาปี 2558 ซึ่งเป็นโครงการที่มีการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการทางสังคม จากข้อมูล ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้เข้าร่วมโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนที่จัดขึ้นในปี 2557 พบว่าชุมชนมีความพึงพอใจใน
ระดับดี-ดีมากต่อการที่ทางหลักสูตรฯเข้าไปบริการวิชาการ และมีข้อเสนอแนะว่า ต้องการให้จัดโครงการลักษณะนีต้ ่อเนื่อง
เป็นประจาทุกปี เพราะมีประโยชน์ ชุมชนได้ความรู้และสามารถนาไปใช้ได้จริง จากข้อคิดเห็น ชุมชนยังต้องการสื่อการเรียนรู้ที่
สามารถใช้ค้นคว้า อ่านเสริมเพิม่ พูนความรูด้ ้วยนอกเหนือจากการเข้าไปบริการวิชาการจากทางหลักสูตรฯ ดังนั้น เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและเพื่อส่งเสริมนโยบายของทางคณะฯและมหาวิทยาลัยเรื่องการบริการวิชาการรับใช้
สังคม ทางหลักสูตรฯ จึงมีมติรว่ มกันจัดทาโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนประจาปี 2558 ในชื่อโครงการ “โครงการยุว
มัคคุเทศก์ภาษาฝรั่งเศสสาหรับกลุม่ ผู้เรียนและผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสใน จ.มหาสารคาม”
โครงการนี้มีสองกิจกรรม คือ กิจกรรมแรก คือการจัดทาแผ่นพับเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ประจาจังหวัด
มหาสารคาม โดยนิสิตออกภาคสนามไปเก็บข้อมูลกับอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบโครงการ แปลเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จาก
ภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส
หลังจากนั้นให้อาจารย์ชาวฝรั่งเศสตรวจสอบความถูกต้อง
และจัดทาเอกสารที่ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ตลอดจนใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสได้ กิจกรรมทีส่ อง คือการอบรมยุวมัคคุเทศก์ โดยนิสิตเป็นผู้อบรม
ข้อมูล การพูดแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวประจาจังหวัด ทั้งนี้ทางที่ประชุมหลักสูตรฯ ตกลงคัดเลือก กู่สนั ตรัตน์ เป็นข้อมูลที่ใช้ใน
การอบรม เมื่อนิสิตได้เข้าอบรมชุมชน (นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามและโรงเรียนผดุงนารี) โดยมี
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ดูแล จากนั้น ก็จะคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถและสนใจในงานมัคคุเทศก์ไปฝึกปฏิบัติ
จริงที่กู่สันตรัตน์
การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต นิสิตได้ความรู้ ประสบการณ์ และได้นาความรู้ที่ได้รับในชั้นเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งยัง
ได้เรียนรู้วิถชี ีวิตผู้คน เช่น การลงพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมกับอาจารย์ ได้พูดคุยกับชาวบ้าน ได้ฝึกทางานแปล ได้ฝึกฝนการเป็น
มัคคุเทศก์ เป็นต้น จากผลการประเมินนิสิตมีความพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก
นอกจากนี้อาจารย์ยังได้มมุ มอง ได้แนวทางในการนาไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนรวมทั้งการบูรณาการเข้ากับการวิจัยได้
อีกเช่นกัน ในส่วนชุมชน จากผลการประเมินมีความพึงพอใจในระดับดี-ดีมากเช่นกัน เพราะในการจัดโครงการครั้งนี้ชุมชนได้
ประโยชน์ที่หลากหลาย ทั้งในด้านเอกสารข้อมูลภาษาฝรั่งเศสเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ OTOP จ.มหาสารคาม เพื่อใช้ส่งเสริมสินค้า
ชุมชนประจาจังหวัดให้เป็นทีร่ ู้จักแพร่หลายรวมถึงใช้ในการอ่านเพิม่ พูนความรู้ ส่วนกิจกรรมมัคคุเทศก์ ชุมชนได้ฝึกปฏิบตั ิใน
สถานที่จริง ทาให้ได้ประสบการณ์และสามารถพิจารณาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการประกอบอาชีพต่อไป ในข้อเสนอแนะ
ชุมชนยังต้องการให้มีจัดโครงการเช่นนี้อีก แต่ต้องการเน้นเนื้อหาด้านการสื่อสารในชีวติ ประจาวัน และต้องการเอกสารความรู้
เป็นรูปเล่ม ซึ่งข้อเสนอแนะของทางชุมชน ทางหลักสูตรฯ ได้นามาเสนอในที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ครั้งที่ 5/2558
(วันที่ 11 มีนาคม 2559) เรื่องการจัดโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนประจาปี 2559 ซึ่งที่ประชุมได้นาข้อมูล ข้อเสนอแนะ
จากชุมชน จากนิสิตทีเ่ ข้าร่วมโครงการ รวมถึงความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ มาประกอบการพิจารณา ที่ประชุม
จึงมีมติร่วมกันจัดโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนประจาปี 2559 ขึ้น ชื่อโครงการเผยแพร่ความรูภ้ าษาฝรั่งเศสผ่านกิจกรรม
ส่งเสริม แนะนาสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ประ-จาจ.มหาสารคาม สาหรับกลุม่ ผูเ้ รียนภาษาฝรั่งเศส ร.ร.ผดุงนารี และร.ร.สาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมอบหมายให้อ.พันธ์จิต ดวงจันทร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน

4.10 รายงานผลการดาเนินงาน การประเมินผู้เรียน –ตัวบ่งชี้ 5.3-ผลการดาเนินงาน
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการดาเนินงาน:
หลักสูตรฯ ได้ดาเนินการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้าน โดยใช้วิธีการ ดังนี้
1. ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบลงทะเบียน
เรียนของมหาวิทยาลัย ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคของปี
การศึกษาต้องไม่ต่ากว่า 3.51 คิดเป็นร้อยละ 100
2. การประเมินโดยใช้การทวนสอบ ซึ่งมีสาระเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยมีขั้นตอนปฏิบตั ิ ดังนี้
2.1 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้แจ้งให้หลักสูตรฯกาหนดรายวิชา
ที่จะประเมินผลทวนสอบในปีการศึกษา 2558 ทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
2.2 หลักสูตรฯได้แจ้งรายวิชาที่ต้องการทวนสอบ
2.3 คณะจัดทาแบบทวนสอบแต่ละรายวิชาตามจานวนนิสติ ที่ลงทะเบียนเรียน จัดส่งให้ผู้สอน
2.4 ผูส้ อนกากับให้ผู้ทาการประเมินผลการเรียนรูเ้ ป็นรายบุคคล เมื่อสิ้นสุดการสอน และนาส่งคณะ
2.5 คณะทาการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลส่งหลักสูตรฯ
2.6 หลักสูตรฯวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้กบั ผลการเรียนรู้สแู่ ต่ละรายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 และแจ้งกลับไปที่อาจารย์ผสู้ อนเพื่อพิจารณาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
3. การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูโ้ ดยกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ได้รับการแต่งตัง้
จากการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ครั้งที่ 6/2558 (วันที่ 13 พฤษภาคม 2559) ในปีการศึกษา 2558 นี้มีรายวิชาที่
ขอรับการทวนสอบทั้งสิ้น 13 รายวิชา (เอกสารแนบ)
คณะกรรมการทวนสอบฯ ประเมินผลจากการพิจารณา มคอ.3 มคอ.5 การสัมภาษณ์ผสู้ อนและนิสิตเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน ผลการทวนสอบฯ รายวิชาดังกล่าวทุกรายวิชามีผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนที่ระบุใน
มคอ.2
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
ผลการดาเนินงาน:
หลังจากสอบปลายภาคของภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ทางหลักสูตรฯ จะประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตว่ามีความถูกต้องหรือไม่ โดยจะตรวจสอบว่าผลการเรียนของนิสติ สอดคล้องกับคะแนนหรือไม่
รวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่พบในการสอนที่อาจส่งผลให้ผลการเรียนของนิสิตผิดปกติด้วย หลังจากนั้นจึงนาผลการเรียนที่
ทางหลักสูตรฯ เห็นชอบ เข้าประชุมในระดับภาควิชา ฯ และระดับคณะฯ ต่อไป ดังปรากฏในรายงานการประชุม 3/2558 (ศ.
18 ธันวาคม 2558) และ 6/2558 (ศ.13 พฤษภาคม 2559)
นอกจากนี้ ทางหลักสูตรฯ ยังได้กากับและติดตามการส่งมคอ.3 และ มคอ.5 อย่างต่อเนื่อง ดังปรากฏในรายงานการ
ประชุม 3/2558 (ศ.18 ธันวาคม 2558) และ 6/2558 (ศ.13 พฤษภาคม 2559) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมคอ.3 หลักสูตรฯได้เน้น
ย้าให้ผู้สอนทุกท่านแสดงรายละเอียดการประเมินและการแบ่งสัดส่วนคะแนนในระบบการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบว่าผู้สอนมี
กระบวนการเรียนการสอนเป็นไปตามสาระการเรียนรู้ และมีการประเมินสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือไม่ หลักสูตร
ฯได้รวบรวมทั้งมคอ.3 และ มคอ.5 ส่งให้ประธานหลักสูตรฯ พิจารณาเพื่อส่งเข้าระบบจัดเก็บข้อมูลของคณะและหลักสูตรฯ
ในกรณีที่การรายงานผลไม่สอดคล้องกัน หลักสูตรฯจะแจ้งกลับไปยังผู้สอนเพื่อขอทราบเหตุผล และแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุง
ต่อไป
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
ผลการดาเนินงาน:
การประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ 3/2558 (ศ.18 ธันวาคม 2558) และ 6/2558 (ศ.13 พฤษภาคม 2559) หลักสูตรฯ
ได้มีการติดตามและกาหนดให้อาจารย์ผสู้ อนทุกท่านส่งการประเมินการจัดการเรียนการสอน มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา และต้องจัดทา มคอ.7 ให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
จากการติดตามและกาหนดวันส่งมคอ.5 มคอ.7 อย่างใกล้ชิด ทาให้ในภาคการศึกษาที่ 1-2/2558 อาจารย์ผสู้ อนได้ส่ง
มคอ.5 ภายใน 30 วัน และจัดทา มคอ.7 เสร็จภายใน 60 วันหลังสิน้ สุดปีการศึกษา
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 2 คะแนน

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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4.11 รายงานผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินหลักสูตรตามกรอบ TQF --ตัวบ่งชี้ 5.4-ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558
ข้อ 1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพือ่ วางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร

ผลการดาเนินงาน
1. รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558
มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ100
2. รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558
มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
3. รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558
มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
4. รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559
มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ100
5. รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559
มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
6. รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม
2559 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ
100
7. รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน2559
มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
8. รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559
มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100

สรุปว่า√ผ่าน ไม่ผา่ น
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ไม่มี มคอ.1 โดยรายละเอียดของหลักสูตร
ข้อ 2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.2) กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านอย่างครบถ้วน คือ ด้าน
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุปว่า √ผ่าน ไม่ผ่าน
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ข้อ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนเปิดสอน ดังนี้
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน -ภาคการศึกษา 1/2558 เปิดสอน 29 รายวิชา
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก -ภาคการศึกษา 2/2558 เปิดสอน 22 รายวิชา
รายวิชา
(ดูภาคผนวก หน้า )
ดาเนินงานเสร็จสิ้นทุกรายวิชาในวันที่
- ภาคการศึกษา 1/2558 ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
- ภาคการศึกษา 2/2558 ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2558
สรุปว่า √ผ่าน ไม่ผ่าน
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ผลการดาเนินงาน
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 มีการจัดทารายงานผลการ
ข้อ 4 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินงานของ
ดาเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินงานของประสบการณ์
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. ภาคสนาม ภายใน 30 วันหลังสิ้นแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค -ภาคการศึกษา 1/2558 เปิดสอน 29 รายวิชาและมีการจัดทารายงานผลการ
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
ดาเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินงานของประสบการณ์
รายวิชา
-ภาคการศึกษา 2/2558 เปิดสอน 22 รายวิชาและมีการจัดทารายงานผล
การดาเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินงานของประสบการณ์
รายวิชา
ดาเนินงานเสร็จสิ้นทุกรายวิชาในวันที่
-ภาคการศึกษา 1/2558 ภายในวันที่ 14 มกราคม 2559
-ภาคการศึกษา 2/2558 ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2559
สรุปว่า √ผ่าน ไม่ผ่าน
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2558คือวันที่
ข้อ 5 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
สิ้นสุดปีการศึกษา
1. ประธานหลักสูตรรายงาน มคอ.7 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
2. หัวหน้าภาคฯเห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
3. คณบดีเห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
สรุปว่า√ผ่าน ไม่ผา่ น
ข้อ 6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

ปีการศึกษา 2558 ทางหลักสูตรฯ มีการเปิดสอน 51 รายวิชา
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ได้มกี ารทวนสอบทั้งสิ้น 13 รายวิชา
(อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา)
(เอกสารแนบ)

ข้อ 7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

สรุปว่า√ ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงใน มคอ.7
ปีการศึกษา 2558
1.พัฒนาทักษะการฟัง-พูดของนิสติ ใน
ทุกชั้นปี

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การดาเนินงานปรับปรุง
1. จัดการเรียนการสอนให้มี
การฝึกทักษะด้านการฟัง-พูด
เพิ่มขึ้น
2. ปรับหน่วยกิตรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับทักษะฟัง-พูด
จาก 2 นก. เป็น 3 นก.
(French Public Speaking)
3. จัดกิจกรรม/โครงการให้
นิสิตได้มโี อกาสฝึกทักษะฟัง-
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558

ข้อ 8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
การสอน
ข้อ 9 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รบั การ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง

ผลการดาเนินงาน
พูด กับอาจารย์ชาวต่างชาติ
มากขึ้น เช่น โครงการCiné
Club เป็นต้น
2. พัฒนาทักษะการอ่าน-เขียนของนิสิต 1. จัดการเรียนการสอนให้มี
ในทุกชั้นปี
การฝึกทักษะด้านการอ่านเขียนเพิ่มขึ้น
2. จัดแบบฝึกหัดเพิ่มเติมที่เน้น
การแต่งประโยคให้ถูกต้องใน
รายวิชาด้านไวยากรณ์
3. ส่งเสริมการอ่านนอกเวลา
โดยนิสิตที่สนใจพัฒนาตนเอง
สามารถเข้ามาอ่านหนังสือ
นอกเวลาในห้องสมุดสาขาได้
3.การจัดการเรียนการสอนยังไม่มี
1. ในการประชุมหลักสูตรฯทุก
การบูรณาการกับการวิจัยอย่างจริงจังมี ครั้ง จะมีการติดตาม พูดคุย
การวิจัยเพื่อนาผลมาปรับใช้ในการ
ให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะ
เรียนการสอนน้อยเมื่อเทียบกับจานวน ระหว่างอาจารย์ด้วยกัน เพื่อ
อาจารย์ผู้สอนทั้งหมด ในอนาคตควร เกิดแนวคิด
ส่งเสริมให้อาจารย์ทั้งชาวไทยและชาว มุมมองในการปรับการจัดการ
ฝรั่งเศสมีการทาวิจัยเพิ่มมากขึ้น
เรียนการสอนเข้ากับการวิจัย
2. ส่งเสริมและสนับสนุน
อาจารย์ในการเข้าร่วมอบรม
เพื่อการทาวิจัยหรือการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ
สรุปว่า √ผ่าน ไม่ผ่าน
ไม่มีอาจารย์ใหม่จึงผ่านข้อนี้
สรุปว่า √ผ่าน ไม่ผ่าน
อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5 คน และได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ จานวน 5 คน
ที่ ชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตร
1 อ.จารุวรรณ ชาป็
1. ร่วมงานบรรยายพิเศษด้านวรรณคดีและ
องทิเย่ร์
ด้านงานวิจัยเชิงประวัตศิ าสตร์ยคุ กลาง โดย
Professor Dr.Patrick GILLI และ Associate
professor Dr.Maxime DEL FIOL
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.มหาสารคาม วันที่ 15-

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558

ผลการดาเนินงาน
16 ธันวาคม 2559
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการ
เขียนบทความภาษาอังกฤษ เพื่อตีพิมพ์แผย
แพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ
อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ม.
มหาสารคาม วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559
3. ร่วมอบรม “จิตวิทยาการให้คาปรึกษา
สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในสถาบันอุดมศึกษา”
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.มหาสารคาม วันที่ 29
กรกฎาคม 2559
2 อ.พันธ์จิต ดวง
1. ร่วมงานสัมมนา “อ่านตะวันออกจากคา
จันทร์
บอกฝรั่ง”
จัดโดยสานักพิมพ์มติชน และศิลปวัฒธรรม
ฉบับพิเศษ
ที่อาคารมติชนอคาเดมี กทม. วันที่ 3 ธันวาคม
2558
2. ร่วมงานบรรยายพิเศษด้านวรรณคดีและ
ด้านงานวิจัยเชิงประวัตศิ าสตร์ยคุ กลาง โดย
Professor Dr.Patrick GILLI และ Associate
professor Dr.Maxime DEL FIOL
วันที่ 15-16 ธันวาคม 2559
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการ
เขียนบทความภาษาอังกฤษ เพื่อตีพิมพ์แผย
แพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ
อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ม.
มหาสารคาม วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559
4. ร่วมอบรม “จิตวิทยาการให้คาปรึกษา
สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในสถาบันอุดมศึกษา”
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.มหาสารคาม วันที่ 29
กรกฎาคม 2559
3 อ. ดร.อานวย สมตัว 1. งาน Culture et civilisation en classe
de FLE ที่สมาคมฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2559
2. ร่วมอบรม “จิตวิทยาการให้คาปรึกษา
สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในสถาบันอุดมศึกษา”
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.มหาสารคาม วันที่ 29
กรกฎาคม 2559

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558

ผลการดาเนินงาน
4 อ. ดร.สิริสดุ า สิริ
ภักดิ์

1. ร่วมอบรมเชิงปฏิบตั ิการการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศ ประจาการศึกษา
2558 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.มหาสารคาม
วันที่ 7 กันยายน 2558
2. ร่วมอบรม “จิตวิทยาการให้คาปรึกษา
สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในสถาบันอุดมศึกษา”
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.มหาสารคาม วันที่ 29
กรกฎาคม 2559
5 อ. Jacques Pons 1. งาน Culture et civilisation en classe
de FLE ที่สมาคมฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2559
สรุปว่า √ผ่าน ไม่ผ่าน
ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จึงผ่านข้อนี้

ข้อ 10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
สรุปว่า √ผ่าน ไม่ผ่าน

ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/ นิสิตปีสดุ ท้าย/บัณฑิตใหม่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ค่าเฉลี่ย
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
4.76
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ข้อ 12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี ผู้ใช้บณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตใหม่ ค่าเฉลี่ย 3.48
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
1. ตัวบ่งชี้TQFตาม มคอ.2ปีการศึกษา 2558 จานวน 12 ตัวบ่งชี้
สรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีT้ QF
2. มีผลการดาเนินงานผ่านตามเกณฑ์ จานวน 12 ตัวบ่งชี้
ตาม มคอ.2 ปีการศึกษา 2558
3. คิดเป็นร้อยละ 100 ที่ผ่านตามเกณฑ์
4. คิดเป็น 5 คะแนน

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

29

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
5.1 การบริหารหลักสูตร
ประเด็น
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต

ข้อมูลรายละเอียด
การผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรฯไม่เพียงพอ
มีผลกระทบต่อการประเมินหลักสูตรฯ
จัดภาระงานสอนให้เหมาะสม ทางหลักสูตรฯจะติดตามและกระตุ้นการ
ผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรฯในทุกครั้งที่มกี าร
ประชุมหลักสูตรฯ

5.2 รายงานผลการดาเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้--ตัวบ่งชี้ 6.1-ผลการดาเนินงาน
ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน:
ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี 2558 ให้กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่ง
ทางคณะฯ โดยฝ่ายพัสดุ ได้แจ้งกับทางภาควิชาทราบเกี่ยวกับการใช้งบประมาณดังกล่าวในด้านการจัดการเตรียมอุปกรณ์
สนับสนุนการเรียนรู้และการเรียนการสอน
ในการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรฯครั้งที่ 4/2558 (วันที่ 8 มกราคม 2558) ทางหลักสูตรฯ ได้แจ้งแก่อาจารย์ใน
หลักสูตรฯทุกท่านเกี่ยวกับงบประมาณทีภ่ าควิชาฯได้รับ เพื่อใช้จัดเตรียมพัสดุจาเป็นสาหรับการเรียนการสอน ซึ่งฝ่ายพัสดุของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้แจ้งให้ทราบถึงกาหนดการใช้งบประมาณดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10 มีนาคม
2559 ในที่ประชุมได้สารวจความต้องการของคณาจารย์ในหลักสูตรฯ อาทิเช่น เรื่องวัสดุอุปกรณ์ทจี่ าเป็น หนังสือใช้สาหรับการ
สอน เป็นต้น จากนั้นจึงแจ้งให้ทางภาควิชาฯทราบและส่งเรื่องให้ทางคณะดาเนินการต่อไป

จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ ี่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน:
จากการดาเนินงานของหลักสูตรฯ ภายใต้ระบบการดาเนินงานของภาควิชาฯ คณะและมหาวิทยาลัย ได้มีการวางแผนและ
ดาเนินการให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม ผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2558 พบว่า มีแหล่งเรียนรู้ทาง
ภาษาฝรั่งเศส ดังนี้
- หนังสือ ตารา ในสานักวิทยบริการ
- หนังสือ ตารา ในห้องสมุดภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
-หนังสือ ตารา สื่อ ที่จัดซื้อโดยงบประมาณส่วนตัวของอาจารย์บางท่านและอนุญาตให้นิสิตยืมใช้ได้ตามความจาเป็น
- จุดบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายให้นิสติ สามารถเชื่อมต่อเพื่อใช้งานศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมด้านภาษาฝรั่งเศสได้ โดย
ส่วนใหญ่ใช้จุดบริการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ตดิ ตั้งบนอาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
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ผลการดาเนินงาน
จากการประชุมหลักสูตรฯ ครัง้ ที่ 4/2558 (วันที่ 8 มกราคม 2559) เพื่อติดตามการดาเนินงาน ทางหลักสูตรฯได้รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1/2558 พบว่าส่วนใหญ่คะแนนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้อยู่ในระดับ 3.80 ทีป่ ระชุมจึงมีมติเร่งดาเนินการแก้ไข โดยให้อาจารย์ดาเนินการสารวจห้องเรียนที่สอน ถ้าพบปัญหา
ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ประจาคณะเพือ่ ดาเนินการแก้ไขต่อไป ในส่วนของหนังสือเพื่อใช้ในการค้นคว้าซึ่งยังไม่เพียงพอ ในที่ประชุม
ได้แจ้งให้อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบในแต่ละรายวิชาสารวจหนังสือที่ต้องการ แล้วแจ้งไปยังภาควิชาฯ เพื่อของบประมาณต่อไป
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผลการดาเนินงาน:
จากการดาเนินงานในภาคเรียนที่ 1/2558 พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เท่ากับ
3.80
ผลการประเมินดังกล่าว หลักสูตรฯ ได้นาข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเมื่อ 4/2558
(วันที่ 8 มกราคม 2559) เพื่อพิจารณาดาเนินการปรับปรุงผลการดาเนินงานในภาคเรียนที่ 2/2558 โดยที่ประชุมเห็นว่าในภาค
เรียนที่ผา่ นมาขนาดห้องเรียน อุปกรณ์ รวมถึงสื่อการเรียน หนังสือที่อาจารย์กาหนดให้นสิ ิตใช้ประกอบการเรียน อ่านค้นคว้า
เพิ่มเติมอาจยังมีไม่เพียงพอ ที่ประชุมจึงมีมติแจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกท่านสารวจห้องเรียนที่ใช้สอน ถ้าพบอุปกรณ์ชารุด ให้รีบแจ้ง
เจ้าหน้าที่ ส่วนเรื่องสื่อการเรียน หนังสือ ตารานั้น ทางอาจารย์ผู้สอนได้สารวจหนังสือที่จาเป็นและมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ใน
รายวิชาที่สอน และได้แจ้งไปทางภาควิชาเป็นที่เรียบร้อย
จากการดาเนินการเพื่อปรับปรุงผลดาเนินงานในภาคเรียนที่ 2/2558 เมื่อสิ้นสุดการศึกษา พบว่าผลการประเมินความพึง
พอใจของนิสิตที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เท่ากับ 4.20
หลักสูตรฯ ได้รายงานในการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรฯครั้งที่ 8/2558 (วันที่ 4 กรกฎาคม 2559) พบว่าความพึงพอใจ
ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มขึ้นจากภาคเรียนที่ 1/2558 ผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงผลจากการดาเนินการเพื่อ
ปรับปรุงผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ที่มตี ่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ แต่อย่างไรก็ดี ทางหลักสูตรฯ ได้มีการ
วางแผนการดาเนินงานในปี 2559 เพื่อของบประมาณด้านสื่อ อุปกรณ์ หนังสือเพื่อการค้นคว้าประกอบการเรียน รวมทั้งเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอนและต่อตัวผู้เรียนให้ได้มากที่สุด
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 2 คะแนน
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น
6.1 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ประเด็น
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน

ข้อมูลรายละเอียด
- คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร วุฒิไม่ตรงหรือสัมพันธ์ 2 ท่าน
- พบระบบการรับนิสิตใหม่บางส่วน
- ไม่พบการประเมินผลการดาเนินงานที่นาไปสู่การปรับระบบการรับ
นิสิตใหม่
- ไม่พบระบบการเตรียมความพร้อม พบแต่โครงการ/กิจกรรมที่อาจ
เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อม
- ไม่พบระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา พบโครงการ/
กิจกรรมไม่ตรงกับเกณฑ์หรือตัวบ่งชี้
- การรายงานเรื่องความพึงพอใจไม่ถูกต้องตามเกณฑ์
- ไม่พบระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์ที่เป็นรูปธรรม
- ผลงานวิชาการในรายงานไม่อยู่ในวงรอบการประเมิน
- ไม่พบรายงานผลการดาเนินงานที่ถูกต้องตามเกณฑ์
- ไม่พบระบบการปรับปรุงสาระรายวิชา พบการดาเนินงานบางส่วนใน
ส่วนของการออกแบบหลักสูตรฯ ไม่ใช่การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรใน
วงรอบการประเมิน
- พบการพัฒนาระบบการกาหนดผู้สอนแต่ไม่มีระบบตั้งต้น
- พบโครงการ/กิจกรรมสะท้อนการประเมินผูเ้ รียนได้บางส่วน
- ไม่พบรายงานการมีส่วนร่วมในบริหารจัดการหลักสูตรในวงรอบที่
ประเมินครบถ้วนตามเกณฑ์
- ไม่สามารถแสดงหลักฐาน มคอ.3 และ มคอ.5 ได้ครบถ้วน ณ วัน
ตรวจประเมิน
- ไม่พบรายงานผลการดาเนินงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
- ไม่มีอาจารย์ใหม่ และไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน
- ไม่พบระบบทีส่ ามารถนาไปสู่การปฏิบัติทมี่ ีคุณภาพได้อย่างเป็น
รูปธรรม พบเฉพาะโครงการหรือกิจกรรมเท่านั้น

ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

- พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ให้เป็น
รูปธรรมมากขึ้น
- ตีพิมพ์บทความวิจัย/วิชาการให้อยู่ในวงรอบการประเมิน
- พัฒนาโครงการ/กิจกรรมทีม่ ีอยู่ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น ประเด็น
เสนอแนะจากกรรมการฯ ในเรื่องระบบการรับนิสติ การดาเนินการ
การเตรียมความพร้อม
- ควรจัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ เกณฑ์
ประเมินคุณภาพภายใน
- ทางหลักสูตรฯ จัดทาแผนการดาเนินการ มีการสร้างผลงาน และมี
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การนาไปดาเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร

รบบบริหารอาจารย์อย่างชัดเจน
- ติดตามและจัดเก็บมคอ.3 และ มคอ.5 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษาให้ครบ
- เก็บรวบรวมบันทึกรายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ
ทุกครั้ง
- กาชับอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ให้เข้ารับการอบรมประกันคุณภาพ
ทุกครั้ง
- อาจารย์ประจาหลักสูตรฯต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อยคนละ
หนึ่งชิ้นต่อปีการศึกษา ทางหลักสูตรฯจะมีแผนติดตามความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง
- จัดภาระการสอนให้เหมาะสม สาหรับอาจารย์ที่ต้องการยื่นตาแหน่ง
ทางวิชาการหรือเตรียมลาศึกษาต่อ

6.2 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็น
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

ข้อมูลรายละเอียด

6.3 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประเด็น

ข้อมูลรายละเอียด

กระบวนการประเมิน
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
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หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
7.1 การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน(ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี
ประเด็น
ข้อมูลรายละเอียด
การเปลีย่ นแปลงภายในสถาบัน การเปลีย่ นแปลงช่วงเวลาเปิด-ปิดภาคการศึกษาแบบใหม่ตามระบบ ASEAN ตั้งแต่ปี
(ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อ
การศึกษา 2557 ส่งผลกระทบให้ต้องเปิดสอนนิสิตวิชาเอกในภาคฤดูร้อนปีการศึกษา
หลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
2557 จึงทาให้การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามระบบทวิภาคตามที่หลักสูตรได้
กาหนดไว้
การเปลีย่ นแปลงภายนอก
สถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อ
หลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
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หมวดที่ 8 แผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
8.1 บันทึกแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนการดาเนินงาน
1. การดาเนินงานปรับปรุงหลักสูตรศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2559

กาหนดเวลาที่แล้ว
เสร็จ
ปีการศึกษา 2558

2. จัดทาแบบสอบถามความต้องการไปยังผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า (นาข้อมูลมา
ปรับปรุงหลักสูตร)
3. เก็บข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการคงอยู่ของนิสิตแต่ละชั้นปีให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน
4. จัดโครงการบริการวิชาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนประจาปี 2559
5. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนการแลกเปลีย่ นเรียนภาษาและ
วัฒนธรรม
6. คณะฯและสาขาภาษาฝรั่งเศสควรร่วมมือกันหาช่องทางสนับสนุนแหล่งทุน
ทาวิจัย/การสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
7. โครงการผลิตสื่อการสอนและตาราวิชาการของสาขาภาษาฝรั่งเศส

ปีการศึกษา 2558

8. จัดเตรียมเอกสารและรายวิชาเพื่อการทวนสอบประจาปี

ปีการศึกษา 2558

9. การปรับสัดส่วนการให้คะแนนให้เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึกษา
แต่ละชั้นปี
อ.พันธ์จิต ดวงจันทร์
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร/ผู้บริหารคณะ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

8.2 ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
แผนพัฒนาหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2558 มีทั้งหมด 9 โครงการ สาเร็จแล้ว 6 โครงการ ได้แก่
โครงการที่ 2, 3, 4, 6, 8, และ9 และยังอยู่ในขั้นตอนการดาเนินงานอีก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการที่ 1, 5, 7
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หมวดที่ 9 สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
ตารางผลคะแนนการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้
ตัวชี้บ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
3.3 ผลที่เกิดกับนิสติ
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2-6)
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ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน
ผ่าน

ค่าเฉลี่ย 3.45
ร้อยละ 84.62
3.84
-

3.45
4.23

2
3
2
2.33

ร้อยละ 40
ร้อยละ 0
ร้อยละ 12
-

4
2.66
5
0
3
2
2.67

ร้อยละ 100
3.00
-

2
3
2
5

2
2.00
2.87
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