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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรมีระดับคุณภาพโดยรวม
อยู่ใน ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.63 จากคะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีรายละเอียดตามองค์ประกอบดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การ
ก ากับมาตรฐาน “ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และมีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จ านวน 13 ตัว
บ่งชี้ เท่ากับ 2.63 

 
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือ

การพัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1. หลักสูตรควรมีการวางแผนอัตราก าลังเพ่ือให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพียงพอต่อภาระงานและมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ พ.ศ. 2558 

2. หลักสูตรควรสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีผลงานทางวิชาการ 
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สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ไม่ผ่านประเมิน  
องค์ประกอบที่ 2 4.09 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 2.67 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 1.67 น้อย (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 2.75 ปานกลาง (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 2.00 น้อย (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.63 ปานกลาง 
(13 ตัวบ่งชี้) 
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บทน า 
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สังกัดภาควิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  (อยู่ใน มคอ. 2) 
 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร (อยู่ใน มคอ. 2) 

 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
นายศุภฤกษ์ ชัยรัตน์ นางวิศรุตา เฟอร์รารา  
นางสาวเสาวลักษณ์ หีบแก้ว นางสาววนัสนันทน์ สุกทน  
นางวิศรุตา เฟอร์รารา นายศุภฤกษ์ ชัยรัตน์  
นางสาววนัสนันทน์ สุกทน นางสาวเสาวลักษณ์ หีบแก้ว เสนอแต่งตั้งนางสาวเสาวลักษณ์ 

หีบแก้ว ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์
ประจ าหลักสูตรแทน Ms.Kaori 
Hattori ซึ่งลาออกจากการ
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
2559 

นางสาว Kumiko Mishima Mr.Tatsunori Homma Mr.Tatsunori Homma ปฏิบัติ
หน้าที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร
แทน Ms.Kumiko Mishima ซ่ึง
ลาออกจาการปฏิบัติงานตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 

 

 

 

/ / 
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จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  ปีการศึกษา 2558 
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2559) 
 

สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ ….. รวม 

ภาษาญี่ปุ่นและ
การสื่อสาร 

- - - - - - - 

 
 
 
 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสารปีการศึกษา 2558 
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2559) 
 

สาขาวิชา ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ ….. รวม 

ภาษาญี่ปุ่นและ
การสื่อสาร 

- - - - - 
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วิธีการประเมิน 

 
วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

1. ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ก าหนดขึ้น โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่า

เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะน าไปสู่การก าหนด

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ รวมทั้งให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

การวางแผนการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

2. ศึกษารายงานการผลการด าเนินงานของหลักสูตร (SAR)  วิเคราะห์ตัวบ่งชี้และองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ของ สกอ. รวบรวมหลักฐาน

ข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

1) สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

2) สัมภาษณ์ และจดบันทึก 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 นักศึกษา 

3) ศึกษาจากเอกสารที่หลักสูตรน าเสนอ 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจ าหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ไม่ผา่น 

2. คุณสมบตัิของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน 

11. การปรบัปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และอนุมัต/ิให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลยั/สถาบัน เพื่อให้หลักสตูรใช้งานในปีท่ี 
6) หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือ 
หลักสตูร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน  

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไวเ้ป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้
มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย)์ 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 
หลักสูตร ภาษาญ่ีปุ่นและการสื่อสาร    

ระดับ ปริญญาตรี      

คณะ ศิลปศาสตร์      

 > องค์ประกอบที่ 1 การควบคุมก ากับ
มาตรฐาน  

 
ไม่ได้มาตรฐาน 

   

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ท่ี
ประเมิน 

คะแนน ผลประเมิน 
 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 0.00 ไม่ผา่น  

2. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 1.00 ผ่าน  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

1 1.00 
ผ่าน 

 

รวม 3 2.00 ไม่ผ่าน
ประเมิน 

ไม่ได้
มาตรฐาน 
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 > องค์ประกอบที่ 2 - 6  
   

องค์ประกอบ หน่วย ตัวตั้ง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต   8.19    4.09  
2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดับ ตรี โท 
และเอก) 

คะแนน 3.90 3.90  3.90  

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

        

    - ปริญญาตรี - ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่
ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ค่าถ่วง นน. 12.00 85.71  4.29  

  ผู้ส าเร็จฯ 14     

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา   8.00   2.67 

3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   3.00 3.00 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา ข้อ   2.00 2.00 
3.3 ผลที่เกิดกับนกัศึกษา ข้อ   3.00 3.00 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์   5.00   1.67 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   2.00 2.00 
4.2 คุณภาพอาจารย์ คะแนน 0   0.00 
 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก   

สัดส่วน 0 0.0 0.00 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ  

สัดส่วน 0 0.0 0.00 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     

 - ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร สัดส่วน 0.00 0.0 0.00 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์     3.00 3.00 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน 

  11.00   2.75 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร     3.00 3.00 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

  
  

2.00 2.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน     2.00 2.00 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาญ่ีปุ่นและการสื่อสาร หน้า 10 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   9 81.8 4.00 

    11    

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   2   2.00 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     2.00 2.00 
ผลรวม       34.19 

ตัวบ่งชี้       13.00 

รวมตัวบ่งชี้ท่ีประเมิน (องค์ 2-6) 
  

ระดับคุณภาพ
ปานกลาง 

  2.63 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร   
   

องค์ประกอบที ่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

 

1. การก ากับมาตรฐาน ไม่ผ่านประเมิน ไม่ได้
มาตรฐาน 

 

2. บัณฑิต  -     -    4.09 4.09 ดีมาก  

3. นักศกึษา 2.67  -     -    2.67 ปานกลาง  

4. อาจารย์ 1.67  -     -    1.67 น้อย  

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.00 2.67  -    2.75 ปานกลาง  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  -    2.00  -    2.00 น้อย  

ผลการประเมิน 
2.29 2.50 4.09 

2.63 ปานกลาง 
 

ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก  
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผล
การด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ใน ระดับปาน
กลาง (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.63 จากคะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร โดยมีรายละเอียดตามองค์ประกอบดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การก ากับมาตรฐาน “ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน” และมีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ เท่ากับ 2.63 

 
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1. หลักสูตรควรมีการวางแผนอัตราก าลังเพ่ือให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพียงพอต่อภาระงานและมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ พ.ศ. 2558 

2. หลักสูตรควรสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีผลงานทางวิชาการ 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 

 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

 

 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีคุณวุฒิ

สูงขึ้น 

 
 

 

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 

 

 

- 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

 

 

 

- 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาใน
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นจึงท าให้อัตราการคง
อยู่สูงขึ้น 

 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

1. การจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาควรมีการน าผลการประเมินจาก
ปีก่อนมาพิจารณาประกอบการวางแผน 

1. ควรมีการวางแผนเพ่ือพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของนักศึกษาตามทักษะที่ต้องการของ
แต่ละชั้นปี 

 

ข้อเสนอแนะ :  

1. หลักสูตรควรมีการจัดท าความร่วมมือกับหน่วยงานที่ให้ทุน เพ่ือเพ่ิมจ านวนทุนการศึกษาและประชาสัมพันธ์

ข้อมูลแหล่งทุนให้นักศึกษาทราบ (จากการสัมภาษณ์นักศึกษา) 

 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

1. หลักสูตรมีความเสี่ยงในด้านอัตราการคงอยู่

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลา

ในการจัดการศึกษา 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่มีผลงานวิชาการ

ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ พ.ศ. 2558  

1. หลักสูตรควรมีการวางแผนอัตราก าลังใน

ระยะ 5 ปี เพ่ิมเติมจากแผนการลาศึกษา

ต่อเดิม 

2. หลักสูตรควรสนับสนุนให้อาจารย์ประจ า

หลักสูตรเร่งท าผลงานและขอต าแหน่งทาง

วิชาการ 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. หลักสูตรมีการประเมินความรู้พ้ืนฐาน
ของผู้เรียนก่อนจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสมตามความสามารถ 

1. หลักสูตรควรพิจารณาน าแนวทางในการวัดผลเชิง
สัมฤทธิ์รายวิชาแทนการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนปกติ ในกรณีที่นักศึกษามีความรู้เกิน
กว่ารายวิชานั้น (จากการสัมภาษณ์นักศึกษา) 
 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

1. ควรมีการน าประเมินการด าเนินงานของ

หลักสูตร เช่น การเรียนการสอน 

ประเมินผู้เรียน มาใช้ในการวางแผนการ

ด าเนินงานในปีถัดไป  

 

 

 

 

1. หลักสูตรควรมีการน าข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตมาใช้

ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการ

ประเมินผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

(TQF) ทั้ง  5 ด้าน 

2. การด าเนินงานควรจะมีการน าข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการให้ครบวงรอบ (PDCA) และใช้
ข้อมูลตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) 

 

ข้อเสนอแนะ :  

1. การประชุมหลักสูตรควรมีหลักฐานการเซ็นต์ชื่อประกอบการเข้าร่วมประชุม  

2. หลักสูตรควรส่งเสริมให้นักศึกษารับการวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. ควรมีการจัดกิจกรรมหรือรายวิชาเพ่ือให้นักศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริงเพ่ือเปิดโลกทัศน์ 

4. ควรมีกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถไปเรียนใน สถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่น (นับ

หน่วยกิตได้) รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

1. ขนาดห้องเรียนมีจ านวนไม่เหมาะสมกับจ านวน

นักศึกษา 

1. ควรมีการบริหารทรัพยากรให้เหมาะสม
กับจ านวนนั กศึกษารวมถึ งการใช้
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาญี่ปุ่นการและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2558 

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 

 

เวลา กิจกรรม 

08.30 -09.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

09.00-09.30 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 

09.30 –11.30 น. คณะกรรมการฯ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการด าเนินการจัดการหลักสูตรตาม
องค์ประกอบต่างๆ กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรแบบพิชญภิจารณ์  

11.30 –12.00 น. คณะกรรมการฯ พูดคุยและสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 -14.00 น. คณะกรรมการฯตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน 

14.00 -16.00 น. คณะกรรมการฯประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและเตรียมการเสนอผลด้วยวาจา 

16.00 -16.30 น. คณะกรรมการฯน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้ายวาจา แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมตอบข้อซักถามเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาญ่ีปุ่นและการสื่อสาร หน้า 19 

ข้อมูลพ้ืนฐาน  

(Common Data Set) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


