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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการ

ด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 จากคะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร โดยมีรายละเอียดตามองค์ประกอบดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การก ากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน”  
องค์ประกอบที่ 2  มีผลการประเมินในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.44 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 3-6 มีผลการประเมินในระดับปานกลาง  คะแนนเฉลี่ย 2.33    2.11  3.00 และ 3.00 

คะแนน ตามล าดับ 
 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือ

การพัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1. หลักสูตรต้องวางแผนและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีผลงานทางวิชาการ 
2. หลักสูตรต้องใช้การด าเนินงานตามแนวทางการจัดกระบวนการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ 

PDCA 
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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 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.44 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 2.33 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 2.11 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 3.00 ปานกลาง (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.86 ปานกลาง 
(13 ตัวบ่งชี้) 
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บทน า 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  (อยู่ใน มคอ. 2) 
 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร (อยู่ใน มคอ. 2) 

 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
   
   
   
   
   

 

 

จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์  ปีการศึกษา 2558 
(ข้อมูล ณ วันที่...........................) 
 

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

นิเทศศาสตร์        
 
 
 
 
 

/ / 
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร ์ ปีการศึกษา 2558 
(ข้อมูล ณ วันที่...........................) 
 

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

นิเทศศาสตร์      
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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 

ผ่าน 

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 นิเทศศาสตร์      

ระดับ ปริญญาตรี      

คณะ ศิลปศาสตร์      

 > องค์ประกอบที่ 1 การควบคุมก ากับ
มาตรฐาน  

 
ได้มาตรฐาน 

   

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ท่ี
ประเมิน 

คะแนน 
ผล

ประเมิน 
 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 1.00 ผ่าน  

2. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 1.00 ผ่าน  

3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 0 0.00 ไม่ผา่น  

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 0 0.00 ไม่ผา่น  

5. คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

0 0.00 ไม่ผา่น  
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6. คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้า
มี) 

0 0.00 ไม่ผา่น  

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 0 0.00 ไม่ผา่น  

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
(เฉพาะแผน ก) 

0 0.00 ไม่ผา่น  

9. ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

0 0.00 ไม่ผา่น  

10. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง (อย่าง
น้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี) 

0 0.00 ไม่ผา่น  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 1 1.00 ผ่าน  

รวม 3 3.00 
ผ่าน

ประเมิน 

ได้
มาตรฐา

น 
   

  

 > องค์ประกอบที่ 2 - 6  
   

องค์ประกอบ หน่วย ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ร้อยละ/

ข้อ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต   8.88   4.44 

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดับ ตรี โท 
และเอก) 

คะแนน 4.17 4.17 4.17 

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

        

    - ปริญญาตรี - ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่
ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ค่าถ่วง นน. 16.00 94.12 4.71 

  ผู้ส าเร็จฯ 17     

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา   7.00   2.33 

3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   2.00 2.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา ข้อ   3.00 3.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนกัศึกษา ข้อ   2.00 2.00 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์   6.33   2.11 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   2.00 2.00 

4.2 คุณภาพอาจารย์ คะแนน 0.8   1.333333 
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 - 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 0.80 16.0 4.00 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์     3.00 3.00 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

  12.00   3.00 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร     2.00 2.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

  
  

3.00 3.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน     2.00 2.00 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   12 100.0 5.00 

    12    

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   3   3.00 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     3.00 3.00 

รวมตัวบ่งชี้ท่ีประเมิน (องค์ 2-6) 
  

ระดับคุณภาพ
ปานกลาง 

  2.86 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร   
   

องค์ประกอบที ่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต  -     -    4.44 4.44 ดีมาก 

3. นักศกึษา 2.33  -     -    2.33 ปานกลาง 

4. อาจารย์ 2.11  -     -    2.11 ปานกลาง 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 2.00 3.33  -    3.00 ปานกลาง 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  -    3.00  -    3.00 ปานกลาง 

ผลการประเมิน 
2.19 3.25 4.44 

2.86 ปานกลาง 
ปานกลาง ดี ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์  หน้า 12 

จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการด าเนินงาน
ในปีการศึกษา 2558 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 2.86 จากคะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมี
รายละเอียดตามองค์ประกอบดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การก ากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน”  
องค์ประกอบที่ 2  มีผลการประเมินในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.44 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 3-6 มีผลการประเมินในระดับปานกลาง  คะแนนเฉลี่ย 2.33    2.11  3.00 และ 3.00 

คะแนน ตามล าดับ 
 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1. หลักสูตรต้องวางแผนและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีผลงานทางวิชาการ 
2. หลักสูตรต้องใช้การด าเนินงานตามแนวทางการจัดกระบวนการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ PDCA 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- 

 

 

- 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

- 

 

 

 

- 

 

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 

ผู้ใช้บัณฑิต มีความพึงพอใจคุณภาพบัณฑิตของ

หลักสูตร 

- 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

- 

 

 

หลักสูตรควรเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้ นอกห้องเรียน

ให้กับผู้เรียนเพ่ิมข้ึน 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มีการดูแลนักศึกษาอย่าง

ใกล้ชิด 

เสนอให้หลักสูตรมีการเก็บข้อมูลของการให้ค าปรึกษา 
เช่น ประเด็นการให้ค าปรึกษาผ่านรายงานการประชุม 
หรือสะท้อนจากจ านวนตกออกของนักศึกษา เป็นต้น 

 
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

ขาดการประเมินกระบวนการ 1) เสนอให้หลักสูตรวิเคราะห์และจัดท าแผนโครงการ

หรือกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ให้

สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร 

2) ควรมีการก าหนดแนวทางการประเมิน  จาก

อาจารย์ และนักศึกษาเพ่ือสามารถสะท้อนให้เห็นถึง

การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่าง

ชัดเจน 

 

 
ข้อเสนอแนะ : ควรหามาตรการในการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- 

 

- 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

1) ยังไม่มีอาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาเอก และ/หรือ

ต าแหน่งทางวิชาการ 

1) ควรเร่งรัดและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้

มีผลงานทางวิชาการและขอต าแหน่งทางวิชาการ 

2) วางแผนการบริหารและส่งเสริมอาจารย์ ในกรณี

ที่อาจารย์ลาศึกษาต่อ 
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2) จ านวนอาจารย์ประจ ามีจ านวนจ ากัด เมื่อเทียบกับ

กลุ่มวิชาชีพบังคับ ท าให้นักศึกษาขาดโอกาสจะเรียนกับ

อาจารย์ที่หลากหลาย 

 

ข้อเสนอแนะ : หากหลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์พิเศษ เพ่ือลดภาระของอาจารย์ประจ าหลักสูตร จะท าให้อาจารย์

สามารถพัฒนาคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการได้ 

 

หมายเหตุ: จากการสัมภาษณ์พบว่า มีการพูดคุยประเด็นการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาตามระบบ

และกลไกที่ก าหนดไว้ และมีการปฐมนิเทศอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ในเรื่องการบริหารหลักสูตร ในที่ประชุม

กรรมการบริหารหลักสูตร 

 

 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

1) มีการเน้นภาคปฏิบัติน้อย 

 

1) หลักสูตรควรเพ่ิมสัดส่วนภาคปฏิบัติในรายวิชา
ต่าง ๆ  

2) หลักสูตรควรวางแผนก าหนดตัวผู้สอน และ
กระบวนการติดตามควบคุม เพ่ือลดความซ้ าซ้อนใน
การจัดการเรียนการสอน อาทิ จัดวางอาจารย์ผู้สอน
คนเดิมในแต่ละรายวิชา เป็นต้น 

 

 

ข้อเสนอแนะ : ควรวางแผนในเรื่องระยะเวลาในการฝึกงานให้เหมาะสม เช่น การปรับแผนการศึกษา (Study 

plan) ปรับรายวิชาฝึกงานให้อยู่ในภาคปลายของนักศึกษาปีที่ 4 ซึ่งจะเอ้ือประโยชน์กับการได้งานท างานของ

นักศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

1. ขาดการประเมินกระบวนการที่ชัดเจน 

2. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ มีขนาดเล็กไม่

เหมาะสมกับการเรียนการสอน 

3. อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ 

หาแนวทางหรือมาตรการในการเพ่ิมอุปกรณ์ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ เช่น การท าความ
ร่วมมือกับองค์กรภายนอก หรือ การเช่าอุปกรณ์ 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียนผลการด าเนินงาน  

1. การเขียนรายงานในส่วนของการประเมินควรจะมีการระบุให้เห็นผลประเมินและการปรับปรุงที่
ชัดเจน โดยอาจยกตัวอย่างประกอบเป็นตัวเลขหรือผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ 

2. ควรมีการแสดงข้อมูลการปรับปรุงจากผลการประเมินของปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจนในแต่ละ
องค์ประกอบ 

3. ปรับวิธีการเขียนให้น าเสนอผลการด าเนินงาน ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
ข้อเสนอแนะ :  
- ระบบฐานข้อมูลของการประกันยังไม่เอ้ือต่อการท างานของหลักสูตร ในการบริหารหลักสูตร 
- ระบบประกันของมหาวิทยาลัยยังมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เช่น รูปแบบของการเขียน SAR 
- กลไกงานประกันของคณะไม่สนับสนุนการท างานของหลักสูตร  
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร ์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 สาขานิเทศศาสตร์  หน้า 19 

ข้อมูลพ้ืนฐาน  

(Common Data Set) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


