
 
  
 

  

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 

 

 

 

 

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร 

คณะศิลปศาสตร์ 

  
29 สิงหาคม 2559 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร   หน้า 1 

สารบัญ 
 

  หน้า 

1. รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 

2. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 3 

3. บทน า 5 

4. วิธีการประเมิน 7 

5. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้   8 

6. จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ    12 

7. ภาคผนวก 16 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร   หน้า 2 

รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร  ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 จากคะแนนเต็ม 
5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การ
ก ากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จ านวน 13 ตัว
บ่งชี้  ดังนี้ 

ผลการประเมินระดับดีมาก คือ องค์ประกอบด้านบัณฑิต ค่าคะแนนที่ 4.30 
ผลการประเมินระดับดี คือ องค์ประกอบด้านอาจารย์ และหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน ค่าคะแนนที่ 3.30 และ 3.25 ตามล าดับ 
ผลการประเมินระดับปานกลาง คือ องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ค่าคะแนนที่ 3.00 
ผลการประเมินระดับน้อย คือ องค์ประกอบด้านนักศึกษา ค่าคะแนนที่ 2.00  
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือ

การพัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

- ควรมีการประเมินกระบวนการในแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อน าผลประเมินมาปรับปรุง วางแผนในการ

ด าเนินงานในปีต่อไป 
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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 4.30 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 2.00 น้อย (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 3.30 ดี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 3.25 ดี (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.12 ดี 
(13 ตัวบ่งชี้) 
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บทน า 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร   
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วัน/เดือน/ปี ท่ีประเมิน 29 สิงหาคม 2559 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  (อยู่ใน มคอ. 2) 
 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร (อยู่ใน มคอ. 2) 

 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
นายสัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ดร.วรรณกา ช านาญกิจ  
นางกมลวัฒน์ เล็กนาวา ผศ.ดร.พิสิทธิ์ กอบบุญ  
นางสางกรรณิการ์ สุพิชญ์ นายสัมพันธ์ สุวรรณเลิศ  
ผศ.ดร.พิสิทธิ์ กอบบุญ นางกมลวัฒน์ เล็กนาวา  
นางสาวสารภี ขาวดี ดร.ท านอง วงศ์พุทธ  

 

 

จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร  ปีการศึกษา 2558 
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2559) 
 

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

ภาษาไทยและ
การสื่อสาร   

36 47 44 46 - - 173 

 
 
 
 

/ / 
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร  ปีการศึกษา 2558 
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2559) 
 

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

ภาษาไทยและ
การสื่อสาร   

17 26 - - 43 
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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 ภาษาไทยและการสื่อสาร    

ระดับ ปริญญาตรี      

คณะ ศิลปศาสตร์      

 > องค์ประกอบที่ 1 การควบคุมก ากับมาตรฐาน   ได้มาตรฐาน    

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ท่ี
ประเมิน 

คะแนน 
ผล

ประเมิน 
 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 1.00 ผ่าน  

2. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 1.00 ผ่าน  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 1 1.00 ผ่าน  

รวม 3 3.00 ผ่าน
ประเมิน 

ได้
มาตรฐาน 
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 > องค์ประกอบที่ 2 - 6  
   

องค์ประกอบ หน่วย ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ร้อยละ/

ข้อ คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต   8.61    4.30  

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดับ ตรี โท และเอก) 

คะแนน 4.49 4.49  4.49  

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา         

    - ปริญญาตรี - ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ค่าถ่วง นน. 14.00 82.35  4.12  

  ผู้ส าเร็จฯ 17     

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา   6.00   2.00 

3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   2.00 2.00 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา ข้อ   2.00 2.00 
3.3 ผลที่เกิดกับนกัศึกษา ข้อ   2.00 2.00 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์   9.89   3.30 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   3.00 3.00 
4.2 คุณภาพอาจารย์ คะแนน 4.6   3.89 

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก   สัดส่วน 2 40.0 5.00 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  

สัดส่วน 1 20.0 1.67 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     

 - ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร สัดส่วน 1.60 32.0 5.00 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์     3.00 3.00 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

  13.00   3.25 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร     3.00 3.00 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน     2.00 2.00 
5.3 การประเมินผู้เรียน     3.00 3.00 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   12 100.0 5.00 
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    12    

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   3   3.00 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     3.00 3.00 
ผลรวม       40.50 

ตัวบ่งชี้       13.00 

รวมตัวบ่งชี้ท่ีประเมิน (องค์ 2-6) 
  

ระดับ
คุณภาพดี 

  3.12 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร   
   

องค์ประกอบที ่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้
มาตรฐาน 

 

2. บัณฑิต  -     -    4.30 4.30 ดีมาก  

3. นักศกึษา 2.00  -     -    2.00 น้อย  

4. อาจารย์ 3.30  -     -    3.30 ดี  

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.00 3.33  -    3.25 ดี  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  -    3.00  -    3.00 ปานกลาง  

ผลการประเมิน 
2.70 3.25 4.30 

3.12 ดี 
 

ปานกลาง ดี ดีมาก  
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร  ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 จากคะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การก ากับมาตรฐาน 
“ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 

ผลการประเมินระดับดีมาก คือ องค์ประกอบด้านบัณฑิต ค่าคะแนนที่ 4.30 
ผลการประเมินระดับดี คือ องค์ประกอบด้านอาจารย์ และหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน ค่าคะแนนที่ 3.30 และ 3.25 ตามล าดับ 
ผลการประเมินระดับปานกลาง คือ องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ค่าคะแนนที่ 3.00 
ผลการประเมินระดับน้อย คือ องค์ประกอบด้านนักศึกษา ค่าคะแนนที่ 2.00  
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

- ควรมีการประเมินกระบวนการในแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อน าผลประเมินมาปรับปรุง วางแผนในการด าเนินงาน

ในปีต่อไป 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  

 

 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

  

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 

 

 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. หลักสูตรมีระบบการดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด สามารถแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา 
ทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิต 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

1. ยังไม่มีการน าข้อมูลการจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมทักษะการ
เรียนรู้จากปีที่ผ่านมา มาจัดท าแผนในปี 
2558  
 

 

1. ควรมีการประเมินแผนการจัดกิจกรรม เพ่ือน า

ผลมาใช้ในการพัฒนาเสริมทักษะในปีต่อไป 

เช่น การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับทักษะที่

จ าเป็นของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี (ทักษะแห่ง

ศตวรรษท่ี 21) 

 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

1. คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์

ประจ าหลักสูตรยังมีน้อย 

 

 

 

 

1. ควรเร่งรัดและสนับสนุนการท าผลงาน

วิชาการและการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

2. ควรส่งเสริมการจัดระบบพ่ีเลี้ยง การให้

ค าแนะน าจากอาจารย์ในหลักสูตรที่มี

ต าแหน่งทางวิชาการ  

 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร หน้า 15 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอนทั้งการเปิดรายวิชาและกิจกรรมที่จัด
ในหลักสูตร 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

1. ขาดการน าผลประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต การ

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

มาใช้ปรับปรุงสาระในรายวิชาและการประเมิน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

2. ขาดการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

(วิชาฝึกปฏิบัติและการบูรณาการการเรียนการ

สอนกับภารกิจอ่ืนๆ) เพ่ือมาใช้ในการปรับ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1. ทบทวนวิธีการและเครื่องมือในการ
ประเมินทักษะของนักศึกษา เพ่ือให้ได้
ข้อมูลทักษะที่ควรพัฒนาให้เหมาะสมตาม
วิชาชีพ 
 

2. ควรมีการน าผลการประเมินจากแหล่งฝึก
ประสบการณ์มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง
ในการพัฒนานักศึกษา 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

1. หนังสือ ต าราสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เพียงพอ

และไม่ครอบคลุม 

1. เสนอแนะการใช้ระบบการยืมต่างสถานบัน 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา 

 

ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์นักศึกษา 

1. ควรเสริมทักษะการขับเสภา และท านองเสนาะให้แก่นักศึกษา 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร หน้า 16 

 

 

 

 
 

 

 

ภาคผนวก 
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2558 

วันที่ 29 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 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน  

(Common Data Set) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


