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ข้อมูลทั่วไปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2559 

 
 

การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต 
รหัสหลักสูตร (14 หลัก) 25500181100736 
ระดับปริญญา ปริญญาตรี 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ใช้ประเมิน ปี พ.ศ. 2548 หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2555 
ภาควิชา/ สาขา นิเทศศาสตร์ 
คณะ ศิลปศาสตร์ 
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1 นางสาววิชดา ลิวนานนท์ชัย ประธานกรรมการ 
2 นายจักรภพ เสาเวียง กรรมการ 
3 นางสาวภัทราจิตร  แสงสว่าง กรรมการและเลขานุการ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 โดยองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์
การประเมิน” และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยรวมอยู่ใน ระดับ       
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.44 จากคะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร    
 
สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่านการประเมิน และหลักสูตรได้มาตรฐาน  
องค์ประกอบที่ 2 3.50 ดี (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 2.00 น้อย (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 1.89 น้อย (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 2.75 ปานกลาง (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 2.00 น้อย (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.44 ปานกลาง (13 ตัวบ่งชี้) 
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วิธีการประเมิน 
 

วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
1. ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ก าหนดขึ้น โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ รวมทั้งให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
การวางแผนการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้ส่ง  e-

mail แจ้งแผนการท างาน  
- กรรมการทุกคนประเมินคะแนนตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบตามแบบประเมินที่ทุกคนได้รับ พร้อม จุด

แข็ง โอกาสพัฒนา ข้อแนะน า และน ามาสรุปร่วมกันในวันตรวจประเมิน 
- มอบหมายให้อาจารย์ทั้งสองซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัย ตรวจสอบล่วงหน้าว่า 

มคอ.3  และ มคอ.5 ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 ของหลักสูตรครบทุกวิชาและถูกต้องหรือไม่  มีการทวนสอบ
หรือไม ่

- ประธานเขียนสรุป รายงานผลการตรวจประเมินฯ หลักสูตร 

2. คณะกรรมการผู้ประเมินฯประมวลข้อมูลหลักฐานด้วยวิธีการหลากหลายจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 
- ศึกษาเอกสารต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.5    
- สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา ระหว่างสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการ

ผู้ประเมินฯได้ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับ PDCA ระบบและกลไกการด าเนินงานต่างๆของหลักสูตรและข้อเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานต่างๆของหลักสูตรเพ่ือให้เกิด PDCA และเป็นระบบท่ีดีขึ้น 

3. หลังการตรวจเยี่ยม  คณะผู้ประเมินฯ ร่วมพิจารณาประเด็นการประเมินผลต่าง ๆ ให้เกิดความชัดเจน 
และครอบคลุมสาระส าคัญ แล้วจัดท าเป็นรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อหลักสูตรพิจารณา  

4. ผู้ให้ข้อมูลในวันตรวจเยี่ยมหลักสูตร ( เช่น อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เรียน) 
(โปรดระบุรายชื่อและต าแหน่ง) 

5. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง  
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
เกณฑ์มาตรฐานฯ ปี 2548 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลประเมิน 
(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

หมายเหตุ 
(ประเมิน/ไม่ประเมิน) 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน  
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  
1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 
หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน   ผ่าน   

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่าง
น้อย 2 คน 

ผ่าน   ผ่าน   

11. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/
ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 
เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) หมายเหตุ ส าหรับ
หลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือ หลักสูตร 6 ปี 
ประกาศใช้ในปีที่ 8 

ผ่าน  ผ่าน  

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 

หมายเหตุ - ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย์) 
 
> องค์ประกอบท่ี 2 - 6     

องค์ประกอบ 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/
ข้อ 

คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต    
2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดับ 
ตรี โท และเอก) 

4.09 4.09 4.09 

- จ านวนบัณฑิตทั้งหมด (ผู้ส าเร็จฯ)    

ระดับ ป.ตร ี  33  

- จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน (โดยนายจ้าง)  19  

- ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต (โดยนายจ้าง)  77.71  
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องค์ประกอบ 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/
ข้อ 

คะแนน 

คะแนนประเมินบณัฑิต ป.ตร ี  4.09  

- ร้อยละของการส ารวจข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ป.ตรี (ต้ังแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป)  57.58  

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 18 58.06 2.90 
 31   

1.1  จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด  33  

-  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ  6  

-  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ  0  

- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจ  32  

- จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ได้งานท าภายใน 1 ปีหลังส าเรจ็การศึกษา (ไม่นับรวมผู้
ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

 12  

-  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร  0  

-  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว  
0 

 

-  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา  1  

-  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท  0  

1.2  จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไมไ่ด้งานท า  13  

1.3 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเรื่องภาวะการมีงานท า  96.97  

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา   2.00 

3.1 การรับนักศึกษา  2.00  

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา  2.00  

3.3 ผลที่เกิดกับนกัศึกษา  2.00  

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์   1.89 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  3.00  

4.2 คุณภาพอาจารย์   1.67 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 0 0.0 0.00 

- หลักสูตร ระดับปรญิญาตร ี 5   

1) คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสตูร (คน)  0  

- คุณวุฒิ ป.ตร ี  0  

- คุณวุฒิ ป.โท  5  

- คุณวุฒิ ป.เอก  0  
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องค์ประกอบ 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/
ข้อ 

คะแนน 

2) จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด (คน)  5  

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 0 0.0 0.00 

 5   

- ไม่ไดด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการ ( อาจารย์ )  5  

- รวมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  0  

- ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  0  

- รองศาสตราจารย ์  0  

- ศาสตราจารย ์  0  

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1.40 28.0 5.00 

คะแนน 5   

- รวมจ านวนผลงานวจิัย  5  

- ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจัย  1.40  

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

 4  

ค่าถ่วงน้ าหนัก  0.80  

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้ง
ให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (0.40) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   ผลงานได้รบัการจดอนุสิทธิบัตร  (0.40)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 2 (0.60) 

 1  

ค่าถ่วงน้ าหนัก  0.60  

-    บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้
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องค์ประกอบ 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/
ข้อ 

คะแนน 

ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  (0.80) หรือ 

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 1 (0.80) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 (1.00) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   ผลงานได้รบัการจดสิทธิบัตร (1.00)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผา่นการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน (1.00)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   ต าราหรือหนังสือท่ีผา่นการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   ต าราหรือหนังสือท่ีผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

- รวมจ านวนผลงานสร้างสรรค ์  0  

- ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานสร้างสรรค์  0.00  

- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)    
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องค์ประกอบ 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/
ข้อ 

คะแนน 

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

- จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด  5  

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์  1.00 1.00 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   2.75 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  2.00 2.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  2.00 2.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน  2.00 2.00 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 10 100.0 5.00 

 10   

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   2.00 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  2.00 2.00 

ผลรวม   31.66 

ตัวหาร   13 

คะแนน   2.44 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 
 

องค์ประกอบ Input Process Output 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน 

2. บัณฑิต  -     -    3.50 
3. นักศกึษา 2.00  -     -    
4. อาจารย์ 1.89  -     -    
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 2.00 3.00  -    
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  -    2.00  -    

ผลการประเมิน 
1.95 2.75 3.50 

น้อย ปานกลาง ดี 

รวม 2.44 
ระดับ ปานกลาง 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
1. จ านวนอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีน้อย ท าให้ภาระงานสอนและภาระงานด้านอ่ืนๆ เช่น

วิจัย บริการวิชาการ และท านุฯ การบริหารหลักสูตรไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน และไม่สามารถไป
พัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการหรือพัฒนาคุณวุฒิในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นหลักสูตรควรมีการวางแผนเพ่ิม
อัตราก าลังให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและน าเสนอต่อที่ประชุมกรรมการคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

2. ในการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการควรด าเนินการให้ครบตามวงรอบ PDCA คือมีการประเมิน
กระบวนการ และน าผลการประเมินมาปรับปรุงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
 2. ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  
 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 

มีความเสี่ยงในการด ารงจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ให้ครบตลอดปีการศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
 
 

หลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย ควรเพิ่มอัตราก าลัง
สายวิชาการท่ีตรงตามสาขาวิชาให้มีจ านวนเพียงพอต่อ
ภาระงาน ตามพันธกิจ 4 ด้าน 

ข้อเสนอแนะ : 1. ควรมีการก าหนดวาระการประชุมในหัวข้อ การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร ให้ครบถ้วนทุกภาคการศึกษา และก ากับติดตามให้มีการปรับปรุงตามผลการประเมินในปีที่
ผ่านมา 
 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- 

 
บัณฑิตมีภาวการณ์มีงานท าเพียงร้อยละ 58.06  

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
- 

 
ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ิมรายวิชาให้มี
ความสามารถด้านอื่น นอกเหนือจากวิชาเอกเพ่ือ
โอกาสในการมีงานท ามากข้ึน 
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ข้อเสนอแนะ :  1. หลักสูตรควรประชุมหารือกับคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ในเรื่องการปรับปรุง
หลักสูตรให้มีทิศทางทันสมัยให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
มีกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาที่

สอดแทรกอยู่ในรายวิชาเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึก

ปฏิบัติจริงจ านวนมาก 

 

ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาในหลักสตูรยังไม่

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับ

วิชาชีพได้เท่าที่ควร 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
ควรมีการประเมินสรุปผลโครงการ และกิจกรรมที่
จัดให้นักศึกษาทั้งหมด เพ่ือน าผลไปปรับปรุงในปี
ต่อไป 
 

ควรส่งเสริมและปรับทัศนคติให้นักศึกษาเห็น
ความส าคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้
งานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะ : - 
 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

 จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- 

 
จ านวนอาจารย์ผู้ สอน และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีน้อย ท าให้ภาระงานสอนและภาระงาน
ด้านอ่ืนๆ เช่นวิจัย บริการวิชาการ และท านุฯ การ
บริหารหลักสูตรไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ครบถ้วน และไม่สามารถไปพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการหรือพัฒนาคุณวุฒิในระดับท่ีสูงขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
- 

 
หลักสูตรควรมีการวางแผนเพ่ิมอัตราก าลังให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นและน าเสนอต่อที่
ประชุมกรรมการคณะฯ และมหาวิทยาลัยในการ 

ข้อเสนอแนะ : - 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 
 

ในการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการด าเนินการยัง
ไม่ครบตามวงรอบ PDCA  

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
 
 

หลักสูตรควรให้ความส าคัญในการน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ : - 
 
 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 

ไม่มีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เฉพาะ
ห ลั ก สู ต ร  เ ช่ น  จ า น ว น ค อม พิ ว เ ต อ ร์ ใ น
ห้องปฏิบัติการ 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
 
 

ควรมีการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เฉพาะหลักสูตร และน าผลมาปรับปรุ ง ให้
เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR  
ควรตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตัวเลขของ SAR ทุกหน้า ให้เป็นข้อมูลปีการศึกษา 2559 และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

หน้า 9 ผลงานวิชาการของอาจารย์ให้อยู่ในรอบปีการศึกษา 2559 
หน้า 12 ไม่มีการรายงานความพึงพอใจของอาจารย์ในปีการศึกษา 2559 
หน้า 13 ให้แก้ปีการศึกษา และข้อมูลจ านวนร้อยละของบัณฑิต 
หน้า 22 ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรฯ มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.77 
หน้า 36 รายงานการทวนสอบ ไม่ตรงตามรายงาน SAR แก้ไขเป็น 9 รายวิชา 
หน้า 36 รายวิชาที่เปิดสอน 1/59 มีจ านวน 17 รายวิชา และ 2/59 มีจ านวน 17 รายวิชา รวม 34 
รายวิชา คิดเป็น 9/34= 26.47% 

*เอกสารแนบในระบบ CHEQA ไม่ครบตาม SAR เช่น หน้า 43 ไม่พบรายงานการประชุม และหน้า 2 ค าสั่ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
จากการสัมภาษณ์นักศึกษา  

 จ านวนคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ 

 ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาในหลักสูตรยังไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้

เท่าที่ควร 

 นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในการศึกษาวิชาโทเพื่อเพ่ิมทักษะด้านอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นต่อการท างานในวิชาชีพในอนาคต 
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ภาคผนวก 
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ตารางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลกัสูตร 
 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2559 
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 

 
เวลา กิจกรรม 

08.30 -09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมร่วมกัน 
09.00-09.30 น. การน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร โดย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
09.30 –11.00 น. การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 นักศึกษา (ทุกชั้นปี) 
การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

11.00 – 12.00 น. การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ศิษย์เก่า 
 ผู้ใช้บัณฑิต 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 น. การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน / คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน 
14.00 -16.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประชุมร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการตรวจประเมิน 
16.00 -16.30 น. คณะกรรมการฯ น าเสนอผลการประเมิน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาคุณภาพ

หลักสูตร พร้อมตอบข้อซักถามเพ่ิมเติม 
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ข้อมูลติดต่อผู้จดัท า  

 

นางสาวเต็มศิริ ชิดดี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

e-mail: temsiri.c@ubu.ac.th 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค  
ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี   
โทร 045-353036 โทรสาร 045-535036  
http://www.ubu.ac.th/web/quality 


