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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ได้ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำของ 

คณะวิทยำศำสตร์ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ประจ ำรอบปีกำรศึกษำ 2557 ในวันที่  24  

เดือนกันยำยน 2558   ตำมรำยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบว่ำ ในภำพรวมของหลักสูตร ผลกำรประเมินอยู่ใน

ระดับคะแนน 2.51 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภำพระดับปำนกลำง โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตร      

ผ่ำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร และ มีจ ำนวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมำก ได้แก่องค์ประกอบที่ 2 

บัณฑิต มีจ ำนวน 2 องค์ประกอบอยู่ในระดับปำนกลำง ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 อำจำรย์ และองค์ประกอบที่ 5 

หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน มีจ ำนวน 2 องค์ประกอบอยู่ในระดับคุณภำพน้อย ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษำ และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้  

คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ได้ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำของ 

คณะวิทยำศำสตร์ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ประจ ำรอบปีกำรศึกษำ 2557 ในวันที่  24 เดือน

กันยำยน 2558   ตำมรำยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบว่ำ ในภำพรวมของหลักสูตร ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ

คะแนน 2.33 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภำพปำนกลำง โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตร      ผ่ำนตำม

เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร และมีจ ำนวน 1 องค์ประกอบอยู่ในระดับดีมำก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต มี

จ ำนวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปำนกลำง ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 อำจำรย์ และองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร 

กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน และมี 2 องค์ประกอบในระดับคุณภำพน้อย ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 

นักศึกษำ และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้  
 

ในกำรนี้ คณะกรรมกำรประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภำพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือ

กำรพัฒนำ ตำมรำยองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

จุดแข็งในภาพรวม 

1. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมีคุณวุฒิ ต ำแหน่งทำงวิชำกำรตลอดจนมีผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรยอมรับในระดับ

นำนำชำติเป็นจ ำนวนมำก 

2. เป็นหลักสูตรที่มีกำรบูรณำกำรศำสตร์ทุกแขนงวิชำย่อยของสำขำเคมี และมีงำนวิจัยเชิงบูรณำกำรเป็นที่

ยอมรับในระดับนำนำชำติ  
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3. หลักสูตรมีเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำและวิจัย ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ 

4. มีทุนสนับสนุนกำรศึกษำและวิจัยทั้งจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกส ำหรับนักศึกษำอย่ำงทั่วถึง 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1. ควรมีกำรเตรียมควำมพร้อมของนักศึกษำโดยให้ควำมรู้เกี่ยวกับแผนกำรเรียนและกรอบระยะเวลำที่

ชัดเจนในกำรก ำหนดหัวข้อวิทยำนิพนธ์ ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

2. ควรสร้ำงกระบวนกำรก ำกับติดตำมควำมก้ำวหน้ำวิทยำนิพนธ์ที่เข้มแข็ง เพื่อเร่งรัดให้นักศึกษำส ำเร็จ

กำรศึกษำได้ตำมแผน 

3. ต้องมีกำรวิเครำะห์ปริมำณกำรใช้งำนและควำมพึงพอใจสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ของนักศึกษำและอำจำรย์ 

4. ควรมีกำรด ำเนินกำรของหลักสูตรในทุกด้ำน ให้ครบวงรอบตำมกระบวนกำร PDCA ที่ชัดเจน 
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วิธีการประเมิน 

 
วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

1. ตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรตำมระบบและกลไกที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

ก ำหนดขึ้น โดยกำรวิเครำะห์/เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภำพว่ำ

เป็นไปตำมเกณฑ์และได้มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทรำบสถำนภำพของตนเอง ทรำบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ

ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง อันจะน ำไปสู่กำรก ำหนด

แนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพของหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์และมำตรฐำนที่ตั้งไว้ รวมทั้งให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

การวางแผนการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

1. กำรเตรียมกำรและวำงแผนก่อนกำรตรวจเยี่ยม 

2. ศึกษำรำยงำนกำรผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร (SAR)  วิเครำะห์ตัวบ่งชี้และองค์ประกอบกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร ของ สกอ. รวบรวมหลักฐำน

ข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

1) สังเกตจำกสภำพจริงด้วยกำรเยี่ยมชม 

2) สัมภำษณ์ และจดบันทึก 

 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

 นักศึกษำ 

3) ศึกษำจำกเอกสำรที่หลักสูตรน ำเสนอ 
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การประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 

 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 กำรบริหำรจัดกำรหลกัสูตรตำมเกณฑม์ำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนดโดย สกอ. 

1. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร ไม่น้อยกว่ำ 5 คนและเป็นอำจำรยป์ระจ ำเกินกว่ำ 1 หลักสูตร
ไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำม
หลักสตูรนั้น 

ผ่ำน 

2. คุณสมบตัิของอำจำรย์ประจ ำ
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปดิสอน อย่ำงน้อย 2 คน 

ผ่ำน 

3. คุณสมบตัิของอำจำรยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

คุณวุฒิไมต่่ ำกว่ำปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือด ำรงต ำแหน่ง
ศำสตรำจำรย์ขึ้นไป ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สมัพันธ์กัน
จ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน 

ผ่ำน 

4. คุณสมบตัิของอำจำรยผ์ู้สอน 1. อำจำรย์ประจ ำหรือผู้ทรง คุณวฒุิภำยนอกสถำบัน  มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรอง
ศำสตรำจำรย ์ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอน และ 3. มีประสบกำรณ์ในกำร
ท ำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ 

ผ่ำน 

5.คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลัก (ก) และอำจำรยท์ี่
ปรึกษำกำรค้นคว้ำอิสระ (ข) 

1. เป็นอำจำรย์ประจ ำที่มีคณุวุฒิปริญญำเอกหรือด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย ์ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยท่ี
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกำรศึกษำเพื่อรบัปริญญำ 

ผ่ำน 

6. คุณสมบตัิของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) 

1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหรือผู้ทรงคณุวุฒิภำยนอกท่ีมีคณุวุฒิ
ปริญญำเอกหรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรอง
ศำสตรำจำรย ์ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันและ  
2. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกำรศึกษำ
เพื่อรับปริญญำ  

ผ่ำน 

7. คุณสมบตัิของอำจำรยผ์ู้สอบ
วิทยำนิพนธ ์  

1. อำจำรย์ประจ ำและผู้ทรงคุณวฒุิภำยนอกสถำบัน ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทยีบเท่ำหรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำ
กว่ำรองศำสตรำจำรย ์ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สมัพันธ์
กันและ 2. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
กำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ  

ผ่ำน 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี    หน้า 6 

 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
8. กำรตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงำนของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

วำรสำรหรือสิ่งพิมพ์วิชำกำรที่มีกรรมกำรภำยนอกมำร่วม
กลั่นกรอง(peer review) ซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสำร หรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

ผ่ำน 

9. ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระใน
ระดับบณัฑติศึกษำ 

วิทยำนิพนธ์ : อำจำรย์ 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน ผ่ำน 

10. อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธแ์ละ
กำรค้นคว้ำอิสระในระดับบณัฑิตศกึษำ
มีผลงำนวิจยัอย่ำงต่อเนื่องและ
สม่ ำเสมอ 

อย่ำงน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี ผ่ำน 

11. กำรปรบัปรุงหลักสูตรตำมรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และอนุมัต/ิให้ควำม
เห็นชอบโดยสภำมหำวิทยำลยั/สถำบัน เพื่อให้หลักสตูรใช้งำน
ในปีท่ี 6) หมำยเหตุ ส ำหรับหลักสตูร 5 ปี ประกำศใช้ในปีท่ี 7 
หรือ หลักสตูร 6 ปี ประกำศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่ำน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก ำหนดไวเ้ป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้
มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย)์ 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต       
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภำพบัณฑติตำมกรอบมำตรฐำนคณุวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ 

  4.67 4.67 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ผลงำนของนักศึกษำและผูส้ ำเร็จกำรศึกษำในระดับปรญิญำ
โท/เอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

       5 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา     
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  กำรรับนักศึกษำ       2 2  

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2  กำรส่งเสรมิและพฒันำรักศึกษำ     1  1 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลทีเ่กิดกับนักศึกษำ      1 1  
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร     
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  กำรบรหิำรและพฒันำอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร      1 1 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภำพอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร         

ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญำเอก      5 5 

ประเด็นที ่4.2.2 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

       5 

ประเด็นที ่4.2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร       5  

ประเด็นที ่4.2.4 จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปรญิญำเอก
ที่ได้รับกำรอ้ำงอิงในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติต่อจ ำนวนอำจำรย์
ประจ ำหลักสตูร (เฉพำะปริญญำเอก) 

  - - 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลทีเ่กิดกับอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร      3 3 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน     
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สำระของรำยวิชำในหลักสตูร      1 1 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  กำรวำงระบบผูส้อนและกระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอน     2 2 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3 กำรประเมินผู้เรียน       1 1 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.4 ผลกำรด ำเนินงำนหลักสตูรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำต ิ

    100 5 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้     

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรยีนรู้      1  1 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี ้องค์ประกอบท่ี 2 - 6  ( จ านวน 12  ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 
2.51 

         ตัวบ่งชี้ 
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ตารางการวิเคราะห์คณุภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2557 

องค์ประกอบ
ที่ 

คะแนนผ่าน 
จ านวนตัว

บ่งชี ้
I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

1. การก ากับ
มาตรฐาน 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต 
คะ

แน
นเ

ฉล
ี่ยข

อง
ทุก

ตัว
บ่ง

ชี้ใ
นอ

งค
์ปร

ะก
อบ

ที่ 
2 

- 6
 2 0.00 0.00 4.84 4.84 ระดับคุณภาพดีมาก 

3. นักศึกษา 3 1.33 0.00 0.00 1.33 ระดับคุณภาพน้อย 

4. อาจารย์ 3 3.00 0.00 0.00 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

5. หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน การ
ประเมิน
ผู้เรียน 

4 1.00 2.67 0.00 2.25 ระดับคุณภาพปานกลาง 

6. ส่ิง
สนับสนุน
การเรียนรู ้

1 0.00 1.00 0.00 1.00 ระดับคุณภาพน้อย 

รวม   13 7 4 2     

ผลการประเมิน 

2.00 2.25 4.84 

2.51 
ระดับคุณภาพปาน

กลาง น้อย ปาน
กลาง 

ดี
มาก 

หมายเหตุ 
       ผลการประเมิน 0.01 – 2.00 ระดับคุณภำพน้อย 

    

 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภำพปำนกลำง 

    

 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภำพด ี

    

 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภำพดีมำก 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- - 

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

บัณฑิตมีคุณลักษณะตำมกรอบคุณวุฒิมำตรฐำน

กำรศึกษำแห่งชำติ และ ตรงตำมควำมต้องกำรของ

ผู้ใช้บัณฑิต อยู่ในระดับดีมำก 

 

- 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- - 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

ไม่มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อ

หลักสูตร 

 

ควรจัดให้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำ

เพ่ือน ำไปพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1.อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมีคุณวุฒิ ต ำแหน่งทำง

วิชำกำรตลอดจนมีผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรยอมรับใน

ระดับนำนำชำติเป็นจ ำนวนมำก 

2.อำจำรย์มีเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงด้ำนงำนวิจัยที่

เข้มแข็ง 

ควรส่งเสริมให้อำจำรย์เข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรใน

ระดับท่ีสูงขึ้น  

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

ยังไม่พบกำรวิเครำะห์อัตรำก ำลังและกำรวำงแผน

ระยะยำวในกำรส่งเสริมพัฒนำอำจำรย์  

 

จัดท ำแผนอัตรำก ำลังระยะยำวของอำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรและอำจำรย์ผู้สอนเพ่ือให้มีจ ำนวนและ

คุณภำพตำมที่ต้องกำร 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

ยังไม่พบกำรปรับปรุงเนื้อหำรำยวิชำให้ทันสมัยตำม

ควำมก้ำวหน้ำในสำขำ 

 

 

 

ควรมีกำรด ำเนินกำรทบทวน 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

ยังไม่พบกำรวิเครำะห์ปริมำณกำรใช้งำนและควำมพึง

พอใจสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ของนักศึกษำและ

อำจำรย์ 

ควรจัดท ำแผนกำรใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในกำร

เรียนกำรสอน และกำรวิจัย  
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2557 

วันที่   24  เดือน กันยายน   พ.ศ. 2558 

 

เวลา กิจกรรม 

08.30 -09.00 น. คณะกรรมกำรฯ ประชุมพิจำรณำแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตร 

09.00-09.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2557 

09.30 –11.30 น. คณะกรรมกำรฯ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในกำรด ำเนินกำรจัดกำรหลักสูตรตำม
องค์ประกอบต่ำงๆ กับอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรแบบพิชญภิจำรณ์  

11.30 –12.00 น. คณะกรรมกำรฯ พูดคุยและสัมภำษณ์ตัวแทนนักศึกษำ 

12.00 -13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 -14.00 น. คณะกรรมกำรฯตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน/ผลกำรด ำเนินงำน 

14.00 -16.00 น. คณะกรรมกำรฯประชุมสรุปผลกำรตรวจประเมินและเตรียมกำรเสนอผลด้วยวำจำ 

16.00 -16.30 น. คณะกรรมกำรฯน ำเสนอผลกำรประเมินเบื้องต้นด้ำยวำจำ แก่อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
พร้อมตอบข้อซักถำมเพ่ิมเติม 

 

 


