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บทสรุปสําหรับผู้บรหิาร 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท คณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ2.58 
จากคะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัว
บ่งชี้ที่ 1.1  การกํากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และองค์ประกอบที่ 2-6 มีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง  

 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อ

การพัฒนา ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1. หลักสูตรมีอัตราการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ระยะเวลาของหลักสูตรตํ่า และมีอัตราการตกออกสูง 
หลักสูตรควรทบทวนกระบวนการในการกํากับติดตามการทําวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ 

2. หลักสูตรควรจัดทําแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อให้ได้ตําแหน่งทางวิชาการมากขึ้น เพื่อรองรับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรปี 2558 
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สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ
ประเมนิเฉลี่ย 

ระดับคณุภาพ 

หมายเหต ุ

0.01 – 2.00 น้อย 
2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 
4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที ่1 ผ่าน  

องค์ประกอบที ่2 2.64 ปานกลาง (2 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที ่3 2.33 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที ่4 2.92 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที ่5 2.38 ปานกลาง (4 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที ่6 3.00 ปานกลาง (1 ตัวบ่งชี้) 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

2.58 ปานกลาง (13 ตัวบ่งชี้) 
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วิธีการประเมิน 

 
วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

1. ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กําหนดขึ้น โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่า

เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่กําหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะนําไปสู่การกําหนด

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ต้ังไว้ รวมทั้งให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

การวางแผนการประเมนิของคณะกรรมการประเมินฯ 

1. การเตรียมการและวางแผนกอ่นการตรวจเยี่ยม 

2. ศึกษารายงานการผลการดําเนินงานของหลักสูตร (SAR)  วิเคราะห์ตัวบ่งชี้และองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ของ สกอ. รวบรวมหลักฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติมโดย 

1) สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

2) สัมภาษณ ์และจดบันทึก 

− อาจารย์ประจําหลักสูตร 

− นักศึกษา 

3) ศึกษาจากเอกสารที่หลักสูตรนําเสนอ 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี ้(สําหรับหลักสูตรระดบับัณฑิตศกึษา) 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 

องค์ประกอบที ่1  การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ําหนดโดย สกอ. 

1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตร
ไม่ได้และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาทีจ่ดัการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 

ผ่าน 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาํ
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทยีบเท่า หรือดํารงตําแหนง่ทาง
วิชาการไมต่่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพนัธ์
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างนอ้ย 2 คน 

ผ่าน 

3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

คุณวุฒิไม่ต่ํากวา่ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารยข์ึน้ไป ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวชิาที่สัมพันธ์กัน
จํานวนอย่างน้อย 3 คน 

ผ่าน 

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 1. อาจารย์ประจําหรือผูท้รง คุณวุฒิภายนอกสถาบัน  มีคุณวฒุิ
ปริญญาเอกหรอืดํารงตําแหน่งทางวิชาการไมต่่ํากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาทีสั่มพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 3. มีประสบการณใ์นการ
ทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่รับปรญิญา 

ผ่าน 

5.คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลกั (ก) และอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ข) 

1. เป็นอาจารยป์ระจําที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนง่
ทางวิชาการไมต่่ํากว่ารองศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพนัธ์กัน และ 2. มีประสบการณใ์นการทําวจิัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่รับปรญิญา 

ผ่าน 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้าม)ี 

1. เป็นอาจารยป์ระจําหรอืผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรอืดํารงตําแหน่งทางวิชาการไมต่่ํากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาทีสั่มพันธ์กันและ  
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึง่ของการศกึษา
เพื่อรับปริญญา  

ผ่าน 

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ ์  

1. อาจารย์ประจําและผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรอืเทียบเท่าหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํา
กว่ารองศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันและ 2. มีประสบการณ์ในการทําวจิัยที่ไมใ่ช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพือ่รบัปริญญา  

ผ่าน 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 

8. การตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษา 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการทีม่ีกรรมการภายนอกมารว่ม
กล่ันกรอง(peer review) ซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ ส่ือ
อิเล็กทรอนกิส์ 

ไม่
ประเมิน 

9. ภาระงานอาจารยท์ี่ปรกึษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน ผ่าน 

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑติศึกษา
มีผลงานวิจัยอยา่งต่อเนือ่งและ
สม่ําเสมอ 

อย่างน้อย 1 เรือ่งในรอบ 5 ปี ผ่าน 

11. การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาทีก่ําหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และอนุมัติ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อใหห้ลักสูตรใช้งาน
ในปีที่ 6) หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปทีี่ 7 
หรือ หลกัสูตร 6 ปี ประกาศใชใ้นปีที่ 8 

ผ่าน 

12. การดําเนินงานใหเ้ป็นไปตามตัวบ่งชี้
ผลการดําเนินงานเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1-5 ต้องดําเนินการทุกตวั ผ่าน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที ่1.1 กําหนดไวเ้ป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือวา่หลักสูตร
ไม่ได้มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย์) 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสตูร ปีการศึกษา 2558 

หลักสูตร เทคโนโลยกีารเกษตรและพัฒนาชนบท 

ระดับ ปริญญาโท     

คณะ เกษตรศาสตร์     

 > องค์ประกอบที ่1 การควบคุมกํากับมาตรฐาน   ได้มาตรฐาน   

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่
ประเมนิ 

คะแนน 
ผล

ประเมนิ 
1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 1 1.00 ผ่าน 

2. คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลกัสูตร 1 1.00 ผ่าน 

3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 1.00 ผ่าน 

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 1 1.00 ผ่าน 

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลักและ
อาจารยท์ี่ปรกึษาการค้นคว้าอิสระ 

1 1.00 ผ่าน 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม (ถ้ามี) 1 1.00 ผ่าน 

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ ์ 1 1.00 ผ่าน 

8. การตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา 
(เฉพาะแผน ก) 

              -                 -    ไม่ประเมิน 

9. ภาระงานอาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบณัฑิตศึกษา 

1 1.00 ผ่าน 

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวจิยัอย่างต่อเนื่อง (อย่างน้อย 
1 เรื่องในรอบ 5 ปี) 

1 1.00 ผ่าน 

11. การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทีก่ําหนด 1 1.00 ผ่าน 

รวม 10 10.00 ผ่าน
ประเมนิ 
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 > องค์ประกอบที่ 2 - 6 

องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร 
ร้อยละ/

ข้อ 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต   5.28   

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดับ ตรี โท และเอก) 

คะแนน 4.21 4.21 

2.2 : การได้งานทํา หรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จ
การศึกษา 

      

    - ปริญญาโท - ผลงานของนกัศึกษาและผู้สําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพห์รือ
เผยแพร ่
  

ค่าถ่วง นน. 0.60 8.57 
  

ผู้สําเร็จฯ 7 

องค์ประกอบที ่3 นักศึกษา   7.00   

3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   2.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานกัศึกษา ข้อ   3.00 

3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา ข้อ   2.00 

องค์ประกอบที ่4 อาจารย ์   8.75   

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   2.00 

4.2 คุณภาพอาจารย ์ คะแนน 8.2   

 - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวฒุิปริญญา
เอก   

สัดส่วน 5 100.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาโท   5   

 - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีด่ํารงตาํแหน่งทาง
วิชาการ  

สัดส่วน 1 20.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาโท   5   

 - ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร สัดส่วน 2.20 44.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาโท   5   

4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย ์     3.00 

องค์ประกอบที ่5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

  9.50   

5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสูตร     2.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

  
  

2.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน     1.00 
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5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  

  
  

14 
93.3 

15 

องค์ประกอบที ่6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   3   

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     3.00 

รวมตัวบ่งชี้ทีป่ระเมนิ (องค์ 2-6) 
  

ระดับคณุภาพปาน
กลาง 
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ตารางการวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

ตารางการวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร  

องค์ประกอบที ่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

1. การกํากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต  -     -    2.64 2.64 ปานกลาง 

3. นักศึกษา 2.33  -     -    2.33 ปานกลาง 

4. อาจารย ์ 2.92  -     -    2.92 ปานกลาง 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

2.00 2.50  -    2.38 ปานกลาง 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  -    3.00  -    3.00 ปานกลาง 

ผลการประเมิน 
2.54 2.63 2.64 

2.58 ปานกลาง 
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ2.58 จาก
คะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 
1.1  การกํากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และองค์ประกอบที่ 2-6 มีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง  

 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1. หลักสูตรมีอัตราการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ระยะเวลาของหลักสูตรตํ่า และมีอัตราการตกออกสูง 
หลักสูตรควรทบทวนกระบวนการในการกํากับติดตามการทําวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ 

2. หลักสูตรควรจัดทําแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อให้ได้ตําแหน่งทางวิชาการมากขึ้น เพื่อรองรับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรปี 2558 
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องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพฒันา 

 

โอกาสการพฒันา 

 

- - 

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

สนับสนุนให้นกัศึกษาเผยแพร่ผลงานในระดับที่

สูงขึ้น 

ค ว ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ตี พิ ม พ์ ผ ล ง า น ใ น

วารสารวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

วิชาการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 
 
 
 
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาและสําเร็จการศึกษา 
 

- เนื่องจากหลักสูตรมีการรับนักศึกษาหลากหลายสาขา

และเป็นกลุ่มคนที่ทํางาน ดังนั้นควรจัดกิจกรรมเพื่อ

เตรียมความพร้อมทางด้านคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน และ

ภาษาอังกฤษ 

- ควรทบทวนกระบวนการกํา กับติดตามการทํา

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารยป์ระจําหลักสตูร    

 จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

ควรเพิ่มสัดส่วนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มตํีาแหน่งทาง

วิชาการ 

ควรมีการส่งเสริมให้อาจารยม์ีการพัฒนาตําแหน่ง
ทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

- ควรมีการติดตามการประเมินการสอนทกุรายวิชา 

 

- นําผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจํา

หลักสูตรต่อการบริหารหลักสตูรและด้านสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้มาพิจารณาเพื่อวางแผนการดําเนินงาน 

- ควรนําผลประเมินการสอนจากนักศึกษามา
พิจารณาเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ
นําผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรต่อการบริหารหลักสตูรและด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้มาเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร 

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

- - 
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจาํปกีารศึกษา 2558 

วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 

เวลา กิจกรรม 

08.30 -09.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

09.00-09.30 น. อาจารย์ประจําหลักสูตรรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ปีการศกึษา 2558 

09.30 –11.30 น. คณะกรรมการฯ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดําเนินการจัดการหลักสูตรตาม
องค์ประกอบต่างๆ กับอาจารย์ประจําหลักสตูรแบบพิชญภิจารณ์  

11.30 –12.00 น. คณะกรรมการฯ พูดคุยและสมัภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 -14.00 น. คณะกรรมการฯตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการดําเนินงาน 

14.00 -16.00 น. คณะกรรมการฯประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและเตรียมการเสนอผลด้วยวาจา 

16.00 -16.30 น. คณะกรรมการฯนําเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้ายวาจา แก่อาจารย์ประจําหลักสูตร 
พร้อมตอบข้อซักถามเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 


