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บทสรุปสําหรับผู้บรหิาร 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับน้อย (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.87 จากคะแนน
เต็ม 5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
การกํากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน”และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จํานวน 11 
ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 13 ตัวบ่งชี้ที่ไม่ประเมินคือ ตัวบ่งชี้ที่ 2 (2,1 และ 2.2 ) โดยมีผลการประเมินดังนี้ 

องค์ประกอบที่ได้ผลการประเมินระดับน้อย จํานวน 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และ องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 2.00 และ 1.00 ตามลําดับ 

องค์ประกอบที่ได้ผลการประเมินระดับปานกลาง จํานวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.86  

สําหรับในปีการศึกษา 2558 มีองค์ประกอบที่ไม่ประเมิน จํานวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2 
บัณฑิต 

 
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯมีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา ดังนี้ 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณสมบัติครบตรงตามเกณฑ์ และมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการ

จัดหลักสูตรถึงแม้ยังไม่มีนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 และมีการเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาในปีการศึกษา 

2559 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพต่อไป 

2. มีการพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เช่น ส่งเสริมการขอตําแหน่งทางวิชาการ 

และการเพิ่มพูนความรู้ได้วิชาการและวิชาชีพ 

3. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการจัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นแรงจูงใจ

ในการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตร 

4. อาจารย์ประจําหลักสูตรควรทําการประเมินและนําผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการให้

ทันตามวงรอบการประเมิน 

5. คณะและมหาวิทยาลัยควรเพิ่มช่องทางสนับสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทุนการทําวิทยานิพนธ์

ให้แก่บัณฑิตศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างทั่วถึง 

6. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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สรุปผลการประเมินตามองคป์ระกอบ 
 

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 0.00 ไม่ประเมิน (2 ตัวบ่งชี)้ 

องค์ประกอบที ่3 1.00 น้อย (3 ตัวบ่งชี)้ 

องค์ประกอบที ่4 2.86 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี)้ 

องค์ประกอบที ่5 2.00 น้อย (4 ตัวบ่งชี)้ 

องค์ประกอบที ่6 1.00 น้อย (1 ตัวบ่งชี)้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

1.87 น้อย (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 ผลการดําเนินงาน 

องค์ประกอบที ่1  การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตร
ไม่ได้และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 

ผ่าน   

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน   

3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จํานวนอย่างน้อย 3 คน 

ผ่าน   

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 1. อาจารย์ประจําหรือผู้ทรง คุณวุฒิภายนอกสถาบัน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 3. มีประสบการณ์ในการ
ทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ผ่าน   

5.คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก (ก) และอาจารย์ท่ี
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ข) 

1. เป็นอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ี
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ผ่าน   

6. คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

1. เป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ  
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  

ผ่าน   

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์   

1. อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกสถาบัน ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่า
กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันและ 2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา  

ผ่าน 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษา 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง(peer review) ซ่ึงอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 ไม่ประเมิน 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน 

9. ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน ผ่าน   

10. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ 

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ป ี ผ่าน   

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ป ี(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งาน
ในปีท่ี 6) หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 
หรือ หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน   

12. การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัว
บ่งชี้ผลการดําเนนิงานเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวบ่งชี ้TQF ข้อ 1-5 ต้องดําเนินการทุกตัว ผ่าน   

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กําหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้
มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย์) 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดบัหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 
 

  
  

 > องค์ประกอบที่ 2 - 6 

องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร 
ร้อยละ/

ข้อ คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต   #DIV/0!   
 ไม่

ประเมิน  

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดับ ตรี โท และเอก) 

คะแนน 0.00 0.00  -    

2.2 : การได้งานทํา หรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษา         

    - ปริญญาโท – ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ค่าถ่วง นน. 0.00 #DIV/0!  -    

  ผู้สําเร็จฯ 0     

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา   3.00   1.00 

3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   2.00 2.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ข้อ   1.00 1.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ข้อ   0.00 0.00 

องค์ประกอบที ่4 อาจารย์   8.58   2.86 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   2.00 2.00 

4.2 คุณภาพอาจารย์ คะแนน 11   4.58 

 - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   สัดส่วน 5 100.0 5.00 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาโท   5     

 - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  สัดส่วน 3 60.0 3.75 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาโท   5     

 - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร สัดส่วน 3.00 60.0 5.00 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาโท   5     

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์     2.00 2.00 

องค์ประกอบที ่5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

  8.00   2.00 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร     1.00 1.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน     1.00 1.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน     1.00 1.00 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  5 100.0 5.00 

    5   

องค์ประกอบที ่6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   1   1.00 
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6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     1.00 1.00 

รวมตัวบ่งชี้ที่ประเมิน (องค์ 2-6) 
  

ระดับคุณภาพ
น้อย 

  1.87 
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ตารางการวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

 

องค์ประกอบที ่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน  

1. การกํากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต  -     -    0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

3. นักศึกษา 1.00  -     -    1.00 น้อย 

4. อาจารย์ 2.86  -     -    2.86 ปานกลาง 
5. หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

1.00 2.33  -    2.00 น้อย  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  -    1.00  -    1.00 น้อย 

ผลการประเมิน 

1.80 2.00 0.00 

1.87 น้อย 
 

น้อย น้อย ไม่
ประเมิน  
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับน้อย (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.87 จากคะแนนเต็ม 5.00) ตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การกํากับ
มาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน”และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จํานวน 11 ตัวบ่งชี้ จาก
ทั้งหมด 13 ตัวบ่งชี้ที่ไม่ประเมินคือ ตัวบ่งชี้ที่ 2 (2,1 และ 2.2 ) โดยมีผลการประเมินดังนี้ 

องค์ประกอบที่ได้ผลการประเมินระดับน้อย จํานวน 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และ องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 2.00 และ 1.00 ตามลําดับ 

องค์ประกอบที่ได้ผลการประเมินระดับปานกลาง จํานวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.86  

สําหรับในปีการศึกษา 2558 มีองค์ประกอบที่ไม่ประเมิน จํานวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2 
บัณฑิต 

 
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯมีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา ดังนี้ 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณสมบัติครบตรงตามเกณฑ์ และมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการจัด

หลักสูตรถึงแม้ยังไม่มีนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 และมีการเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาในปี

การศึกษา 2559 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพต่อไป 

2. มีการพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เช่น ส่งเสริมการขอตําแหน่งทางวิชาการ และ

การเพิ่มพูนความรู้ได้วิชาการและวิชาชีพ 

3. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการจัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นแรงจูงใจใน

การตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตร 

4. อาจารย์ประจําหลักสูตรควรทําการประเมินและนําผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการให้ทัน

ตามวงรอบการประเมิน 
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5. คณะและมหาวิทยาลัยควรเพิ่มช่องทางสนับสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทุนการทําวิทยานิพนธ์

ให้แก่บัณฑิตศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างทั่วถึง 

6. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

- - 

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

- - 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย ์

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

- ควรเพิ่มแผนบริหารความเสี่ยงด้าน

จรรยาบรรณ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ

สอนและการประเมินผลของการเรียนของนักศึกษา 

- ควรเพิ่มระบบการยกย่องและการธํารงค์รักษา 

 

- 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

- - 

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

ต้องให้นักศึกษา (ถ้ามี) และอาจารย์มีส่วนร่วมในการ

ประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- 
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสตรช์ีวภาพ  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจาํปกีารศึกษา 2558 

วันที่ 26 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


