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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระดับปริญญาโท 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ ด ี(คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.09) ตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ จ านวน 11 ตัวบ่งชี้   

โดยองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) “ผ่าน”ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
ระดับค่าคะแนนของแต่ละองค์ประกอบเป็นดังนี้ 

1)  ระดับดี จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 (อาจารย์) และ องค์ประกอบที่ 5 (หลักสูตร 
การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน)   

2) ระดับปานกลาง จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 (นักศึกษา) และ องค์ประกอบที่ 6 
(สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้)   

  
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือ

การพัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1. ควรมีการสร้างภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ที่ดึงดูดผู้เรียนของหลักสูตร เพ่ือดึงดูดในการ

เพ่ิมจ านวนผู้เรียนในอนาคต 

2. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ควรมีการสื่อสารข้อมูลที่มีการกระจายข่าวกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยใช้

สื่อ social media 
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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 - - (2 ตัวบ่งชี้ ไม่

ประเมิน เนื่องจากยัง
ไม่มีบัณฑิต) 

องค์ประกอบที่ 3 2.67 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 3.33 ด ี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 3.25 ด ี (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.09 ด ี (13 ตัวบ่งชี้) 
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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 าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 

 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจ าเกินกว่า 1 หลักสูตร
ไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสตูรนั้น 

ผ่าน 

2. คุณสมบตัิของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปดิสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน 

3. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

คุณวุฒิไมต่่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน
จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

ผ่าน 

4. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอน 1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรง คุณวฒุิภายนอกสถาบัน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 3. มีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ผ่าน 

5.คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก (ก) และอาจารยท์ี่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ข) 

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ี
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรบัปริญญา 

ผ่าน 

6. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกท่ีมีคณุวุฒิ
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ  
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  

ผ่าน 

7. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอบ
วิทยานิพนธ ์  

1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์
กันและ 2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา  

ผ่าน 

8. การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง(peer review) ซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

ผ่าน 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบณัฑติศึกษา 

วิทยานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน ผ่าน 

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละ
การค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑิตศกึษา
มีผลงานวิจยัอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี ผ่าน 

11. การปรบัปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และอนุมัต/ิให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลยั/สถาบัน เพื่อให้หลักสตูรใช้งาน
ในปีท่ี 6) หมายเหตุ ส าหรับหลักสตูร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 
หรือ หลักสตูร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไวเ้ป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้
มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย)์ 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 

 
 

หลักสูตร ศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ระดับ ปริญญาโท     
คณะ เภสัชศาสตร์     

 > องค์ประกอบท่ี 1 การควบคุมก ากับมาตรฐาน   ได้มาตรฐาน   

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ประเมิน คะแนน ผลประเมิน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร 1 1.00 ผ่าน 

2. คุณสมบตัิอาจารย์ประจ าหลักสตูร 1 1.00 ผ่าน 

3. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 1 1.00 ผ่าน 

4. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอน 1 1.00 ผ่าน 

5. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรกึษา
การค้นคว้าอิสระ 

1 1.00 ผ่าน 

6. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 1 1.00 ผ่าน 

7. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ 1 1.00 ผ่าน 

8. การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (เฉพาะแผน ก) 1 1.00 ผ่าน 

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1 1.00 ผ่าน 

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างตอ่เนื่อง (อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี) 

1 1.00 ผ่าน 

11. การปรบัปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 1 1.00 ผ่าน 

รวม 11 11.00 ผ่านประเมิน 
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 > องค์ประกอบท่ี 2 - 6 
   องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต       

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (ระดับ ตรี โท และเอก) 

คะแนน 0.00   

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา       

    - ปริญญาโท - ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบั
ปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
  

ค่าถ่วง นน. 0.00   
  

ผู้ส าเร็จฯ 0 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา   8   

3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   3.00 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา ข้อ   3.00 
3.3 ผลที่เกิดกับนกัศึกษา ข้อ   2.00 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์   6   
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   3.00 
4.2 คุณภาพอาจารย์ คะแนน 14.2   

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก   สัดส่วน 5 100.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาโท   5   

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ  สัดส่วน 4 80.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาโท   5   

 - ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร สัดส่วน 5.20 104.0 
 - หลักสูตร ระดับปริญญาโท   5   

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์     2.00 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   108   
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร     3.00 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน     2.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน     3.00 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  
  

12 
100.0 

12 
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   3   
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     3.00 
รวมตัวบ่งชี้ที่ประเมิน (องค์ 2-6) 

  
ระดับคุณภาพ

ดี 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปาน
กลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - - 
(2.1,2.2) 

- ไม่ประเมิน 

3 3 2.67 
(3.1,3.2,3.3) 

- - 2.67 ปานกลาง 

4 3 3.33 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 3.33 ด ี

5 4 3.00 
(5.1) 

3.33 
(5.2,5.3,5.4) 

- 3.25 ด ี

6 1 - 3.00 
(6.1) 

- 3.00 ปานกลาง 

รวม 11 7 4 2 13  

ผลการประเมิน 
3.00 

ปานกลาง 

3.25 
ดี 

- 
ไม่

ประเมิน 

3.09 ด ี
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระดับปริญญาโท คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.09) ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ จ านวน 11 ตัวบ่งชี้   

โดยองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) “ผ่าน”ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และระดับ
ค่าคะแนนของแต่ละองค์ประกอบเป็นดังนี้ 

1)  ระดับดี จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 (อาจารย์) และ องค์ประกอบที่ 5 (หลักสูตร 
การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน)   

2) ระดับปานกลาง จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 (นักศึกษา) และ องค์ประกอบที่ 6 (สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้)   

  
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1. ควรมีการสร้างภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ที่ดึงดูดผู้เรียนของหลักสูตร เพ่ือดึงดูดในการเพ่ิม

จ านวนผู้เรียนในอนาคต 

2. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ควรมีการสื่อสารข้อมูลที่มีการกระจายข่าวกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยใช้สื่อ 

social media 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- - 

 

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- - 

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- - 

 
ข้อเสนอแนะ 

- พิจารณาจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมทักษะให้แก่นักศึกษาในช่วงเวลาที่นักศึกษาสามารถเข้าร่วมได้ 
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    
  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา

หลักสูตร และเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการ

พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

- ควรมีการกระจายการตีพิมพ์ผลงานของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- - 

 

  

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- เป็นหลักสูตรที่มีแนวโน้มในการพัฒนาที่ดี และอยู่

ในกระแสนิยมของโลกปัจจุบัน 

- ควรมีรายวิชาที่ให้ความรู้ในการต่อยอดผลิตภัณฑืที่

ผลิตได้ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาเชิงพานิชย์ รวมถึง

การประกอบธุรกิจสปาและความงามเพ่ิมมากข้ึน 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- - 

    

 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- - 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์   

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2558 

วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม 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 พดูคุย 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


