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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดรับการตรวจเมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ.2561 เพื่อประเมิน

คุณภาพภายในประจําปการศกึษา 2560 โดยมคีณะกรรมการ 3 ทาน ดังนี้   

1. รศ.ดร.เสนห   เอกะวภิาต (ประธานกรรมการ) 

2. ผศ.ดร.อุษาวด ี  ตันตวิรานุรักษ (กรรมการ) 

3. อาจารย ดร.ดนัย   ลสิวัสดรัิตนากุล (กรรมการ) 

และมีวิธีการประเมินเปนการสัมภาษณและตรวจสอบเอกสารจากหัวหนาภาควิชาฯ อาจารย

ประจําหลักสูตรทุกทาน อาจารยผูสอนและบุคลากรฝายสนับสนุนวิชาการ พบวา   

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน “ผาน” ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2548 และมี

ผลการประเมนิองคประกอบที่ 2-6 ดังนี้ 

องคประกอบที่ 2 บัณฑติ ไดคะแนน 4.68 อยูในระดับดมีาก 

องคประกอบที่ 3 นักศกึษา ไดคะแนน 2.67 อยูในระดับปานกลาง 

องคประกอบที่ 4 อาจารย ไดคะแนน 3.30 อยูในระดับด ี

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน ไดคะแนน 3.00 อยูในระดับ

ปานกลาง 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ไดคะแนน 3.00 อยูในระดับปานกลาง 

 

โดยสรุปผลการประเมินตนเองเฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของทุกองคประกอบไดคะแนน 3.25 อยูใน

ระดับด ี

 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

1. เนื่องจากนักศกึษานอยลงเสนอใหปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ใหบัณฑิตสามารถเปนครู

ฟสกิสตามพระราชดําริ 

2. ปรับปรุงและพัฒนา การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรยีนการสอน  

3. ปรับเปลี่ยนกระบวนการการเตรยีมความพรอมของนักศกึษากอนเขาศึกษา 
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สวนท่ี 1 บทนํา 

 

1.1 ประวัตคิวามเปนมาของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต หลักสูตรใหม ไดเปดหลักสูตรขึ้นมา

เมื่อป พ.ศ.2553 และไดเปดใชมาจนครบ 5 ป ใน พ.ศ.2558 ทางสาขาวิชาฟสิกสประยุกต คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมกับฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี จึงไดจัดทําการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ฟสิกสประยุกต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 และไดเริ่มเปดใชในป พ.ศ.2558 ที่ผานมา โดยยึดตาม

ปรัชญาของคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่กลาววา “มีความรูดี มี

คุณธรรม นําชาตพิัฒนาดวยวทิยาศาสตรและเทคโนโลย”ี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต ไดทําการจัดการเรียนการสอนเพื่อให

นักศึกษามีความรู ความสามารถ รวมทั้งทักษะความชํานาญทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ รวมไปถึง

ทักษะชีวติในดานตางๆ โดยบัณฑติที่จบจากสาขาฟสิกสประยุกต สามารถนําความรูไปประกอบวิชาชีพ

ตางๆ ในเชิงวิทยาศาสตรและศาสตรทางดานวิศวกรรมทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เชน 

นักวิทยาศาสตร นักวิจัย ผูควบคุมคุณภาพการผลิตอุปกรณดานอุตสาหกรรม ผูควบคุมการประกัน

คุณภาพการผลติ นักวชิาชีพในสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับฟสกิส เปนตน 

 

1.2 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมนิปท่ีผานมา 

องคประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเรยีน 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- จัดทําการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ รายวชิาและหลักสูตร 

ผลการดําเนนิการ 

  - ไดจัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯในระดับภาควชิา 

1.3 วธิกีารประเมนิ 

วัตถุประสงคในการประเมนิ 

 1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ 

กําหนดขึ้น 

 ทั้งนี้โดยการวิเคราะห/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในทุกองคประกอบ

คุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐานที่กําหนดไว 

 2. ใหหลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพไปสูเกณฑและมาตรฐานที่ตัง้ไว 
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 3. ใหหลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการ

พัฒนาการ ดําเนินงานเพื่อสงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อใหเกิดการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมนิ 

 - การเตรยีมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม 

 - ศึกษารายงานประเมินตนเอง (SAR) วิเคราะหดัชนีบงช้ีและองคประกอบการประกัน

คุณภาพการศกึษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 - การประเมนิคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานขอมูลเพิ่มเตมิโดย 

 - สังเกตจากสภาพจรงิดวยการเยี่ยมชม 

 - สัมภาษณและจดบันทกึ 

 - อาจารยประจําหลักสูตร 

 - อาจารยผูสอน 

 - บุคลากรและเจาหนาที่ในหลักสูตร 

 - บัณฑติ/ศษิยเกา 

 - ผูใชบัณฑติ 

 - ศกึษาจากเอกสาร 
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สวนท่ี 2 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบงชี ้

ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะกรรมการ

ประเมนิ 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรอื

สัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ี 1.1 การบริหารหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา   

1. จาํนวนอาจารยประจําหลักสูตร ผาน   

2. คุณสมบัตขิองอาจารยประจําหลักสตูร ผาน   

11. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ผาน   

ผลการประเมนิตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ผาน 3 ขอ ผาน  

องคประกอบท่ี 2 บัณฑติ 

ตัวบงช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษา

แหงชาต ิ

17.44 คะแนนเฉลี่ย 

4.36 

4.36  

4  

ตัวบงช้ี 2.2 บัณฑติปริญญาตรีที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอสิระ ภายใน 1 ป 10 รอยละ 100 5.00  

10  

องคประกอบท่ี 3 นักศกึษา 

ตัวบงช้ี 3.1 การรับนักศกึษา ม ีผลการดําเนนิงาน ระดับ 3 3.00  

ตัวบงช้ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศกึษา ม ีผลการดําเนนิงาน ระดับ 3 3.00  

ตัวบงช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศกึษา ม ีผลการดําเนนิงาน ระดับ 2 2.00  
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ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะกรรมการ

ประเมนิ 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรอื

สัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 4  อาจารย 

ตัวบงช้ี 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย ม ีผลการดําเนนิงาน ระดับ 3 3.00  

ตัวบงช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย 

 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่มคุีณวุฒปิริญญาเอก 3 รอยละ 60 5.00  

5 

 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดาํรงตาํแหนงทางวชิาการ 
1 รอยละ 20 1.67  

5  

 4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยประจําหลักสตูร 7.6 รอยละ 152 5.00  

5  

รวมคะแนน ตัวบงชี้ 4.2 3.89  

ตัวบงช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ม ีผลการดําเนนิงาน ระดับ 3 3.00  

องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเรยีน 

ตัวบงช้ี 5.1 สาระของรายวชิาในหลักสูตร ม ีผลการดําเนนิงาน ระดับ 3 3.00  

ตัวบงช้ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ม ีผลการดําเนนิงาน ระดับ 2 2.00  

ตัวบงช้ี 5.3 การประเมนิผูเรียน ม ีผลการดําเนนิงาน ระดับ 2 2.00 
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ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะกรรมการ

ประเมนิ 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรอื

สัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงช้ี 5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหงชาติ 

1) อาจารยประจาํหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มสีวนรวมในการประชุม

เพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการดําเนนิงานหลักสูตร 

ม ีการดาํเนนิการ 

รอยละ 100 

ผาน  

  2) มรีายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒแิหงชาต ิหรอื มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา (ถาม)ี 

ม ีการดาํเนนิการ ผาน  

  3) มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแต

ละภาคการศกึษาใหครบทุกรายวชิา 

ม ีการดาํเนนิการ ผาน  

  4) จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวชิา และรายงานผลการ

ดําเนนิการของประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศกึษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวชิา 

ม ีการดาํเนนิการ ผาน  

  5) จัดทาํรายงานผลการดาํเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60วัน หลังสิ้นสุดปการศกึษา 

ม ีการดาํเนนิการ ผาน  

  6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่

กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถาม)ี อยางนอยรอยละ 25 ของรายวชิาที่เปดสอน

ในแตละปการศกึษา 

ม ีการดาํเนนิการ ผาน  

  7) มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ

ประเมนิผลการเรียนรู จากผลการประเมนิการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว  

ม ีการดาํเนนิการ ผาน  
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ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะกรรมการ

ประเมนิ 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรอื

สัดสวน) ตัวหาร 

  8) อาจารยใหม (ถาม)ี ทุกคน ไดรับการปฐมนเิทศหรอืคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน 

ไมม ีอาจารยใหม ไมนับตัวบงช้ี  

  9) อาจารยประจาํหลักสูตรทกุคนไดรับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรอื

วชิาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

ม ีการดาํเนนิการ ผาน  

  10) จํานวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถาม)ี ไดรับการพัฒนา

วชิาการ และ/หรอืวชิาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

ม ีการดาํเนนิการ ผาน  

  11) ระดับความพงึพอใจของนกัศกึษาปสุดทาย/บัณฑติใหมที่มตีอคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ม ีการดาํเนนิการ 

ระดับความพงึพอใจ 4.45 

ผาน  

  12) ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑติที่มตีอบัณฑติใหม เฉลี่ยไมนอย

กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ม ีการดาํเนนิการ 

ระดับความพงึพอใจ 4.36 

ผาน  

รวมคะแนนตัวบงชี้ 5.4 ผาน 11 ขอ 

คดิเปนรอยละ 100 

5.00  

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

ตัวบงช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ม ีผลการดําเนนิงาน ระดับ 3 3.00  

รวมคะแนนเฉลี่ย 13 ตัวบงชี้ 3.25 
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ผลการประเมินเชงิคุณภาพ 

องคประกอบท่ี 1: การกํากบัมาตรฐาน 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมนิ ใหหลักสูตรมมีาตรฐานอยางตอเนื่องและยั่งยนื 

พจิารณาหลักเกณฑในการกํากับมาตรฐานหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 เนื่องจากหลักสูตรมศีักยภาพเพยีงพอ 

 

 

การปฏบิัตท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 
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องคประกอบท่ี 2: บัณฑติ 

 

1. จุดเดนและแนวทางเสรมิ 

- บัณฑติทุกคนมงีานทาํและมรีายไดตามเกณฑคุณวุฒิ 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

- ตดิตามผลการประเมนิจากผูใชบัณฑติใหครบทุกคนเนื่องจากบัณฑติมจีํานวนนอย 

 

 

 

3. การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 
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องคประกอบท่ี 3: นักศกึษา 

 

1. จุดเดนและแนวทางเสรมิ 

จุดเดน 

- นักศกึษาไดไปอบรมระยะสัน้ในตางประเทศ 

 

แนวทางเสรมิ 

- ประชาสัมพันธใหนักเรียนที่จะเขาศกึษาไดทราบรวมถึงการไดงานทําของบัณฑติทุกคน 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

จุดท่ีควรพัฒนา 

- จํานวนนักศกึษาที่รับเขาไมตรงตามแผน  

 

แนวทางปรับปรุง  

- ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนคูขนาน 2 ปริญญา ระหวางครุศาสตรบัณฑติและวทิยาศาสตรบัณฑติ เพื่อใหเปนไปตามพระราชดําริของสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ให

มหาวทิยาลยัราชภัฏผลติครู 

3. การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 
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องคประกอบท่ี 4: อาจารย 

 

1. จุดเดนและแนวทางเสรมิ 

จุดเดน 

- อาจารยประจาํหลักสูตรมคุีณภาพและศักยภาพทีสู่ง สามารถเขารวมโครงการ Fast Track ของมหาวทิยาลัยทุกคน 

- อาจารยทุกทานมงีานวจิยัอยางตอเนื่อง 

 

แนวทางเสรมิ 

- สรางกลุมวจิัยภายในและ/หรอืเครอืขายจากภายนอกใหมากขึ้น 

 

    2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

จุดท่ีควรพัฒนา 

- ตําแหนงทางวชิาการ 

 

แนวทางปรับปรุง 

- เพิ่ม สนับสนนุใหอาจารยขอตาํแหนงทางวชิาการมากขึ้นรวมถึงการวางแผนการเขาสูตาํแหนงทางวชิาการ และเพิ่มคุณวุฒทิางการศกึษาระดับปริญญาเอก 

 

3. การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 
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องคประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเรยีน 

 

1. จุดเดนและแนวทางเสรมิ 

- 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

- การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน, การประเมนิผูเรียน 

 

แนวทางปรับปรุง 

- จัดประชุมอาจารยประจําหลกัสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนา การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน, การประเมนิผูเรยีน 

 

3.การปฏิบตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 

 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ใหเขยีนขอเสนอแนะในองคประกอบท่ีเกี่ยวของ 
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องคประกอบท่ี 6: สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

 

1.จุดเดนและแนวทางเสรมิ 

จุดเดน 

- คณะและหลักสูตรกําหนดชวงเวลางดจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักศกึษาไดมโีอกาสในการทํากิจกรรมอยางอสิระ และอาจารยประชุมหารอืเพื่อพฒันาการ

บริหารหลักสตูร 

 

แนวทางเสรมิ 

- กําหนดกิจกรรมของอาจารยเปนประจําในชวงเวลางดการเรียนการสอน 

 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- 

 

3.การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 
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สวนท่ี 3 สรุปผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

การวเิคราะหคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร 

องค 

ประกอบท่ี 

คะแนน

ผาน 

จํานวน 

ตัวบงชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมนิ 

0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผานการประเมนิ หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 

คะ
แน

น
เฉ

ลี่ย
ขอ

งทุ
กต

ัวบ
งช

ีใ้น
 

อง
คป

ระ
กอ

บ
ที่

 2
 -

6 

2 - - 4.68 4.68 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 2.67 - - 2.67 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 3.30 - - 3.30 ระดับคุณภาพดี 

5 4 3.00 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 3.25 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมนิ  2.98 

ระดับคุณภาพ 

ปานกลาง 

3.00 

ระดับคุณภาพ 

ปานกลาง 

4.68 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก 
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ภาคผนวก 
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กําหนดการตรวจประเมิน



20 
 

 
 

กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

************************************** 
 

วันพุธท่ี  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.    - อาจารยประจําหลักสูตรกลาวตอนรับ และนําเสนอภาพรวมของหลักสูตร 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. - ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกสประยุกต 

      โดย รศ.ดร.เสนห   เอกะวิภาต (ประธานกรรมการ) 

ผศ.ดร.อุษาวดี   ตันติวรานุรักษ (กรรมการ) 

อาจารย ดร.ดนัย  ลิสวัสดิรัตนากุล (กรรมการ) 

นางสาวเมลานี    อุระสนิท (เลขานุการ) 

     ณ  หองประชุม ๒๖๑๐๘ ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.    - ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  

  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ (ตอ) 

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมสรุปผล 

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  

เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจงผลการตรวจ 

  ประเมิน และขอเสนอแนะตออาจารยประจําหลักสูตร 

 

*********************************************** 
 
หมายเหตุ    กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

เวลา  ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.   พักรับประทานอาหารวาง 
เวลา  ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.   พักรับประทานอาหารวาง 
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คําสั่งแตงตั้ง 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร
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ภาพประกอบ
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