
 
ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2561 

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเวชศำสตร์ 
วันที่ 13 กันยำยน 2562 

ณ ห้องประชุม C2-430 ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 2  
 

วัน/เวลำ กิจกรรม 

วันที่ 13 กันยำยน 2562 
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเวชศำสตร์ 
9.00 – 09.20 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 
09.20 - 10.20 น. สาขาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2562  

ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 
10.20 - 11.20 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์หัวหน้าสาขาฯ และอาจารยป์ระจ า

หลักสูตร 
11.20 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นักศึกษา 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารเพิ่มเติม และประชุมเพื่อเตรียม

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร  
14.30 - 15.30 น. รายงานผลการประเมินเบื้องตน้ต่อหัวหน้าสาขาฯ และอาจารยป์ระจ า

หลักสูตร 

 
หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2561 

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ 
วันที่ 19 กันยำยน 2562 

ณ ห้องประชุม C2-430 ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 2 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม 

วันที่ 19 กันยำยน 2562 
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ 
9.00 – 09.20 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 
09.20 - 10.20 น. สาขาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2562  

ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 
10.20 - 11.20 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์หัวหน้าสาขาฯ และอาจารยป์ระจ า

หลักสูตร 
11.20 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นักศึกษา 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารเพิ่มเติม และประชุมเพื่อเตรียม

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร  
14.30 - 15.30 น. รายงานผลการประเมินเบื้องตน้ต่อหัวหน้าสาขาฯ และอาจารยป์ระจ า

หลักสูตร 

 
 หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม  



 
 

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2561 
หลักสูตรวิทยำศำตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี 

วันที่ 19 กันยำยน 2562 
ณ ห้องประชุมสำขำวิชำเคมี ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 2  

 

วัน/เวลำ กิจกรรม 

วันที่ 19 กันยำยน 2562 

คณะกรรมกำรประเมินฯ ประกอบด้วย 
1) รองศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย  วนภ ู
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  ศิริงาน 
3) นางนิโลบล  ธรรมสีหา 

 
ประธาน 
กรรมการ 
เลขานุการ 

08.30 - 08.50 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

08.50 - 09.15 น. สาขาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2561  
ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

09.15 - 10.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์หัวหน้าสาขาฯ และอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร 

10.00 - 10.45 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นักศึกษา 
10.45 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารเพิ่มเติม และประชุมเพื่อเตรียม

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร  
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินเบื้องต้นให้
คณาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ  

 
หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2561 
หลักสูตรวิทยำศำตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี 

วันที่ 20 กันยำยน 2562 
ณ ห้องประชุมสำขำวิชำเคมี ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 2  

 

วัน/เวลำ กิจกรรม 

วันที่ 20 กันยำยน 2562  

คณะกรรมกำรประเมินฯ ประกอบด้วย 
1) รองศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย  วนภู 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  ศิริงาน 
3) นางนิโลบล  ธรรมสีหา 

 
ประธาน 
กรรมการ 
เลขานุการ 

08.30 - 08.50 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

08.50 - 09.15 น. สาขาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2561  
ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

09.15 - 10.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์หัวหน้าสาขาฯ และอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร 

10.00 - 10.45 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นักศึกษา 
10.45 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารเพิ่มเติม และประชุมเพื่อเตรียม

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร  
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินเบื้องต้นให้

คณาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ  
 

หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
 

 

 

 

 

 

 



ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2560 
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำสิ่งแวดล้อม 

วันที่  25 กันยำยน 2562 
ณ ห้องประชุม C2-123 ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 

 
วัน/เวลำ กิจกรรม 

วันที ่25 กันยำยน 2562 ณ ห้องประชุม C2-123 ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 

คณะกรรมกำรประเมินฯ ประกอบด้วย 
     1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ เกิดไทย 
     2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราภรณ์ โพธิวชิยานนท์ 
     3) นางปลื้มจิตร บุญพ่ึง 

 
ประธาน 
กรรมการ 
เลขานุการ 

08.30 - 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมหารือเพ่ือวิเคราะห์และท าความเข้าใจในเอกสาร
ประเมินก่อนให้ข้อคิดเห็นต่อหลักสูตรที่รับการประเมิน  

09.00 - 09.30 น. - ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวเปิดการประเมิน แนะน าคณะกรรมการและการ
กระบวนการประเมิน 
- ประธานหลักสูตรน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการ 

09.30 - 11.00 น. คณะกรรมการฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมสัมภาษณ์ประธานหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน  

11.00 - 12.00 น. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ และ/หรือ นักศึกษาระดับปริญญาโท  
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.00 น. รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลการประเมิน จัดท ารายงาน 
15.00 - 16.00 น. ประธานคณะกรรมการฯ สรุปผลการตรวจประเมินด้วยวาจาต่อประธานหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยเน้นการเสนอจุดแข็ง
และข้อเสนอแนะตามข้อเท็จจริงที่พบ 

หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
 
  



ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2560 
หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำสิ่งแวดล้อม 

วันที่ 26 กันยำยน 2562 
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 2 (C2-123) 

 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 

วันที่ 26 กันยำยน 2562 
ห้องประชุม ชั้น 1 
อำคำรวิชำกำร 2  
(C2-123) 

คณะกรรมกำรประเมินฯ ประกอบด้วย 
     1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ เกิดไทย 
     2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราภรณ์ โพธิวชิยานนท์ 
     3) นางปลื้มจิตร บุญพ่ึง 

 

08.30 - 08.50 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

 

08.50 - 09.15 น. สาขาวชิาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ า 
ปีการศึกษา 2561 ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

 

09.15 - 10.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์หัวหน้าสาขาฯ   

10.00 - 10.45 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
10.45 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นักศึกษาปจัจุบนั  
12.00 - 13.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ศิษย์เก่า (ถ้ามี)  

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  

13.00 - 15.00 น. รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลการประเมิน จัดท ารายงาน  

15.00 - 16.00 น. ประธานคณะกรรมการฯ สรุปผลการตรวจประเมินด้วยวาจา
ต่อประธานหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย
เน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะตามข้อเท็จจริงที่พบ 

 

หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
 

 
 



 
ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2561 

หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ 
วันที่ 3 ตุลำคม 2562 

ณ ห้องประชุม C2-430 ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 2 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม 

วันที่ 3 ตุลำคม 2562 
หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ  
9.00 – 09.20 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 
09.20 - 10.20 น. สาขาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2562  

ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 
10.20 - 11.20 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์หัวหน้าสาขาฯ และอาจารยป์ระจ า

หลักสูตร 
11.20 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นักศึกษา 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารเพิ่มเติม และประชุมเพื่อเตรียม

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร  
14.30 - 15.30 น. รายงานผลการประเมินเบื้องตน้ต่อหัวหน้าสาขาฯ และอาจารยป์ระจ า

หลักสูตร 

 
หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2561 

หลักสูตรสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
วันที่ 4 ตุลำคม 2562 

ณ ห้องประชุมหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต ชั้น 2 อำคำรวิชำกำร 2  
 

วัน/เวลำ กิจกรรม 

วันที่ 4 ตุลำคม 2562 

08.30 – 08.50 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

08.50 - 09.15 น. สาขาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2561  
ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

09.15 - 10.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์หัวหน้าสาขาฯ และอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร 

10.00 - 10.45 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนนุ นักศึกษา และ
ศิษย์เก่า  

10.45 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารเพิ่มเติม และประชุมเพื่อเตรียม
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร  

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินเบื้องตน้ต่อหัวหน้าสาขาฯ 
และอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

 
หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 

 



 
ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2561 

หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเวชศำสตร์ 
วันที่ 7 ตุลำคม 2562 

ณ ห้องประชุม C2-430 ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 2 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม 

วันที่ 7 ตุลำคม 2562 
หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเวชศำสตร์ 
9.00 – 09.20 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 
09.20 - 10.20 น. สาขาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2562  

ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 
10.20 - 11.20 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์หัวหน้าสาขาฯ และอาจารยป์ระจ า

หลักสูตร 
11.20 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นักศึกษา 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารเพิ่มเติม และประชุมเพื่อเตรียม

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร  
14.30 - 15.30 น. รายงานผลการประเมินเบื้องตน้ต่อหัวหน้าสาขาฯ และอาจารยป์ระจ า

หลักสูตร 

 
หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
 

    

 
 









ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2561 
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศ  

วันพฤหัสบดีที่  24  ตุลำคม  พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมสำขำวิชำภูมิสำรสนเทศ  ชั้น 5 อำคำรวิชำกำร 2 

 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 

วันพฤหัสบดีที ่ 24  ตุลำคม   พ.ศ.  2562   ณ ห้องประชุม 
สาขาวชิาภูมิสารสนเทศ 
ชั้น 5 อาคารวชิาการ 2 

09.00 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

09.30 – 10.00 น. หัวหน้าสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ  
และน าเสนอผลการด าเนนิการของหลักสูตร 

10.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สัมภาษณ์ 
คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า และสรุปผลการประเมิน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 -16.00 น.  สรุปผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์ AUN QA ของหลักสูตรตาม 

เกณฑ์ AUN-QA ประกอบด้วย 11 ตัวบ่งชี้   

 
หมำยเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2561 
หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศ  

วันศุกร์ที่  25  ตุลำคม  พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมสำขำวิชำภูมิสำรสนเทศ  ชั้น 5 อำคำรวิชำกำร 2 

 
วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 

วันศุกร์ที ่ 25  ตุลำคม   พ.ศ.  2562   ณ ห้องประชุม 
สาขาวชิาภูมิสารสนเทศ 
ชั้น 5 อาคารวชิาการ 2 

09.00 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

09.30 – 10.00 น. หัวหน้าสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ  
และน าเสนอผลการด าเนนิการของหลักสูตร 

10.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สัมภาษณ์ 
คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า และสรุปผลการประเมิน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 -16.00 น.  สรุปผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์ AUN QA ของหลักสูตรตาม 

เกณฑ์ AUN-QA ประกอบด้วย 11 ตัวบ่งชี้   

 
หมำยเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2561 

หลักสูตรวิทยำศำตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ 
วันที่ 28 ตุลำคม 2562  

ณ ห้องประชุม C2-549 ชั้น 5 อำคำรวิชำกำร 2  
 

วัน/เวลำ กิจกรรม 

วันที่ 28 ตุลำคม 2562 

9.00 – 09.20 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

09.20 - 10.20 น. สาขาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2562  
ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

10.20 - 11.20 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์หัวหน้าสาขาฯ และอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร 

11.20 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นักศึกษา 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารเพิ่มเติม และประชุมเพื่อเตรียม

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร  
14.30 - 15.30 น. รายงานผลการประเมินเบื้องตน้ต่อหัวหน้าสาขาฯ และอาจารยป์ระจ า

หลักสูตร 

 
หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2561 

หลักสูตรวิทยำศำตรดุษฏีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ 
วันที่ 29 ตุลำคม 2562  

ณ ห้องประชุม C2-549 ชั้น 5 อำคำรวิชำกำร 2  
 

วัน/เวลำ กิจกรรม 

วันที่ 29 ตุลำคม 2562 

9.00 – 09.20 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

09.20 - 10.20 น. สาขาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2562  
ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

10.20 - 11.20 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์หัวหน้าสาขาฯ และอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร 

11.20 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นักศึกษา 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารเพิ่มเติม และประชุมเพื่อเตรียม

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร  
14.30 - 15.30 น. รายงานผลการประเมินเบื้องตน้ต่อหัวหน้าสาขาฯ และอาจารยป์ระจ า

หลักสูตร 

 
หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2561 

หลักสูตรวิทยำศำตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต์ 
วันที่ 30 ตุลำคม 2562  

ณ ห้องประชุม C2-549 ชั้น 5 อำคำรวิชำกำร 2  
 

วัน/เวลำ กิจกรรม 

วันที่ 30 ตุลำคม 2562 

9.00 – 09.20 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

09.20 - 10.20 น. สาขาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2562  
ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

10.20 - 11.20 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์หัวหน้าสาขาฯ และอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร 

11.20 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นักศึกษา 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารเพิ่มเติม และประชุมเพื่อเตรียม

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร  
14.30 - 15.30 น. รายงานผลการประเมินเบื้องตน้ต่อหัวหน้าสาขาฯ และอาจารยป์ระจ า

หลักสูตร 

 
หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2561 

หลักสูตรวิทยำศำตรดุษฏีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต์ 
วันที่ 31 ตุลำคม 2562  

ณ ห้องประชุม C2-549 ชั้น 5 อำคำรวิชำกำร 2  
 

วัน/เวลำ กิจกรรม 

วันที่ 31 ตุลำคม 2562 

9.00 – 09.20 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

09.20 - 10.20 น. สาขาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2562  
ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

10.20 - 11.20 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์หัวหน้าสาขาฯ และอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร 

11.20 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นักศึกษา 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารเพิ่มเติม และประชุมเพื่อเตรียม

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร  
14.30 - 15.30 น. รายงานผลการประเมินเบื้องตน้ต่อหัวหน้าสาขาฯ และอาจารยป์ระจ า

หลักสูตร 

 
หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 

 
 
 




