
 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  

ระดับส ำนักวิชำ  

ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์  

ปีกำรศึกษำ 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักวิชา 

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

วันที่ประเมิน 
รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับส านักวิชา 

ต าแหน่งใน
คณะกรรมการ

ประเมินฯ 
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 
เวลา 09.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักวิชาวิทยาศาสตร์  
ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 

1.  รศ.ดร.ประณัฐ  โพธิยะราช 
2.  รศ.ดร.ภาวน ี นรัตถรักษา 
3.  รศ.ดร.ไชยวัฒน์  รักสกุลพิวัฒน์ 
4.  นางกานดา  ค ามาก 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

 
 

ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักวิชา ปีการศึกษา 2559 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 

 
วัน/เวลา กิจกรรม 

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 

09:00 - 09:30 น. ผู้บริหารส านักวิชาฯ น าเสนอสรุปผลการด าเนินงาน 

09:30 - 10:15 น. คณะกรรมการฯ พูดคุยกับผู้บริหารส านักวิชาฯ  
10:15 - 10:45 คณะกรรมการฯ  สัมภาษณ์คณาจารย์ 
10:45 - 11:15 น. คณะกรรมการฯ  สัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน 
11:15 - 12:00 น. คณะกรรมการฯ  สัมภาษณ์นักศึกษา  
12:00 - 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 - 15:00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมเพ่ือจัดท ารายงานการน าเสนอ 
15:00 - 16:30 น. น าเสนอผลการตรวจประเมินด้วยวาจา 

 
หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม เวลา 10.30 น. และ เวลา 14.30 น. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักวิชำส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม  

ปีกำรศึกษำ 2559 

(ด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมเกณฑ์ EdPEx) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  

ระดับส ำนักวิชำ  

ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร  

ปีกำรศึกษำ 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ปีการศึกษา 2559 CUPT QA 

 1 

ก ำหนดกำรเยี่ยมชม ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร 
ในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับส ำนักวิชำ ปีกำรศึกษำ 2559 

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 – วันศุกร์ที ่29 กันยำยน 2560 

 
วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 

วันพฤหัสบดีที ่28 กันยำยน 2560 รถตู้ มทส. 
 รำยนำมคณะกรรมกำรประเมินฯ 

1) รศ.ดร.ยุวพิน  ด่านดุสิตาพันธ์    ประธาน 
2) รศ.ดร. มนตรี อิสรไกรศีล        กรรมการ  
3) รศ. ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา       กรรมการ 
4) รศ.ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์   กรรมการ 
5) นางสาววรางค์  วีระนาคินทร์     เลขานุการ 

 

08.00-09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาเอกสาร หลักฐานของหลักสูตร
ที่ประเมิน 

ห้องประชุมส านักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตรชั้น 1 

อาคารวิชาการ 2 
09.30 - 10.00 น. ส านักวิชาอธิบายภารกิจ และน าเสนอผลการด าเนินงาน

ประจ าปีการศึกษา 2559 ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 
 

10.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับหลักสูตรที่ประเมิน ได้แก่ 
- ผู้แทนอาจารย์ สาขาวิชาละ 1 คน (รวม 4 คน) 
- บุคลากร ส านักงานคณบดี สถานวิจัย สาขาวิชา 
- นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาละ 1 คน และนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา 1 คน (รวม 7 คน) 

 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   ณ ห้องประชุม 
13.30 - 14.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ศิษย์เก่า สาขาวิชาละ 1 

คน รวม 4 คน 
 

14.00 - 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาละ 1 
คน รวม 4 คน 

 

14.30 - 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาเอกสาร หลักฐานของหลักสูตร
ที่ประเมิน จัดท ำรำยงำนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับส านักวิชา 

ห้องประชุมส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรชั้น 1 

อำคำรวิชำกำร 2 

17.30 น. รับประทานอาหารเย็น ร้านอาหารในเรือน โรงแรมสมีาธานี 
วันศุกร์ที่ 29 กันยำยน 2560 รถตู้ มทส. 
08.30-10.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ จัดท ำรำยงำนผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักวิชา (ต่อ) 
ห้องประชุมส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรชั้น 1 

อำคำรวิชำกำร 2 
10.00-12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เสนอสรุปผลกำรตรวจเบื้องต้นด้วย

วำจำ ที่เน้นกำรเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะตำมข้อเท็จจริง
ที่พบ ต่อผู้บริหารและบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง พร้อมอภิปราย
ซักถาม 

 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน Sawasdeecup Café & Resraurant 
13.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ เดินทางกลับ  



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ปีการศึกษา 2559 CUPT QA 

 2 

รำยละเอียดกิจกรรมกำรเยี่ยมชม 
 

กิจกรรม เวลำที่ใช ้(โดยประมำณ) 
1. สาขาวิชา/ส านักวิชา อธิบายภารกิจ และน าเสนอผลการ

ด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2558 ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 
30 นาที 

2. ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 2 ชั่วโมง 
3. คณะกรรมการประเมินฯ  สัมภาษณ์  ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
30 นาที 

รวมเวลำโดยประมำณ 3 ชั่วโมง 
 

หมำยเหตุ : คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหน่วยงำนหลังกำรประเมินในแต่ละหน่วยงำน และ
ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมดุลยพินิจของคณะกรรมกำรประเมินฯ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  

ระดับส ำนักวิชำ  

ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์  

ปีกำรศึกษำ 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  

 

ก ำหนดกำร 
ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (ระดับส ำนักวิชำ) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

ในวันจันทรท์ี่ 9 ตุลำคม 2560 

ณ  ห้องประชุมวิชำกำร 1  ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 1  
___________________________________________________ 

  

วัน/เวลำ กิจกรรม 
คณะกรรมกำรประเมิน 

รำยนำม ต ำแหน่ง 

08.00-08.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพื่อวาง
แผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม  พิพัฒน์ปัญญานุกลู* 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลกัษณ์  เรืองรุ่งโรจน์* 
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขวา 
นางชดช้อย รวยสูงเนิน 
นางสาวอักษรา สุขรักษ ์
  
  
  
  
  

ประธำน 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 
 ผู้ช่วยเลขานุการ 
  
  
  
  

08.30-09.00 น. คณบดสี านักวิชาฯ น าเสนอรายงานผลการ
ด าเนินงานของส านักวิชา 

09.00-11.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาเอกสาร
หลักฐานที่ประเมิน 

11.30-12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้ที่
เกี่ยวข้อง/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียกับส านักวิชา 
ได้แก่ ผู้บริหาร/อาจารย์ประจ า และบุคลากร 
นักศึกษาทุกช้ันปี/ทุกสาขาวิชา 
ศิษย์เก่า (ถ้ามี) 
ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ามี) 

  

  

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-17.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณา
ข้อมูลที่ไดจ้ากการประเมิน รวบรวมข้อมูล
เพิ่มเตมิ สรุปผลการประเมินและเตรียมร่าง
รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายในระดับส านักวิชา 

17.30-18.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการประเมิน
ในเบื้องต้นด้วยวาจาต่อส านักวิชา 

18.00 น. คณะกรรมการร่วมรับประทานอาหารเย็น 

หมำยเหตุ:  *กรรมกำรภำยนอก 

http://science.swu.ac.th/Portals/22/CV_board/CV%20Siriluk%202556.pdf
http://reg6.sut.ac.th/registrar/teach_time.asp?officerid=211&f_cmd=2&officercode=138023&officername=%C3%CD%A7%C8%D2%CA%B5%C3%D2%A8%D2%C3%C2%EC+%B4%C3%2E+%A2%C7%D1%AD%A1%C1%C5+%B4%CD%B9%A2%C7%D2&remark=4267&officeremail=kwnkamol%40sut%2Eac%2Eth


 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์  

ปีกำรศึกษำ 2559 

(ด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมเกณฑ์ EdPEx) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  

ระดับส ำนักวิชำ  

ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์  

ปีกำรศึกษำ 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทคโนโลยีก้าวไกล ดูแลดว้ยหัวใจความเป็นมนุษย ์
ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำร ี

แหล่งข้อมูล : D:\ประเมินภำยในปีกำรศึกษำ 2559\1.ระดับหลักสูตร+ระดับส ำนักวิชำ\ส ำนักวิชำส่งข้อมลูมำ\6.พยำบำล\ก ำหนดกำร ระดับส ำนักวิชำ สวพย.docx
                15/08/2560 ผู้จัดเตรียมเอกสำร : สรุดำ  โนนสุภำพ 

 
 

ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ระดับส านักวิชา  
ปีการศึกษา 2559 

ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560  เวลา 08.00-17.00 น. 
ณ  ห้องประชุมส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

วัน/เวลา กิจกรรม 

08.00 - 08.30 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมเพ่ือวำงแผนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  

08.30 - 08.40 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหำร อำจำรย์ และบุคลำกรของส ำนักวิชำ 

08.40 - 09.10 น. 
คณบดี/รองคณบดี และผู้บริหำรส ำนักวิชำฯ น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิชำฯ ในรอบกำร
ประเมิน และแนะน ำคณะผู้บริหำรของส ำนักวิชำฯ 

09.10 - 09.40 น. สัมภำษณ์คณบดีส ำนักวิชำฯ   

09.40 - 10.10 น. สัมภำษณ์กลุ่มผู้บริหำรส ำนักวิชำฯ  

10.10 - 10.40 น. สัมภำษณ์กลุ่มอำจำรย์  

10.40 - 11.10 น. สัมภำษณ์กลุ่มบุคลำกรสำยสนับสนุน  

11.10 - 11.40 น. สัมภำษณ์กลุ่มนักศึกษำ  

11.40 - 12.10 น. สัมภำษณ์กลุ่มศิษย์เก่ำของส ำนักวิชำฯ  

12.10 - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 - 13.30 น. สัมภำษณ์กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้งำนวิจัย/บริกำรวิชำกำร  

13.30 - 14.30 น. เยี่ยมชมสถำนที่ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ห้องสมุด ห้องพักอำจำรย์) 

14.30 - 16.00 น. 
คณะกรรมกำรประเมินฯ ตรวจเอกสำรเพ่ิมเติม 
คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมเพ่ือเตรียมรำยงำนผลกำรประเมินฯ (Consensus) 

16.00 - 17.00 น. 
คณะกรรมกำรประเมินฯ รำยงำนผลกำรประเมินเบื้องต้นให้คณบดี รองคณบดี หัวหน้ำสำขำวิชำ 
หัวหน้ำสถำนวิจัย คณำจำรย์ คณะท ำงำน QA ของส ำนักวิชำฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทรำบ (Closing 
meeting) 

 

หมายเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  

ระดับส ำนักวิชำ  

ส ำนักวิชำทันตแพทยศำสตร์  

ปีกำรศึกษำ 2559 



 
 
 

ก ำหนดกำรกำรประเมินคุณภำพระดับส ำนักวิชำ  
ส ำนักวิชำทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยสุรนำรี 

วันพุธที่ 20 กันยำยน 2560   
ณ ห้องประชุมส ำนักวิชำทันตแพทยศำสตร์ อำคำรวิชำกำร 1 ชั้น 1 

 
เวลำ กิจกรรม 

09.00 น. – 09.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพประชุมเตรียมงาน  
09.30 น. – 09.40 น.  พิธีเปิด  

ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมิน  
และแนะน าคณะกรรมการประเมินคุณภาพ  

09.40 น. –  10.10 น.  คณบดี/ผู้แทน  น าเสนอผลการด าเนินงานของส านักวิชาในรอบ 
การประเมิน และแนะน าอาจารย์ประจ าส านักวิชา 

10.10 น. – 11.00 น. ตรวจประเมินตัวบ่งชีร้ะดับส านักวิชา 
11.00 น. –  12.00 น.  สัมภาษณ์คณบดี/ผู้แทน 
12.00 น. –  13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.00 น.  สัมภาษณ์กลุ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน/บุคลากรสายสนับสนุน/ 

นักศึกษา  
14.00 น. – 15.00 น.  เยี่ยมชมสถานที่ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องพักอาจารย์ ฯลฯ) 
15.00 น. – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพประชุมสรุปผลการประเมิน  
16.00 น. – 17.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินเบื้องต้นให้คณาจารย์ประจ า

หลักสูตร และผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบ (closing meeting) 

หมำยเหตุ : ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 




