
 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  

ระดับหลักสตูร  

ส ำนักวิชำวทิยำศำสตร์  

ปีกำรศึกษำ 2559 
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รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

หลักสูตรที่ประเมิน วัน เวลา และสถานที่ใน
การประเมิน 

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ต าแหน่ง 

หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 

16 สิงหาคม 2560 
ณ ห้องประชุมส านักวิชา
วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 
อาคารวิชาการ 2 

อ. ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
อีเมล์ w.apichon@sut.ac.th 
โทร. 4537 

ประธาน 

  อ. ดร.ธีรยุทธ เกิดไทย 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
อีเมล์ teerayoot@sut.ac.th 
โทร. 4155 , 5079 

รอง
ประธาน 

 
ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที่ 

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 
ห้องประชุมส านัก
วิชาวิทยาศาสตร์  

08.30 – 08.50 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

 

08.50 - 09.15 น. สาขาวชิาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ า 
ปีการศึกษา 2559 ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

 

09.15 - 10.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์หัวหน้าสาขาวิชาฯ   

10.00 - 10.45 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
10.45 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นักศึกษาปจัจุบนั  
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  

 
หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
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รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

หลักสูตรที่ประเมิน วัน เวลา และสถานที่ใน
การประเมิน 

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ต าแหน่ง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม 

18 สิงหาคม 2560 
ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 1 
อาคารวิชาการ 1 

อ. ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
อีเมล์ w.apichon@sut.ac.th 
โทร. 4537 

ประธาน 

  อ. ดร.ธีรยุทธ เกิดไทย 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
อีเมล์ teerayoot@sut.ac.th 
โทร. 4155 , 5079 

รอง
ประธาน 

 
ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที่ 

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 
ห้องประชุมส านัก
วิชาวิทยาศาสตร์  

08.30 – 08.50 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

 

08.50 - 09.15 น. สาขาวชิาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ า 
ปีการศึกษา 2559 ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

 

09.15 - 10.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์หัวหน้าสาขาวิชาฯ   

10.00 - 10.45 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
10.45 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นักศึกษาปจัจุบนั  
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  

 
หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
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ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสตูร ปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำเคมี 

วันที่ 23 สิงหำคม 2560 
ณ ห้องประชุมสำขำวิชำเคมี ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 2  

 

วัน/เวลำ กิจกรรม 

วันที่ 23 สิงหำคม 2560   

08.30 – 08.50 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

08.50 - 09.15 น. สาขาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2559  
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 และ
รายงานผลการประเมินเบื้องตน้ต่อหัวหน้าสาขาฯ 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
 

หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
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ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสตูร ปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี 

วันที่ 24 สิงหำคม 2560 
ณ ห้องประชุมสำขำวิชำเคมี ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 2  

 

วัน/เวลำ กิจกรรม 

วันที่ 24 สิงหำคม 2560  (ช่วงเช้ำ) 

08.30 – 08.50 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

08.50 - 09.15 น. สาขาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2559  
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 และ
รายงานผลการประเมินเบื้องตน้ต่อหัวหน้าสาขาฯ 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
 

หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
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ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสตูร ปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิทยำศำตรมหำบัณฑติ สำขำวิชำเคมี 

วันที่ 24 สิงหำคม 2560 
ณ ห้องประชุมสำขำวิชำเคมี ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 2  

 

วัน/เวลำ กิจกรรม 

วันที่ 24 สิงหำคม 2560 (ช่วงบ่ำย) 

13.00 – 13.20 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

13.20 – 14.00 น. สาขาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2559  
ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

14.00 - 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์หัวหน้าสาขาฯ และอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร 

14.30 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นักศึกษา 
15.00 - 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารเพิ่มเติม และประชุมเพื่อเตรียม

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร และ
รายงานผลการประเมินเบื้องตน้ต่อหัวหน้าสาขาฯ 

  
 

หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
 

  



ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรสำขำวิชำคณิตศำสตร์ ระดับปริญญำตรี 

วันที ่ 24  สิงหำคม  2560 
ณ ห้องประชุมส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ อำคำรวิชำกำร 2 ชั้น 1 มทส. 

 

เวลำ กิจกรรม 
08.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมเตรียมงาน 
09.00 น. - 09.10 น.  ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมิน และแนะน า

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
09.10 น. - 09.40 น.  ตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตร น าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตรในรอบการ

ประเมิน และแนะน าอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน 
09.40 น. - 12.00 น.  สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

- หัวหน้าสาขาวิชา 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- อาจารย์ผู้สอน 
- บุคลากรสายสนับสนุน 
- นักศึกษาปัจจุบัน 
- ศิษย์เก่า/ผู้ส าเร็จการศึกษา 

12.00 น. - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. - 15.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพ่ือเตรียมรายงานผลการประเมินฯ 
15.00 น. - 16.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินเบื้องต้นให้คณาจารย์ประจ าหลักสูตร 

และผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบ (closing meeting) 
หมายเหตุ  อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
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ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสตูร ปีกำรศึกษำ 2559 

วันที่ 25  สิงหำคม 2560 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 
วันที่ 25 สิงหำคม 2560 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์   
- หลักสูตรวิทยาศาสดุษฎีบณัฑติ สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ 

08.30 – 09.00 น. สาขาวชิาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ า 
ปีการศึกษา 2559 ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

ห้องประชุม C2-430  
ชั้น 4 อาคารวชิาการ 
2  09.00 – 09.20 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลนิิก 

09.20 - 09.40 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้สอน 

09.40 - 10.10 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ นักศึกษาปจัจุบนั ศิษย์เก่า  

10.10 – 12.00 น. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการประเมิน 
  
 
หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
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รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 

หลักสูตรที่ประเมิน วันที่ประเมิน 
รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ต าแหน่งใน
คณะกรรมการ

ประเมินฯ 
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
การกีฬา 

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 
เวลา 08.30 – 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักวิชา
วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 
อาคารวิชาการ 2 

1.  ผศ.ดร.รัชฎาพร  อุ่นศิวิไลย์ 
2.  อ.ภัทรภร         สฤษชสมบัติ 
3.  นางบุษบา        วรรณศุภ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

 
 

ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ปีการศึกษา 2559 
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 
ณ ห้องประชุมส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2  

 

วัน/เวลา กิจกรรม 

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 

08.30 – 08.50 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

08.50 - 09.15 น. สาขาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2559  
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 และ
รายงานผลการประเมินเบื้องตน้ต่อหัวหน้าสาขาฯ 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
 

หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
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ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสตูร ปีกำรศึกษำ 2559 

หลักสูตรวิทยำศำตรดุษฎีบัณฑติและหลักสตูรวิทยำศำตรมหำบัณฑิต 
(ชีวเคม)ี 

วันที่ 29 สิงหำคม 2560 
ณ ห้องประชุมสำขำวิชำเคมี ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 2  

 

วัน/เวลำ กิจกรรม 

วันที่ 29 สิงหำคม 2560  

08.30 – 08.50 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

08.50 - 09.15 น. สาขาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2559  
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 และ
รายงานผลการประเมินเบื้องตน้ต่อหัวหน้าสาขาฯ 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
 

หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
 

  



ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรสำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์ ระดับปริญญำโทและปริญญำเอก 

วันที ่ 29  สิงหำคม  2560 
ณ ห้องประชุมส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ อำคำรวิชำกำร 2 ชั้น 1 มทส. 

 

เวลำ กิจกรรม 
08.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมเตรียมงาน 
09.00 น. - 09.10 น. ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมิน และแนะน า

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
09.10 น. - 09.40 น. ตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตร น าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตรในรอบการ

ประเมิน และแนะน าอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน 
09.40 น. - 12.00 น. สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

- หัวหน้าสาขาวิชา 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- อาจารย์ผู้สอน 
- บุคลากรสายสนับสนุน 
- นักศึกษาปัจจุบัน 
- ศิษย์เก่า/ผู้ส าเร็จการศึกษา 

12.00 น. - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. - 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพ่ือเตรียมรายงานผลการประเมินฯ 
15.00 น. - 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินเบื้องต้นให้คณาจารย์ประจ าหลักสูตร 

และผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบ (closing meeting) 
หมายเหตุ  อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
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ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสตูร ปีกำรศึกษำ 2559 

หลักสูตรวิทยำศำตรมหำบัณฑติ สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต ์
วันที่ 30 สิงหำคม 2560 

ณ ห้องประชุมสำขำวิชำฟิสิกส ์ชั้น 5 อำคำรวิชำกำร 2  
  

 

วัน/เวลำ กิจกรรม 

วันที่ 30 สิงหำคม 2560 

08.30 – 08.50 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

08.50 - 09.15 น. สาขาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2559  
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 และ
รายงานผลการประเมินเบื้องตน้ต่อหัวหน้าสาขาฯ 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
 

หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
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ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสตูร ปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฏีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต์ 

วันที่ 30 สิงหำคม 2560 
ณ ห้องประชุมสำขำวิชำฟิสิกส ์ชั้น 5 อำคำรวิชำกำร 2  

 

วัน/เวลำ กิจกรรม 

วันที่ 30 สิงหำคม 2560 

13.00 – 13.20 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

13.20 – 14.00 น. สาขาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2559  
ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

14.00 - 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์หัวหน้าสาขาฯ และอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร 

14.30 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นักศึกษา 
15.00 - 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารเพิ่มเติม และประชุมเพื่อเตรียม

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร และ
รายงานผลการประเมินเบื้องตน้ต่อหัวหน้าสาขาฯ 

 
หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
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รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

หลักสูตรที่ประเมิน วัน เวลา และสถานที่ใน
การประเมิน 

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ต าแหน่ง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา 

31 สิงหาคม 2560 
ณ ห้องประชุมส านักวิชา
วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 
อาคารวิชาการ 2 

ผศ. ดร.ขนิษฐา มีวาสนา 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
อีเมล์ mkhanidtha@sut.ac.th 
โทร. 3962 , 3952 

ประธาน 

  ผศ. ดร.ฐิติพร มะชิโกวา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
อีเมล์ machiko@sut.ac.th 
โทร. 4579 

รอง
ประธาน 

 
ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที่ 

วันที ่31 สิงหาคม 2560 
ห้องประชุมส านัก
วิชาวิทยาศาสตร์  

08.30 – 08.50 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

 

08.50 - 09.15 น. สาขาวชิาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ า 
ปีการศึกษา 2559 ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

 

09.15 - 10.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์หัวหน้าสาขาวิชาฯ   

10.00 - 10.45 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
10.45 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นักศึกษาปจัจุบนั  
12.00 - 12.15 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ศิษย์เก่า (ถ้ามี)  

12.15 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
 
หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
 

mailto:mkhanidtha@sut.ac.th
mailto:machiko@sut.ac.th
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ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสตูร ปีกำรศึกษำ 2559 

วันที่ 31 สิงหำคม 2560 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 
วันที่ 31 สิงหำคม 2560  
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
- หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

08.30 – 09.00 น. สาขาวชิาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ า 
ปีการศึกษา 2559 ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

ห้องประชุม C2-123 
ชั้น 1 อาคารวชิาการ 
2 09.00 – 09.20 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลนิิก 

09.20 - 09.40 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้สอน 

09.40 - 10.10 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ นักศึกษาปจัจุบนั ศิษย์เก่า 

10.10 – 12.00 น. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการประเมิน 
  
 
หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
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ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสตูร ปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรสำขำวิชำภูมิสำรสนเทศ  
วันศุกร์ที่ 1  กันยำยน  พ.ศ. 2560 

ณ ห้องประชุมสำขำวิชำกำรรบัรู้จำกระยะไกล  
 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 

วันที่ 1  กันยายน พ.ศ.  2560    

09.00 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

ณ ห้องประชุมสาขาวิชา 
การรับรู้จากระยะไกล 

09.30 – 10.00 น. หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล กล่าวต้อนรบัคณะกรรมการ
ประเมินฯ  และน าเสนอผลการด าเนินการของหลักสูตร 

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 
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ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสตูร ปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำฟิสิกส์ 

วันที่ 4 กันยำยน 2560 
ณ ห้องประชุมสำขำวิชำฟิสิกส ์ชั้น 5 อำคำรวิชำกำร 2  

 

วัน/เวลำ กิจกรรม 

วันที่ 4 กันยำยน 2560 

08.30 – 08.50 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

08.50 - 09.15 น. สาขาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2559  
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 และ
รายงานผลการประเมินเบื้องตน้ต่อหัวหน้าสาขาฯ 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
 

หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
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ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสตูร ปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส ์

วันที่ 5 กันยำยน 2560 
ณ ห้องประชุมสำขำวิชำฟิสิกส ์ชั้น 5 อำคำรวิชำกำร 2  

 

วัน/เวลำ กิจกรรม 

วันที่ 5 กันยำยน 2560 

08.30 – 08.50 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

08.50 - 09.15 น. สาขาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2559  
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 และ
รายงานผลการประเมินเบื้องตน้ต่อหัวหน้าสาขาฯ 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
 

หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
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ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสตูร ปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิทยำศำตรมหำบัณฑติ สำขำวิชำฟิสิกส์ 

วันที่ 5 กันยำยน 2560 
ณ ห้องประชุมสำขำวิชำฟิสิกส ์ชั้น 5 อำคำรวิชำกำร 2  

 

วัน/เวลำ กิจกรรม 

วันที่ 5 กันยำยน 2560 

13.00 – 13.20 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

13.20 – 14.00 น. สาขาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2559  
ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

14.00 - 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์หัวหน้าสาขาฯ และอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร 

14.30 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นักศึกษา 
15.00 - 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารเพิ่มเติม และประชุมเพื่อเตรียม

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร และ
รายงานผลการประเมินเบื้องตน้ต่อหัวหน้าสาขาฯ 

 
หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  

ระดับหลักสตูร  

ส ำนักวิชำส ำนักวิชำเทคโนโลยสีังคม  

ปีกำรศึกษำ 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่ม 1 หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ ระดับปริญญาโท – เอก   

 

ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 

ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ส านักวชิาเทคโนโลยีสังคม ชั้น 3 อาคารวิชาการ 1 

 
เวลา กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 

08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพ่ือวางแผนการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

(หารือก าหนดการด าเนินงาน ศึกษาเอกสารหลักฐาน) 

คณะกรรมการประเมินฯ 

09.00 - 09.15 น. พิธีเปิด ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ

การประเมินคุณภาพการศึกษา ก าหนดการ และแนวทางประเมิน

คุณภาพการศกึษา ระดับหลักสูตร 

คณะกรรมการประเมินฯ 

หัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/

อาจารยแ์ละบุคลากร

สาขาวิชา 
09.15 – 09.30 น. หัวหน้าสาขาวิชา น าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร  

ปีการศึกษา 2559 และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินฯ 

09.30 – 10.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาเอกสาร หลักฐานของหลักสูตรที่

ประเมิน 

คณะกรรมการประเมินฯ 

10.30 – 10.45 น. พัก/อาหารวา่ง  

10.45 – 11.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ

หลักสูตรที่ประเมิน ได้แก่ 

- อาจารย ์ 

- เจ้าหนา้ท่ี  

- นักศกึษา  

คณะกรรมการประเมินฯ 

และผู้รับการสัมภาษณ์ 

11.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาเอกสาร หลักฐานของหลักสูตรที่

ประเมิน 

คณะกรรมการประเมินฯ 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการประเมิน 

รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลการประเมิน และเตรียมยกร่างรายงาน

ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร 

คณะกรรมการประเมินฯ 

14.30 – 14.45 น. พัก/อาหารวา่ง  

14.45 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการประเมิน 

รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลการประเมิน และเตรียมยกร่างรายงาน

ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร (ต่อ) 

คณะกรรมการประเมินฯ 

16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ น าเสนอสรุปผลการตรวจเบ้ืองต้นด้วยวาจา

ที่เน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาของหลักสูตร 

(Closing Meeting) 

คณะกรรมการประเมินฯ 

หัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/

อาจารยแ์ละบุคลากร

สาขาวิชา 

หมายเหตุ :  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินจิของคณะกรรมการประเมินฯ 



กลุ่ม 2 หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ ระดับปริญญาตรี   

 

ก าหนดการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศกึษา 2559 

วันพฤหสับดทีี่ 14 กันยายน 2560 

ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ส านักวิชาเทคโนโลยีสงัคม ช้ัน 3 อาคารวิชาการ 1 

 
เวลา กจิกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 

08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

(หารอืก าหนดการด าเนนิงาน ศกึษาเอกสารหลักฐาน) 

คณะกรรมการประเมินฯ 

09.00 - 09.15 น. พิธีเปิด ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ

การประเมินคุณภาพการศึกษา ก าหนดการ และแนวทางประเมิน

คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

คณะกรรมการประเมินฯ 

หัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/

อาจารย์และบุคลากร

สาขาวิชา 
09.15 – 09.30 น. หัวหน้าสาขาวิชา น าเสนอผลการด าเนนิงานของหลักสูตร  

ปีการศึกษา 2559 และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินฯ 

09.30 – 10.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาเอกสาร หลักฐานของหลักสูตรท่ี

ประเมิน 

คณะกรรมการประเมินฯ 

10.30 – 10.45 น. พัก/อาหารวา่ง  

10.45 – 11.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ

หลักสูตรท่ีประเมิน ได้แก่ 

- อาจารย์  

- เจ้าหนา้ที่  

- นักศกึษา  

คณะกรรมการประเมินฯ 

และผู้รับการสัมภาษณ ์

11.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาเอกสาร หลักฐานของหลักสูตรท่ี

ประเมิน 

คณะกรรมการประเมินฯ 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลท่ีได้จากการประเมิน 

รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลการประเมิน และเตรียมยกร่างรายงาน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

คณะกรรมการประเมินฯ 

14.30 – 14.45 น. พัก/อาหารวา่ง  

14.45 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลท่ีได้จากการประเมิน 

รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลการประเมิน และเตรียมยกร่างรายงาน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ตอ่) 

คณะกรรมการประเมินฯ 

16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมนิฯ น าเสนอสรุปผลการตรวจเบื้องต้นดว้ยวาจา

ท่ีเน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของหลักสูตร 

(Closing Meeting) 

คณะกรรมการประเมินฯ 

หัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/

อาจารย์และบุคลากร

สาขาวิชา 

หมายเหตุ :  ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามดุลยพนิิจของคณะกรรมการประเมนิฯ 



กลุ่ม 3 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา ระดับปริญญาโท – เอก   

 

ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 

ณ ห้องประชุมสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ส านักวชิาเทคโนโลยีสังคม ชั้น 3 อาคารวิชาการ 1 

 
เวลา กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 

08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพ่ือวางแผนการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

(หารือก าหนดการด าเนินงาน ศึกษาเอกสารหลักฐาน) 

คณะกรรมการประเมินฯ 

09.00 - 09.15 น. พิธีเปิด ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ

การประเมินคุณภาพการศึกษา ก าหนดการ และแนวทางประเมิน

คุณภาพการศกึษา ระดับหลักสูตร 

คณะกรรมการประเมินฯ 

หัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/

อาจารยแ์ละบุคลากร

สาขาวิชา 
09.15 – 09.30 น. หัวหน้าสาขาวิชา น าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร  

ปีการศึกษา 2559 และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินฯ 

09.30 – 10.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาเอกสาร หลักฐานของหลักสูตรที่

ประเมิน 

คณะกรรมการประเมินฯ 

10.30 – 10.45 น. พัก/อาหารวา่ง  

10.45 – 11.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ

หลักสูตรที่ประเมิน ได้แก่ 

- อาจารย ์ 

- เจ้าหนา้ท่ี  

- นักศกึษา  

คณะกรรมการประเมินฯ 

และผู้รับการสัมภาษณ์ 

11.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาเอกสาร หลักฐานของหลักสูตรที่

ประเมิน 

คณะกรรมการประเมินฯ 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการประเมิน 

รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลการประเมิน และเตรียมยกร่างรายงาน

ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร 

คณะกรรมการประเมินฯ 

14.30 – 14.45 น. พัก/อาหารวา่ง  

14.45 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการประเมิน 

รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลการประเมิน และเตรียมยกร่างรายงาน

ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร (ต่อ) 

คณะกรรมการประเมินฯ 

16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ น าเสนอสรุปผลการตรวจเบ้ืองต้นด้วยวาจา

ที่เน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาของหลักสูตร 

(Closing Meeting) 

คณะกรรมการประเมินฯ 

หัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/

อาจารยแ์ละบุคลากร

สาขาวิชา 

หมายเหตุ :  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินจิของคณะกรรมการประเมินฯ 



กลุ่ม 4 หลักสูตรสาขาวิชาสหกิจศึกษา ระดับปริญญาโท – เอก   

 

ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 

ณ ห้องประชุมส านักวชิาเทคโนโลยีสังคม ชั้น 3 อาคารวิชาการ 1 

 
เวลา กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 

08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพ่ือวางแผนการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

(หารือก าหนดการด าเนินงาน ศึกษาเอกสารหลักฐาน) 

คณะกรรมการประเมินฯ 

09.00 - 09.15 น. พิธีเปิด ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ

การประเมินคุณภาพการศึกษา ก าหนดการ และแนวทางประเมิน

คุณภาพการศกึษา ระดับหลักสูตร 

คณะกรรมการประเมินฯ 

หัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/

อาจารยแ์ละบุคลากร

สาขาวิชา 
09.15 – 09.30 น. หัวหน้าสาขาวิชา น าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร  

ปีการศึกษา 2559 และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินฯ 

09.30 – 10.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาเอกสาร หลักฐานของหลักสูตรที่

ประเมิน 

คณะกรรมการประเมินฯ 

10.30 – 10.45 น. พัก/อาหารวา่ง  

10.45 – 11.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ

หลักสูตรที่ประเมิน ได้แก่ 

- อาจารย ์ 

- เจ้าหนา้ท่ี  

- นักศกึษา  

คณะกรรมการประเมินฯ 

และผู้รับการสัมภาษณ์ 

11.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาเอกสาร หลักฐานของหลักสูตรที่

ประเมิน 

คณะกรรมการประเมินฯ 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการประเมิน 

รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลการประเมิน และเตรียมยกร่างรายงาน

ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร 

คณะกรรมการประเมินฯ 

14.30 – 14.45 น. พัก/อาหารวา่ง  

14.45 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการประเมิน 

รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลการประเมิน และเตรียมยกร่างรายงาน

ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร (ต่อ) 

คณะกรรมการประเมินฯ 

16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ น าเสนอสรุปผลการตรวจเบ้ืองต้นด้วยวาจา

ที่เน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาของหลักสูตร 

(Closing Meeting) 

คณะกรรมการประเมินฯ 

หัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/

อาจารยแ์ละบุคลากร

สาขาวิชา 

หมายเหตุ :  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินจิของคณะกรรมการประเมินฯ 



กลุม่ 5 หลักสูตรสาขาวิชาการประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและการออกแบบธุรกิจ 

ระดับปรญิญาโท   

ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 

ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ส านักวชิาเทคโนโลยีสังคม ชั้น 3 อาคารวิชาการ 1 

 
เวลา กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 

08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพ่ือวางแผนการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

(หารือก าหนดการด าเนินงาน ศึกษาเอกสารหลักฐาน) 

คณะกรรมการประเมินฯ 

09.00 - 09.15 น. พิธีเปิด ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ

การประเมินคุณภาพการศึกษา ก าหนดการ และแนวทางประเมิน

คุณภาพการศกึษา ระดับหลักสูตร 

คณะกรรมการประเมินฯ 

หัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/

อาจารยแ์ละบุคลากร

สาขาวิชา 
09.15 – 09.30 น. หัวหน้าสาขาวิชา น าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร  

ปีการศึกษา 2559 และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินฯ 

09.30 – 10.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาเอกสาร หลักฐานของหลักสูตรที่

ประเมิน 

คณะกรรมการประเมินฯ 

10.30 – 10.45 น. พัก/อาหารวา่ง  

10.45 – 11.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ

หลักสูตรที่ประเมิน ได้แก่ 

- อาจารย ์ 

- เจ้าหนา้ท่ี  

- นักศกึษา  

คณะกรรมการประเมินฯ 

และผู้รับการสัมภาษณ์ 

11.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาเอกสาร หลักฐานของหลักสูตรที่

ประเมิน 

คณะกรรมการประเมินฯ 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการประเมิน 

รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลการประเมิน และเตรียมยกร่างรายงาน

ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร 

คณะกรรมการประเมินฯ 

14.30 – 14.45 น. พัก/อาหารวา่ง  

14.45 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการประเมิน 

รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลการประเมิน และเตรียมยกร่างรายงาน

ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร (ต่อ) 

คณะกรรมการประเมินฯ 

16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ น าเสนอสรุปผลการตรวจเบ้ืองต้นด้วยวาจา

ที่เน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาของหลักสูตร 

(Closing Meeting) 

คณะกรรมการประเมินฯ 

หัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/

อาจารยแ์ละบุคลากร

สาขาวิชา 

หมายเหตุ :  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินจิของคณะกรรมการประเมินฯ 



กลุม่ 6 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี-โท–เอก   

 

ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 

ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวชิาเทคโนโลยีสังคม ชั้น 3 อาคารวิชาการ 1 

 
เวลา กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 

08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพ่ือวางแผนการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

(หารือก าหนดการด าเนินงาน ศึกษาเอกสารหลักฐาน) 

คณะกรรมการประเมินฯ 

09.00 - 09.15 น. พิธีเปิด ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ

การประเมินคุณภาพการศึกษา ก าหนดการ และแนวทางประเมิน

คุณภาพการศกึษา ระดับหลักสูตร 

คณะกรรมการประเมินฯ 

หัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/

อาจารยแ์ละบุคลากร

สาขาวิชา 
09.15 – 09.30 น. หัวหน้าสาขาวิชา น าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร  

ปีการศึกษา 2559 และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินฯ 

09.30 – 10.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาเอกสาร หลักฐานของหลักสูตรที่

ประเมิน 

คณะกรรมการประเมินฯ 

10.30 – 10.45 น. พัก/อาหารวา่ง  

10.45 – 11.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ

หลักสูตรที่ประเมิน ได้แก่ 

- อาจารย ์ 

- เจ้าหนา้ท่ี  

- นักศกึษา  

คณะกรรมการประเมินฯ 

และผู้รับการสัมภาษณ์ 

11.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาเอกสาร หลักฐานของหลักสูตรที่

ประเมิน 

คณะกรรมการประเมินฯ 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการประเมิน 

รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลการประเมิน และเตรียมยกร่างรายงาน

ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร 

คณะกรรมการประเมินฯ 

14.30 – 14.45 น. พัก/อาหารวา่ง  

14.45 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการประเมิน 

รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลการประเมิน และเตรียมยกร่างรายงาน

ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร (ต่อ) 

คณะกรรมการประเมินฯ 

16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ น าเสนอสรุปผลการตรวจเบ้ืองต้นด้วยวาจา

ที่เน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาของหลักสูตร 

(Closing Meeting) 

คณะกรรมการประเมินฯ 

หัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/

อาจารยแ์ละบุคลากร

สาขาวิชา 

หมายเหตุ :  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินจิของคณะกรรมการประเมินฯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  

ระดับหลักสตูร  

ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร  

ปีกำรศึกษำ 2559 
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ก ำหนดกำรเยี่ยมชม ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร 
ในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช  

ปีกำรศึกษำ 2559 
วันพฤหัสบดทีี ่17 สิงหำคม 2560 : ประเมินหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษำ 

 
วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที ่

 คณะกรรมกำรประเมินฯ ประกอบด้วย 
1) ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์    ประธาน 
2) ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน ์เป็นตามวา กรรมการ 
3) นางสาวกิตติมา  กฤษณสุวรรณ               เลขานุการคณะกรรมการ 

ห้องประชุม C2-122  

ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 

08.30-09.00 น. คณะกรรมการฯ หารือร่วมกันเพื่อท าความเข้าใจให้ตรงกันก่อนให้
ข้อคิดเห็นแก่หลักสูตรที่รับการประเมิน 

 

09.00-09.30 น. ประธานหลักสูตรน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร  
09.30-11.30 น. คณะกรรมการฯ ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อม

สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

10.00 น. เสิร์ฟอาหารว่าง  
11.30-12.00 น. สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าสาขาวิชา  
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-13.30 น. สัมภาษณ์ผู้ใชบ้ัณฑิตจากภาคเอกชน จ านวน 1 คน  

13.30-14.30 น. สัมภาษณ์ศิษยเ์ก่า จ านวน 1-2 คน  
สัมภาษณ์นักศกึษา ระดับปริญญาโท 2 คน, ปรญิญาเอก 2 คน  

14.30-14.45 น. เสิร์ฟอาหารว่าง  
14.45-16.30 น. คณะกรรมการประเมินแต่ละกลุ่ม ประชุมพจิารณาข้อมูลที่ได้จากการ

ประเมิน รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม สรุปผลการประเมิน จัดท ำรำยงำน 
 

16.30-17.00 น. คณะกรรมการประเมินน าเสนอสรุปผลการตรวจด้วยวาจาต่อ
หลักสูตร โดยเน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะตามข้อเท็จจริงที่
พบ 

 

หมำยเหตุ :  1) เลขานุการในคณะกรรมการประเมินฯ ส่งรำยงำนผลภำยใน 10 วัน หลังกำรตรวจประเมินทีส่ ำนักวิชำ และส่ง CDS ผ่ำน

ระบบ CHE QA Online ให้สกอ. ภำยใน 15 วัน 

 2) ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินฯ 
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ก ำหนดกำรเยี่ยมชม ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร 
ในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช  

ปีกำรศึกษำ 2559 
วันศุกร์ที ่18 สิงหำคม 2560 : ประเมินหลักสูตรระดับปริญญำตร ี

 
วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที ่

 คณะกรรมกำรประเมินฯ ประกอบด้วย 
1) ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย โชตยางกูร   ประธาน 
2) ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวรัตน์ ตรีอ านรรค  กรรมการ 
3) นางสาวกิตติมา  กฤษณสุวรรณ              เลขานุการคณะกรรมการ 

ห้องประชุม C2-122  

ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 

08.30-09.00 น. คณะกรรมการฯ หารือร่วมกันเพื่อท าความเข้าใจให้ตรงกันก่อนให้
ข้อคิดเห็นแก่หลักสูตรที่รับการประเมิน 

 

09.00-09.30 น. ประธานหลักสูตรน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร  
09.30-11.30 น. คณะกรรมการฯ ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อม

สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

10.00 น. เสิร์ฟอาหารว่าง  
11.30-12.00 น. สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าสาขาวิชา  
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-13.30 น. สัมภาษณ์ผู้ใชบ้ัณฑิตจากภาคเอกชน จ านวน 1 คน  

13.30-14.30 น. สัมภาษณ์ศิษยเ์ก่า จ านวน 1-2 คน  
สัมภาษณ์นักศกึษา ชั้นปีที่ 2-4 ปี ชั้นปีละ 2 คน   

14.30-14.45 น. เสิร์ฟอาหารว่าง  
14.45-16.30 น. คณะกรรมการประเมินแต่ละกลุ่ม ประชุมพจิารณาข้อมูลที่ได้จากการ

ประเมิน รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม สรุปผลการประเมิน จัดท ำรำยงำน 
 

16.30-17.00 น. คณะกรรมการประเมินน าเสนอสรุปผลการตรวจด้วยวาจาต่อ
หลักสูตร โดยเน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะตามข้อเท็จจริงที่
พบ 

 

   
   
 
หมำยเหตุ :  1) เลขานุการในคณะกรรมการประเมินฯ ส่งรำยงำนผลภำยใน 10 วัน หลังกำรตรวจประเมินทีส่ ำนักวิชำ และส่ง CDS ผ่ำน

ระบบ CHE QA Online ให้สกอ. ภำยใน 15 วัน 

 2) ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินฯ 
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ประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA ปีกำรศึกษำ 2559 
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์ ส ำนักวชิำเทคโนโลยกีำรเกษตร 

ระหว่ำงวนัที่ 21 – วันที่ 22 สิงหำคม 2560 
ณ ห้องประชมุสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์ ชั้น 2 อำคำรวชิำกำร 2  

 
วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 

วันจันทร์ที่ 21 สิงหำคม 2560  
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 

8.00 - 9.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจประเมินเชิงวิเคราะห์เอกสาร 
- คณะกรรมการหารือร่วมกันเพื่อท าความเข้าใจให้ตรงกันก่อนให้ข้อคิดเห็นแก่
หลักสูตรที่รับการประเมิน 

 

 คณะกรรมกำรประเมินฯ ประกอบด้วย ดังนี้  

 1) อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์             ประธาน  
 2) รองศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย  วนภู                กรรมการ  
 3) นางสุชาดา บุบผา                          เลขานุการคณะกรรมการ  
09.00-09.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ แนะน าทีมและกล่าวเปิดการประเมิน 

ประธานหลักสูตรน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
 

09.30-10.00 น. สัมภาษณ์หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร   
10.00-12.00 น. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรที่ประเมิน ได้แก่ 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
- บุคลากรสายสนับสนุน 
- นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี 
- ศิษย์เก่า 1-2 คน  

 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   ณ ห้องประชุมที่ประเมินหลักสูตร 

13.00 - 13.30 น. สัมภาษณ์ ผู้ใช้บัณฑิตจากภาคเอกชน จ านวน 1 คน  
13.30 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการประเมิน รวบรวม

ข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลการประเมิน จัดท ำรำยงำน 
 

15.00-16.00 น. คณะกรรมการประเมินน าเสนอสรุปผลการตรวจด้วยวาจาต่อหลักสูตร โดยเน้น
การเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะตามข้อเท็จจริงที่พบ 
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วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 
วันอังคำรที่ 22 สิงหำคม 2560  
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวชิำเทคโนโลยีกำร
ผลิตสัตว์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 

8.00 - 9.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจประเมินเชิงวิเคราะห์เอกสาร 
- คณะกรรมการหารือร่วมกันเพื่อท าความเข้าใจให้ตรงกันก่อนให้ข้อคิดเห็นแก่
หลักสูตรที่รับการประเมิน 

 

 คณะกรรมกำรประเมินฯ ประกอบด้วย ดังนี้  
 1) อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์             ประธาน  
 2) รองศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย  วนภู               กรรมการ  
 3) นางสุชาดา บุบผา                          เลขานุการคณะกรรมการ  
09.00-09.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ แนะน าทีมและกล่าวเปิดการประเมิน 

ประธานหลักสูตรน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
 

09.30-10.00 น. สัมภาษณ์หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร   
10.00-12.00 น. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรที่ประเมิน ได้แก่ 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
- บุคลากรสายสนับสนุน 
- นักศึกษาระดับปริญญาโท 1-2 คน นักศึกษาระดับปริญญาเอก 1-2 คน  
- ศิษย์เก่า 1-2 คน 

 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   ณ ห้องประชุมที่ประเมินหลักสูตร 
13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการประเมิน รวบรวม

ข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลการประเมิน จัดท ำรำยงำน 
 

15.00-16.00 น. คณะกรรมการประเมินน าเสนอสรุปผลการตรวจด้วยวาจาต่อหลักสูตร โดยเน้น
การเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะตามข้อเท็จจริงที่พบ 

 

หมำยเหตุ :  1) เลขานุการในคณะกรรมการประเมินฯ ส่งรำยงำนผลภำยใน 10 วัน หลงักำรตรวจประเมินที่ส ำนักวิชำ และสง่ CDS ผ่ำน

ระบบ CHE QA Online ให้สกอ. ภำยใน 15 วัน 

 2) ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในการประเมินฯ 
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ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรตำมเกณฑ ์AUN-QA 
ปีกำรศึกษำ 2559  

สำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร 
ระหว่ำงวันที่ 29-30 สิงหำคม 2560 ณ ห้องประชุม C2-122 ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 2 

 
วัน/เวลำ กิจกรรม 

วันอังคำรที่ 29 สิงหำคม 2560 
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ สำขำวชิำเทคโนโลยีอำหำร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
คณะกรรมกำรประเมินฯ ประกอบด้วย 
1) รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร  รักสกุลพิวัฒน์ ประธาน 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์  เป็นตามวา กรรมการ 
3) นางจารุณ ี ผลมาตย ์    เลขานุการและกรรมการ 
08.30-09.00 น. คณะกรรมการฯ หารือร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์และท าความเข้าใจในเอกสารการประเมิน 

ก่อนให้ข้อคิดเห็นต่อหลักสูตรที่รับการประเมิน 
09.00-09.30 น. - คณะกรรมการฯ แนะน าทีมและกล่าวเปดิการประเมิน 

- ประธานหลักสูตรน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรต่อคณะกรรมการฯ 
09.30-11.00 น. คณะกรรมการฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมสัมภาษณ์ประธานหลักสูตร อาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
11.00-12.00 น. - สัมภาษณ์ศิษย์เก่า 1-2 คน 

- สัมภาษณ์นักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4 ปี ชั้นปีละ 2 คน 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.30 น. สัมภาษณ์ผู้ใชบ้ัณฑิตจากภาคเอกชน จ านวน 1 คน 
13.30-15.30 น. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลที่ไดจ้ากการประเมิน 

รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม สรุปผลการประเมิน จัดท ารายงาน 
15.30-16.30 น. คณะกรรมการฯ น าเสนอสรปุผลการตรวจประเมินด้วยวาจาต่อหลักสูตร 

โดยเน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะตามข้อเท็จจริงที่พบ 
 
หมำยเหตุ :  1) เลขานุการในคณะกรรมการประเมินฯ ส่งรำยงำนผลภำยใน 10 วัน หลังกำรตรวจประเมินที่ส ำนักวิชำ 

และส่ง CDS ผ่ำนระบบ CHE QA Online ให้สกอ. ภำยใน 15 วัน 

 2) ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินฯ 
        3) เสริฟอาหารว่างเวลา 10.00 น. และ 14.30 น. 
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ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA 
ปีกำรศึกษำ 2559  

สำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร 
ระหว่ำงวันที่ 29-30 สิงหำคม 2560 ณ ห้องประชุม C2-122 ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 2 

 
วัน/เวลำ กิจกรรม 

วันพุธที่ 30 สงิหำคม 2560 
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิตและปรชัญำดุษฎีบณัฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
คณะกรรมกำรประเมินฯ ประกอบด้วย 
1) รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  เสาวนะ  ประธาน 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลลักษณ์  สุตะพันธ์ กรรมการ 
3) นางจารุณี  ผลมาตย์    เลขานุการและกรรมการ 
08.30-09.00 น. คณะกรรมการฯ หารือร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์และท าความเข้าใจในเอกสารการประเมิน 

ก่อนให้ข้อคิดเห็นต่อหลักสูตรที่รับการประเมิน 
09.00-09.30 น. - คณะกรรมการฯ แนะน าทีมและกล่าวเปดิการประเมิน 

- ประธานหลักสูตรน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรต่อคณะกรรมการฯ 
09.30-11.00 น. คณะกรรมการฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมสัมภาษณ์ประธานหลักสูตร อาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
11.00-12.00 น. - สัมภาษณ์ศิษย์เก่า 1-2 คน 

- สัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาโท 2 คน ระดับปริญญาเอก 2 คน 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.30 น. สัมภาษณ์ผู้ใชบ้ัณฑิตจากภาครัฐหรือภาคเอกชน จ านวน 1 คน 
13.30-15.30 น. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลที่ไดจ้ากการประเมิน 

รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม สรุปผลการประเมิน จัดท ารายงาน 
15.30-16.30 น. คณะกรรมการฯ น าเสนอสรุปผลการตรวจประเมินด้วยวาจาต่อหลักสูตร 

โดยเน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะตามข้อเท็จจริงที่พบ 
 
หมำยเหตุ :  1) เลขานุการในคณะกรรมการประเมินฯ ส่งรำยงำนผลภำยใน 10 วัน หลังกำรตรวจประเมินที่ส ำนักวิชำ 

และส่ง CDS ผ่ำนระบบ CHE QA Online ให้สกอ. ภำยใน 15 วัน 

 2) ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินฯ 
        3) เสริฟอาหารว่างเวลา 10.00 น. และ 14.30 น. 
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ก ำหนดกำรเยี่ยมชม ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร 
ในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยชีีวภำพ  

ปีกำรศึกษำ 2559 
วันศุกร์ที ่8 กันยำยน 2560 : ประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ 

 
วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที ่

 คณะกรรมกำรประเมินฯ ประกอบด้วย 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์    ประธาน 
2) อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลกัษณ์            กรรมการ 
3) นางสาวปรางค์ขาว  ปรเุขตต์                    เลขานุการคณะกรรมการ 

ห้องประชุม C2-122  

ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 

08.30-09.00 น. คณะกรรมการฯ หารือร่วมกันเพื่อท าความเข้าใจให้ตรงกันก่อนให้
ข้อคิดเห็นแก่หลักสูตรที่รับการประเมิน 

 

09.00-09.30 น. ประธานหลักสูตรน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร  
09.30-11.30 น. คณะกรรมการฯ ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อม

สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

10.00 น. เสิร์ฟอาหารว่าง  
11.30-12.00 น. สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าสาขาวิชา  
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-13.30 น. สัมภาษณ์ผู้ใชบ้ัณฑิตจากภาคเอกชน จ านวน 1 คน  

13.00-14.30 น. สัมภาษณ์ศิษยเ์ก่า จ านวน 1-2 คน  
สัมภาษณ์นักศกึษา ระดับปริญญาโท 2 คน, ปริญญาเอก 2 คน  

14.30-14.45 น. เสิร์ฟอาหารว่าง  
14.45-16.30 น. คณะกรรมการประเมินแต่ละกลุ่ม ประชุมพจิารณาข้อมูลที่ได้จากการ

ประเมิน รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม สรุปผลการประเมิน จัดท ำรำยงำน 
 

16.30-17.00 น. คณะกรรมการประเมินน าเสนอสรุปผลการตรวจด้วยวาจาต่อ
หลักสูตร โดยเน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะตามข้อเท็จจริงที่
พบ 

 

หมำยเหตุ :  1) เลขานุการในคณะกรรมการประเมินฯ ส่งรำยงำนผลภำยใน 10 วัน หลังกำรตรวจประเมินทีส่ ำนักวิชำ และส่ง CDS ผ่ำน

ระบบ CHE QA Online ให้สกอ. ภำยใน 15 วัน 

 2) ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินฯ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  

ระดับหลักสตูร  

ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์  

ปีกำรศึกษำ 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรล ำดับที่ 29 
                         
 

*ก ำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสตูร 
สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท ์4420

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรกำรบริหำรงำนก่อสร้ำงและสำธำรณูปโภค   ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ (ระดับปริญญำโท ) 

วันพฤหัสบดีท่ี 31 สิงหำคม 2560 
ณ  ห้องประชุมวิศวกรรมโยธำ ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 1  

 
 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

08.00.-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง  อำจำรย์ ดร.นรำ สมัตถภำพงศ์   
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์ 
นำงณัฐญำ กิ่งโคกกรวด 

ประธำน 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
 

08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรร่วมต้อนรบัผู้ตรวจประเมิน 

08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน น ำเสนอข้อมูลหลักสูตร 

09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมล ำดบั 

09.00-09.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวชิำ 

10.00-10.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ 

10.30-12.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์   
       - บุคลำกรสำยสนับสนุน ผู้ช่วยสอน  
       - นักศึกษำระดับปริญญำตรีทุกชั้นป ี
       - ศิษย์เก่ำ 1-2 คน  

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมลูที่ได้จำกกำรประเมนิ รวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน

และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสตูร 

15.00-16.00 คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำตอ่หลักสูตร 



หลักสูตรล ำดับที่ 30 
                         
 

*ก ำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสตูร 
สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท ์4420

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรกำรบริหำรงำนก่อสร้ำงและสำธำรณูปโภค   ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ (ระดับปริญญำเอก) 

วันพฤหัสบดีท่ี 31 สิงหำคม 2560 
ณ  ห้องประชุมวิศวกรรมโยธำ ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 1  

 
 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

08.00.-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง  อำจำรย์ ดร.นรำ สมัตถภำพงศ์   
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์ 
นำงณัฐญำ กิ่งโคกกรวด 

ประธำน 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
 

08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรร่วมต้อนรบัผู้ตรวจประเมิน 

08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน น ำเสนอข้อมูลหลักสูตร 

09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมล ำดบั 

09.00-09.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวชิำ 

10.00-10.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ 

10.30-12.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์   
       - บุคลำกรสำยสนับสนุน ผู้ช่วยสอน  
       - นักศึกษำระดับปริญญำตรีทุกชั้นป ี
       - ศิษย์เก่ำ 1-2 คน  

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมลูที่ได้จำกกำรประเมนิ รวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน

และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสตูร 

15.00-16.00 คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำตอ่หลักสูตร 



หลักสูตรล ำดับที่ 6 
                         
 

*ก ำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสตูร 
สำขำวิชำวิศวกรรมขนส่ง ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท ์4238

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิศวกรรมขนส่งและโลจสิติกส์  ส ำนักวชิำวิศวกรรมศำสตร์ (ระดับปริญญำตรี) 

วันอังคำรที่ 5 กันยำยน 2560 
ณ  ห้องประชุมวิศวกรรมขนส่ง ชั้น 2 อำคำรวิชำกำร 1  

 
 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

08.00.-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง  อำจำรย์ ดร.ส ำรำญ สันทำลุนัย 
อำจำรย์ ดร.อรณุศรี นุชิตประสิทธิชัย 
นำงวันเพ็ญ สืบสำย 

ประธำน 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
 

08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรร่วมต้อนรบัผู้ตรวจประเมิน 

08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน น ำเสนอข้อมูลหลักสูตร 

09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมล ำดบั 

09.00-09.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวชิำ 

10.00-10.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ 

10.30-12.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์   
       - บุคลำกรสำยสนับสนุน ผู้ช่วยสอน  
       - นักศึกษำระดับปริญญำตรีทุกชั้นป ี
       - ศิษย์เก่ำ 1-2 คน  

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมลูที่ได้จำกกำรประเมนิ รวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน

และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสตูร 

15.00-16.00 คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำตอ่หลักสูตร 



หลักสูตรล ำดับที่ 12 
                         
 

*ก ำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสตูร 
สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4491

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิศวกรรมเคมี  ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ (ระดับปริญญำตรี) 

วันอังคำรที่ 5 กันยำยน 2560 
ณ  ห้องประชุมวิศวกรรมเคมี ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 1  

 
 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

08.00.-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง  อำจำรย์ ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล 
อำจำรย์ ดร.ประเสริฐ เอ่งฉ้วน 
นำงอัมพร ลำดหนองขุ่น 

ประธำน 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
 

08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรร่วมต้อนรบัผู้ตรวจประเมิน 

08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน น ำเสนอข้อมูลหลักสูตร 

09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมล ำดบั 

09.00-09.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวชิำ 

10.00-10.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ 

10.30-12.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์   
       - บุคลำกรสำยสนับสนุน ผู้ช่วยสอน  
       - นักศึกษำระดับปริญญำตรีทุกชั้นป ี
       - ศิษย์เก่ำ 1-2 คน  

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมลูที่ได้จำกกำรประเมนิ รวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน

และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสตูร 

15.00-16.00 คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำตอ่หลักสูตร 



หลักสูตรล ำดับที่ 15 
                         
 

*ก ำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสตูร 
สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4410

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิศวกรรมเคร่ืองกล  ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ (ระดับปริญญำตรี) 

วันอังคำรที่ 5 กันยำยน 2560 
ณ  ห้องประชุม ME20 ชั้น 2 อำคำรวิชำกำร 1  

 
 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

08.00.-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทรงกต  ทศำนนท ์
อำจำรย์ ดร.จงกล  ศรีธร 
นำงอำภรณ์พรรณ  ศรีอัครวิทยำ 

ประธำน 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
 

08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรร่วมต้อนรบัผู้ตรวจประเมิน 

08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน น ำเสนอข้อมูลหลักสูตร 

09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมล ำดบั 

09.00-09.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวชิำ 

10.00-10.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ 

10.30-12.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์   
       - บุคลำกรสำยสนับสนุน ผู้ช่วยสอน  
       - นักศึกษำระดับปริญญำตรีทุกชั้นป ี
       - ศิษย์เก่ำ 1-2 คน  

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมลูที่ได้จำกกำรประเมนิ รวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน

และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสตูร 

15.00-16.00 คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำตอ่หลักสูตร 



 

 

** ในกรณีคณะผูป้ระเมินต้องการสัมภาษณบ์ุคคลอ่ืนเพิ่มเติม ขอความกรุณาแจ้งทางหลักสูตรดว้ย ** 

 

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสตูร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

วันจันทร์ที่  5  กันยำยน  2560 

ณ  ห้องประชุมสำขำวิชำวิศวกรรมพอลิเมอร์  อำคำรวิชำกำร 1  
เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

หลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์ (ระดับปรญิญำตร)ี รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรศิริ จงกล                                                 ประธำน 

08.00.-08.15 น. คณะกรรมการประชุมหารือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรียา ยิม้รัตนบวร                                     กรรมการ 

08.15-08.30 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน นางธนัชวลัญชน์ ผนัจะโปะ                                เลขานุการ 

08.30-08.45 น. หัวหน้าสาขาวิชาฯ รายงานสรุปผลผลการด าเนนิงานของหลักสตูร   

08.45-09.00 น. คณะกรรมการสัมภาษณ์ประธานหลักสูตร   

09.00-09.45 น. คณะกรรมการสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ผู้ร่วมรับการสัมภาษณ์ : คณาจารย์ในสาขาวิชาทุกทา่น 

  

10.00-10.30 น. คณะกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษา 
ชั้นปทีี่ 2  ชั้นปีที่ 3 และชัน้ปีที่ 4  ชั้นปลีะ จ านวน 2 คน 

  

10.30-11.00 น. คณะกรรมการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า 
1. นายอนุพงษ์  บุญม ี
2. นายจิรเดช  ศรีงาม 

  

11.00-12.00 น. คณะกรรมการสัมภาษณ์บุคลากรสายสนันสนุน 
1.ผู้ช่วยสอนและวิจัยสาขาวชิาฯ 2. ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ F5  3. เลขานุการสาขาวชิาฯ 

  

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00-16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการประเมินในเบื้องต้นดว้ยวาจาต่อหลักสูตร 



หลักสูตรล ำดับที่ 28 
                         
 

*ก ำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสตูร 
สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท ์4400

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ำ  ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ (ระดับปริญญำตรี) 

วันอังคำรที่ 5 กันยำยน 2560 
ณ  ห้องประชุมวิศวกรรมไฟฟ้ำ ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 1  

 
 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

08.00.-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง  อำจำรย์ ดร.ภำณุ ยิ้มเมือง 
อำจำรย์ ดร.ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์  
นำงอัญชุลี รักด่ำนกลำง 

ประธำน 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
 

08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรร่วมต้อนรบัผู้ตรวจประเมิน 

08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน น ำเสนอข้อมูลหลักสูตร 

09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมล ำดบั 

09.00-09.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวชิำ 

10.00-10.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ 

10.30-12.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์   
       - บุคลำกรสำยสนับสนุน ผู้ช่วยสอน  
       - นักศึกษำระดับปริญญำตรีทุกชั้นป ี
       - ศิษย์เก่ำ 1-2 คน  

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมลูที่ได้จำกกำรประเมนิ รวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน

และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสตูร 

15.00-16.00 คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำตอ่หลักสูตร 



หลักสูตรล ำดับที่ 32 
                         
 

*ก ำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสตูร 
สำขำวิชำวิศวกรรมโลหกำร ส ำนกัวิชำวศิวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4481

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิศวกรรมโลหกำร  ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ (ระดับปริญญำตรี) 

วันอังคำรที่ 5 กันยำยน 2560 
ณ  ห้องวิศวกรรมโลหกำร ชั้น 2 อำคำรวิชำกำร 1  

 
 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

08.00.-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์   
รองศำสตรำจำรย์ ดร.มนต์ทิพย์ภำ อุฑำรสกลุ  
นำงเอมอร ก่อเกียรติสกลุ 

ประธำน 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
 

08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรร่วมต้อนรบัผู้ตรวจประเมิน 

08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน น ำเสนอข้อมูลหลักสูตร 

09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมล ำดบั 

09.00-09.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวชิำ 

10.00-10.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ 

10.30-12.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์   
       - บุคลำกรสำยสนับสนุน ผู้ช่วยสอน  
       - นักศึกษำระดับปริญญำตรีทุกชั้นป ี
       - ศิษย์เก่ำ 1-2 คน  

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมลูที่ได้จำกกำรประเมนิ รวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน

และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสตูร 

15.00-16.00 คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำตอ่หลักสูตร 



หลักสูตรล ำดับที่ 35 
                         
 

*ก ำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสตูร 
สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ส ำนักวชิำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท ์4427

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ (ระดับปริญญำตรี) 

วันอังคำรที่ 5 กันยำยน 2560 
ณ  ห้องวิษณุกรรม 1 ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 1  

 
 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

08.00.-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยำงกูร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์ 
นำงสำวนำรี กลิ่นกลำง 

ประธำน 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
 

08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรร่วมต้อนรบัผู้ตรวจประเมิน 

08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน น ำเสนอข้อมูลหลักสูตร 

09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมล ำดบั 

09.00-09.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวชิำ 

10.00-10.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ 

10.30-12.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์   
       - บุคลำกรสำยสนับสนุน ผู้ช่วยสอน  
       - นักศึกษำระดับปริญญำตรีทุกชั้นป ี
       - ศิษย์เก่ำ 1-2 คน  

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมลูที่ได้จำกกำรประเมนิ รวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน

และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสตูร 

15.00-16.00 คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำตอ่หลักสูตร 



หลักสูตรล ำดับที่ 40 
                         
 

*ก ำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสตูร 
สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร ส ำนักวชิำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท ์4264

 

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิศวกรรมอุตสำหกำร  ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ (ระดับปริญญำตรี) 

วันอังคำรที่ 5 กันยำยน 2560 
ณ  ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 1  

 
 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

08.00.-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เดโช เผือกภูมิ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชฎำพร อุ่นศรีวิไลย์ 
นำงสำวเสำวลักษณ์ ทะยอมใหม ่

ประธำน 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
 

08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรร่วมต้อนรบัผู้ตรวจประเมิน 

08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน น ำเสนอข้อมูลหลักสูตร 

09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมล ำดบั 

09.00-09.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวชิำ 

10.00-10.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ 

10.30-12.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์   
       - บุคลำกรสำยสนับสนุน ผู้ช่วยสอน  
       - นักศึกษำระดับปริญญำตรีทุกชั้นป ี
       - ศิษย์เก่ำ 1-2 คน  

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมลูที่ได้จำกกำรประเมนิ รวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน

และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสตูร 

15.00-16.00 คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำตอ่หลักสูตร 



ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสตูร ตำมเกณฑ์ AUN-QA ปีกำรศึกษำ 2559 
สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์   

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต  
วันอังคำรที่ 5 กันยำยน 2560 

ณ  ห้องประชุมวิชำกำร 1 อำคำรวิชำกำร 1  
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต (ระดบัปริญญำตร)ี  

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต (ระดบัปริญญำตร)ี อำจำรย์ ดร.ชลำลัย  หำญเจนลักษณ์      ประธำน 
อาจารย์ ดร.สุพัตรา  เจียวก๊ก                  กรรมการ 
อาจารย์ ดร.เศรษฐวิทย์  ภูฉายา              กรรมการ 
นางสาวทัศนีย์  ทิพยส์าคร                     เลขานุการ 
 
 
 
 

08.00.-09.00 น.  - คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจประเมินเชิงวิเคราะห์เอกสาร 
 - คณะกรรมการาหารือร่วมกัน เพื่อท าความเข้าใจให้ตรงกันก่อน ให้ข้อคิดเห็นแก่หลักสูตรที่รับการประเมิน 

09.00-09.30 น.  - คณะกรรมการประเมินฯ แนะน าทีมคณะกรรมการประเมินและกล่าวเปิดการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน 
 - ประธานหลักสูตรน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

09.30-10.00 น.  - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ หัวหน้าสาขาวชิา  

10.00-12.00 - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียกับหลักสูตร ได้แก่ 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผูส้อน 
- บุคลากรสายสนับสนุน 
- นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นป ี
- ศิษย์เก่า 1-2 คน 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  

13.00-13.30 น. คณะกรรมการสัมภาษณ์ ผู้ใชบ้ณัฑิตจากภาคเอกชน  

13.30-15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุพิจารณาข้อมูลทีไ่ด้จากการประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลการประเมิน
จัดท ารายงาน และเตรียมร่างรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

15.00-16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการประเมินในเบื้องต้นดว้ยวาจาต่อหลักสูตร  

  
หมำยเหตุ ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมในกำรประเมินฯ 



ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์ AUN-QA ปีกำรศึกษำ 2559 
สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์   

หลักสูตรวิสวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 
วันพุธที่ 6 กันยำยน 2560 

ณ  ห้องประชุมวิชำกำร 1 อำคำรวิชำกำร 1  
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ (ระดับปริญญำตรี)  

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ (ระดับปริญญำตรี) อำจำรย์ ดร.ชลำลัย  หำญเจนลักษณ์      ประธำน 
อาจารย์ ดร.สุพัตรา  เจียวก๊ก                 กรรมการ 
อาจารย์ ดร.เศรษฐวิทย์  ภูฉายา              กรรมการ 
นางสาวทัศนีย์  ทิพยส์าคร                     เลขานุการ 
 
 
 
 

08.00.-09.00 น.  - คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจประเมินเชิงวิเคราะห์เอกสาร 
 - คณะกรรมการาหารือร่วมกัน เพื่อท าความเข้าใจให้ตรงกันก่อน ให้ข้อคิดเห็นแก่หลักสูตรที่รับการประเมิน 

09.00-09.30 น.  - คณะกรรมการประเมินฯ แนะน าทีมคณะกรรมการประเมินและกล่าวเปิดการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน 
 - ประธานหลักสูตรน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

09.30-10.00 น.  - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ หัวหน้าสาขาวชิา  

10.00-12.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียกับหลักสูตร ได้แก่ 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผูส้อน 
- บุคลากรสายสนับสนุน 
- นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นป ี
- ศิษย์เก่า 1-2 คน 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  

13.00-13.30 น. คณะกรรมการสัมภาษณ์ ผู้ใชบ้ณัฑิตจากภาคเอกชน  

13.30-15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุพิจารณาข้อมูลทีไ่ด้จากการประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลการประเมิน
จัดท ารายงาน และเตรียมร่างรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

15.00-16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการประเมินในเบื้องต้นดว้ยวาจาต่อหลักสูตร  

  
หมำยเหตุ ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมในกำรประเมินฯ 
 

 



หลักสูตรล ำดับที่ 9 
                         
 

*ก ำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสตูร 
สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส ำนักวชิำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท ์4422

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ (ระดับปริญญำตรี) 

วันอังคำรที่ 5 กันยำยน 2560 
ณ  ห้องประชุมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 1  

 
 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

08.00.-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธิดำรัตน์ อำรีรักษ์  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนำกูล 
นำงสำววิไลลักษณ์ คมัภริำนนท์ 

ประธำน 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
 

08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรร่วมต้อนรบัผู้ตรวจประเมิน 

08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน น ำเสนอข้อมูลหลักสูตร 

09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมล ำดบั 

09.00-09.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวชิำ 

10.00-10.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ 

10.30-12.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์   
       - บุคลำกรสำยสนับสนุน ผู้ช่วยสอน  
       - นักศึกษำระดับปริญญำตรีทุกชั้นป ี
       - ศิษย์เก่ำ 1-2 คน  

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมลูที่ได้จำกกำรประเมนิ รวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน

และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสตูร 

15.00-16.00 คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำตอ่หลักสูตร 



หลักสูตรล ำดับที่ 11 
                         
 

*ก ำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสตูร 
สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส ำนักวชิำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท ์4422

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนำคมและคอมพิวเตอร์ ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ (ระดับปริญญำเอก) 

วันพฤหัสบดีท่ี 7 กันยำยน 2560 
ณ  ห้องประชุมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 1  

 
 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

08.00.-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธิดำรัตน์ อำรีรักษ์  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนำกูล 
นำงสำววิไลลักษณ์ คมัภริำนนท์ 

ประธำน 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
 

08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรร่วมต้อนรบัผู้ตรวจประเมิน 

08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน น ำเสนอข้อมูลหลักสูตร 

09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมล ำดบั 

09.00-09.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวชิำ 

10.00-10.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ 

10.30-12.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์   
       - บุคลำกรสำยสนับสนุน ผู้ช่วยสอน  
       - นักศึกษำระดับปริญญำตรีทุกชั้นป ี
       - ศิษย์เก่ำ 1-2 คน  

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมลูที่ได้จำกกำรประเมนิ รวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน

และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสตูร 

15.00-16.00 คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำตอ่หลักสูตร 



หลักสูตรล ำดับที่ 13 
                         
 

*ก ำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสตูร 
สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4491

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบกระบวนกำร ส ำนักวชิำวิศวกรรมศำสตร์ (ระดับปริญญำโท ) 

วันอังคำรที่ 5 กันยำยน 2560 
ณ  ห้องประชุม 4 ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 1  

 
 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

08.00.-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง  ศำสตรำจำรย์ ดร.จตุพร วิทยำคุณ  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญเรือง มะรังศรี 
นำงสำวกรรณิกำ ประเสริฐสังข ์

ประธำน 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
 

08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรร่วมต้อนรบัผู้ตรวจประเมิน 

08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน น ำเสนอข้อมูลหลักสูตร 

09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมล ำดบั 

09.00-09.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวชิำ 

10.00-10.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ 

10.30-12.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์   
       - บุคลำกรสำยสนับสนุน ผู้ช่วยสอน  
       - นักศึกษำระดับปริญญำตรีทุกชั้นป ี
       - ศิษย์เก่ำ 1-2 คน  

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมลูที่ได้จำกกำรประเมนิ รวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน

และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสตูร 

15.00-16.00 คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำตอ่หลักสูตร 



หลักสูตรล ำดับที่ 5 
                         
 

*ก ำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสตูร 
สำขำวิชำวิศวกรรมเกษตร ส ำนกัวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4225

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและอำหำร  ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ (ระดับปริญญำตรี) 

วันพุธที่ 6 กันยำยน 2560 
ณ  ห้องประชุมวิษณุกรรม 1 ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 1  

 
 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

08.00.-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปัญญำ บวัฮมบุรำ 
นำงสำวกรรณิกำ ประเสริฐสังข ์

ประธำน 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
 

08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรร่วมต้อนรบัผู้ตรวจประเมิน 

08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน น ำเสนอข้อมูลหลักสูตร 

09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมล ำดบั 

09.00-09.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวชิำ 

10.00-10.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ 

10.30-12.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์   
       - บุคลำกรสำยสนับสนุน ผู้ช่วยสอน  
       - นักศึกษำระดับปริญญำตรีทุกชั้นป ี
       - ศิษย์เก่ำ 1-2 คน  

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมลูที่ได้จำกกำรประเมนิ รวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน

และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสตูร 

15.00-16.00 คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำตอ่หลักสูตร 



หลักสูตรล ำดับที่ 37 
                         
 

*ก ำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสตูร 
สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร ส ำนักวชิำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท ์4264

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิศวกรรมเคร่ืองมือ  ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ (ระดับปริญญำตรี) 

วันพุธที่ 6 กันยำยน 2560 
ณ  ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 1  

 
 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

08.00.-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชฎำพร อุ่นศรีวิไลย์ 
อำจำรย์ ดร.ภำณุ ยิ้มเมือง 
นำงสำวเสำวลักษณ์ ทะยอมใหม ่

ประธำน 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
 

08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรร่วมต้อนรบัผู้ตรวจประเมิน 

08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน น ำเสนอข้อมูลหลักสูตร 

09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมล ำดบั 

09.00-09.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวชิำ 

10.00-10.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ 

10.30-12.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์   
       - บุคลำกรสำยสนับสนุน ผู้ช่วยสอน  
       - นักศึกษำระดับปริญญำตรีทุกชั้นป ี
       - ศิษย์เก่ำ 1-2 คน  

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมลูที่ได้จำกกำรประเมนิ รวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน

และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสตูร 

15.00-16.00 คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำตอ่หลักสูตร 



ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิศวกรรมธรณี (ระดับปริญญำตรี) 

วันพุธที่ 6 กันยำยน 2560 
ณ ห้องประชุมสำขำวิชำเทคโนโลยีธรณี อำคำรวิชำกำร 

 
เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

08.45-09.00 น. คณะกรรมการประชุมหารือ รศ.ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ ประธาน 
อ. ดร.ส าราญ  สันทาลุนัย กรรมการ 
นางสาวกัลญา พับโพธิ์ เลขานุการ 

09.00-09.15 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน 
09.15-12.00 น.  คณะกรรมการสัมภาษณ์  

คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม (ต่อ) 

สรุปผลการประเมินและเตรียมร่างรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
16.00-16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการประเมินในเบื้องต้นด้วยวาจาต่อคณาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 



หลักสูตรล ำดับที่ 19 
                         
 

*ก ำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสตูร 
สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4410

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิศวกรรมยำนยนต์  ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ (ระดับปริญญำตรี) 

วันพุธที่ 6 กันยำยน 2560 
ณ  ห้องประชุม ME20 ชั้น 2 อำคำรวิชำกำร 1  

 
 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

08.00.-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปวีร์ ศิริรักษ์ 
อำจำรย์ ดร.อภิชน  วัชเรนทร์วงศ ์
นำงอำภรณ์พรรณ  ศรีอัครวิทยำ 

ประธำน 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
 

08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรร่วมต้อนรบัผู้ตรวจประเมิน 

08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน น ำเสนอข้อมูลหลักสูตร 

09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมล ำดบั 

09.00-09.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวชิำ 

10.00-10.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ 

10.30-12.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์   
       - บุคลำกรสำยสนับสนุน ผู้ช่วยสอน  
       - นักศึกษำระดับปริญญำตรีทุกชั้นป ี
       - ศิษย์เก่ำ 1-2 คน  

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมลูที่ได้จำกกำรประเมนิ รวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน

และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสตูร 

15.00-16.00 คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำตอ่หลักสูตร 



หลักสูตรล ำดับที่ 10 
                         
 

*ก ำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสตูร 
สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส ำนักวชิำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท ์4422

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนำคมและคอมพิวเตอร์ ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ (ระดับปริญญำโท ) 

วันพุธที่ 6 กันยำยน 2560 
ณ  ห้องประชุมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 1  

 
 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

08.00.-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธิดำรัตน์ อำรีรักษ์  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนำกูล 
นำงสำววีรินภ์ อำจหำญ 

ประธำน 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
 

08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรร่วมต้อนรบัผู้ตรวจประเมิน 

08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน น ำเสนอข้อมูลหลักสูตร 

09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมล ำดบั 

09.00-09.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวชิำ 

10.00-10.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ 

10.30-12.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์   
       - บุคลำกรสำยสนับสนุน ผู้ช่วยสอน  
       - นักศึกษำระดับปริญญำตรีทุกชั้นป ี
       - ศิษย์เก่ำ 1-2 คน  

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมลูที่ได้จำกกำรประเมนิ รวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน

และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสตูร 

15.00-16.00 คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำตอ่หลักสูตร 



หลักสูตรล ำดับที่ 26 
                         
 

*ก ำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสตูร 
สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท ์4400

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ำ ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ (ระดับปริญญำโท ) 

วันพุธที่ 6 กันยำยน 2560 
ณ  ห้องประชุมวิศวกรรมไฟฟ้ำ ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 1  

 
 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

08.00.-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยำงกูร   
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จงกล ศรีธร 
นำงอัญชุลี รักด่ำนกลำง 

ประธำน 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
 

08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรร่วมต้อนรบัผู้ตรวจประเมิน 

08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน น ำเสนอข้อมูลหลักสูตร 

09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมล ำดบั 

09.00-09.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวชิำ 

10.00-10.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ 

10.30-12.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์   
       - บุคลำกรสำยสนับสนุน ผู้ช่วยสอน  
       - นักศึกษำระดับปริญญำตรีทุกชั้นป ี
       - ศิษย์เก่ำ 1-2 คน  

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมลูที่ได้จำกกำรประเมนิ รวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน

และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสตูร 

15.00-16.00 คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำตอ่หลักสูตร 



หลักสูตรล ำดับที่ 7 
                         
 

*ก ำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสตูร 
สำขำวิชำวิศวกรรมขนส่ง ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท ์4238

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิศวกรรมโยธำ ขนส่ง และทรัพยำกรธรณี ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ (ระดับปริญญำโท ) 

วันพุธที่ 6 กันยำยน 2560 
ณ  ห้องประชุมวิศวกรรมขนส่ง ชั้น 2 อำคำรวิชำกำร 1  

 
 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

08.00.-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง  อำจำรย์ ดร.ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์   
อำจำรย์ ดร.อรณุศรี นุชิตประสิทธิชัย 
นำงวันเพ็ญ สืบสำย 

ประธำน 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
 

08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรร่วมต้อนรบัผู้ตรวจประเมิน 

08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน น ำเสนอข้อมูลหลักสูตร 

09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมล ำดบั 

09.00-09.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวชิำ 

10.00-10.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ 

10.30-12.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์   
       - บุคลำกรสำยสนับสนุน ผู้ช่วยสอน  
       - นักศึกษำระดับปริญญำตรีทุกชั้นป ี
       - ศิษย์เก่ำ 1-2 คน  

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมลูที่ได้จำกกำรประเมนิ รวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน

และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสตูร 

15.00-16.00 คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำตอ่หลักสูตร 



หลักสูตรล ำดับที่ 8 
                         
 

*ก ำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสตูร 
สำขำวิชำวิศวกรรมขนส่ง ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท ์4238

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิศวกรรมโยธำ ขนส่ง และทรัพยำกรธรณี ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ (ระดับปริญญำเอก) 

วันพฤหัสบดีท่ี 7 กันยำยน 2560 
ณ  ห้องประชุมวิศวกรรมขนส่ง ชั้น 2 อำคำรวิชำกำร 1  

 
 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

08.00.-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง  อำจำรย์ ดร.ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์   
อำจำรย์ ดร.อรณุศรี นุชิตประสิทธิชัย 
นำงวันเพ็ญ สืบสำย 

ประธำน 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
 

08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรร่วมต้อนรบัผู้ตรวจประเมิน 

08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน น ำเสนอข้อมูลหลักสูตร 

09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมล ำดบั 

09.00-09.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวชิำ 

10.00-10.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ 

10.30-12.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์   
       - บุคลำกรสำยสนับสนุน ผู้ช่วยสอน  
       - นักศึกษำระดับปริญญำตรีทุกชั้นป ี
       - ศิษย์เก่ำ 1-2 คน  

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมลูที่ได้จำกกำรประเมนิ รวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน

และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสตูร 

15.00-16.00 คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำตอ่หลักสูตร 



หลักสูตรล ำดับที่ 33 
                         
 

*ก ำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสตูร 
สำขำวิชำวิศวกรรมโลหกำร ส ำนกัวิชำวศิวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4481

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิศวกรรมวัสด ุส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ (ระดับปริญญำโท ) 

วันพุธที่ 6 กันยำยน 2560 
ณ  ห้องวิศวกรรมโลหกำร ชั้น 2 อำคำรวิชำกำร 1  

 
 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

08.00.-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง  ศำสตรำจำรย์ ดร.จตุพร วิทยำคุณ  
อำจำรย์ ดร.ปิยมน พัวพงศกร  
นำงเอมอร ก่อเกียรติสกลุ 

ประธำน 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
 

08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรร่วมต้อนรบัผู้ตรวจประเมิน 

08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน น ำเสนอข้อมูลหลักสูตร 

09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมล ำดบั 

09.00-09.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวชิำ 

10.00-10.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ 

10.30-12.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์   
       - บุคลำกรสำยสนับสนุน ผู้ช่วยสอน  
       - นักศึกษำระดับปริญญำตรีทุกชั้นป ี
       - ศิษย์เก่ำ 1-2 คน  

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมลูที่ได้จำกกำรประเมนิ รวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน

และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสตูร 

15.00-16.00 คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำตอ่หลักสูตร 



หลักสูตรล ำดับที่ 34 
                         
 

*ก ำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสตูร 
สำขำวิชำวิศวกรรมโลหกำร ส ำนกัวิชำวศิวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4481

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิศวกรรมวัสด ุส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ (ระดับปริญญำเอก) 

วันพฤหัสบดีท่ี 7 กันยำยน 2560 
ณ  ห้องวิศวกรรมโลหกำร ชั้น 2 อำคำรวิชำกำร 1  

 
 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

08.00.-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง  ศำสตรำจำรย์ ดร.จตุพร วิทยำคุณ  
อำจำรย์ ดร.ปิยมน พัวพงศกร  
นำงเอมอร ก่อเกียรติสกลุ 

ประธำน 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
 

08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรร่วมต้อนรบัผู้ตรวจประเมิน 

08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน น ำเสนอข้อมูลหลักสูตร 

09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมล ำดบั 

09.00-09.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวชิำ 

10.00-10.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ 

10.30-12.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์   
       - บุคลำกรสำยสนับสนุน ผู้ช่วยสอน  
       - นักศึกษำระดับปริญญำตรีทุกชั้นป ี
       - ศิษย์เก่ำ 1-2 คน  

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมลูที่ได้จำกกำรประเมนิ รวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน

และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสตูร 

15.00-16.00 คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำตอ่หลักสูตร 



หลักสูตรล ำดับที่ 14 
                         
 

*ก ำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสตูร 
สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4491

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบกระบวนกำร ส ำนักวชิำวิศวกรรมศำสตร์ (ระดับปริญญำเอก) 

วันพุธที่ 6 กันยำยน 2560 
ณ  ห้องประชุม 4 ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 1  

 
 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

08.00.-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทรงกต ทศำนนท ์
อำจำรย์ ดร.ตตยิำ ตรงสถิตกุล 
นำงอัมพร ลำดหนองขุ่น 

ประธำน 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
 

08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรร่วมต้อนรบัผู้ตรวจประเมิน 

08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน น ำเสนอข้อมูลหลักสูตร 

09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมล ำดบั 

09.00-09.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวชิำ 

10.00-10.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ 

10.30-12.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์   
       - บุคลำกรสำยสนับสนุน ผู้ช่วยสอน  
       - นักศึกษำระดับปริญญำตรีทุกชั้นป ี
       - ศิษย์เก่ำ 1-2 คน  

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมลูที่ได้จำกกำรประเมนิ รวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน

และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสตูร 

15.00-16.00 คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำตอ่หลักสูตร 



หลักสูตรล ำดับที่ 21 
                         
 

*ก ำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสตูร 
สำขำวิชำวิศวกรรมเซรำมิก ส ำนักวิชำวศิวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4471

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิศวกรรมเซรำมิก  ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ (ระดับปริญญำตรี) 

วันพฤหัสบดีท่ี 7 กันยำยน 2560 
ณ  ห้องประชุมวิศวกรรมเซรำมิก ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 1  

 
 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

08.00.-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำญวิทย์ แก้วกสิ  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เดโช  เผือกภูมิ  
นำงพันทิพำ น ำสว่ำงรุ่งเรือง   

ประธำน 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
 

08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรร่วมต้อนรบัผู้ตรวจประเมิน 

08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน น ำเสนอข้อมูลหลักสูตร 

09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมล ำดบั 

09.00-09.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวชิำ 

10.00-10.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ 

10.30-12.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์   
       - บุคลำกรสำยสนับสนุน ผู้ช่วยสอน  
       - นักศึกษำระดับปริญญำตรีทุกชั้นป ี
       - ศิษย์เก่ำ 1-2 คน  

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมลูที่ได้จำกกำรประเมนิ รวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน

และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสตูร 

15.00-16.00 คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำตอ่หลักสูตร 



หลักสูตรล ำดับที่ 24 
                         
 

*ก ำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสตูร 
สำขำวิชำวิศวกรรมโทรคมนำคม ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4392

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนำคม  ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ (ระดับปริญญำตรี) 

วันพฤหัสบดีท่ี 7 กันยำยน 2560 
ณ  ห้องประชุมวิษณุกรรม 1 ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 1  

 
 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

08.00.-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง  อำจำรย์ ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปัญญำ บวัฮมบุรำ 
นำงสำววีรินภ์ อำจหำญ 

ประธำน 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
 

08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรร่วมต้อนรบัผู้ตรวจประเมิน 

08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน น ำเสนอข้อมูลหลักสูตร 

09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมล ำดบั 

09.00-09.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวชิำ 

10.00-10.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ 

10.30-12.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์   
       - บุคลำกรสำยสนับสนุน ผู้ช่วยสอน  
       - นักศึกษำระดับปริญญำตรีทุกชั้นป ี
       - ศิษย์เก่ำ 1-2 คน  

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมลูที่ได้จำกกำรประเมนิ รวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน

และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสตูร 

15.00-16.00 คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำตอ่หลักสูตร 



ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี (ระดับปริญญำตรี) 

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยำยน 2560 
ณ ห้องประชุมสำขำวิชำเทคโนโลยีธรณี อำคำรวิชำกำร 

 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 
08.45-09.00 น. คณะกรรมการประชุมหารือ ผศ.ดร.เทวรัตน์ ตรีอ านรรค ประธาน 

ผศ.ดร.ปวีร์ ศิริรักษ์ กรรมการ 
นางสาวกัลญา พับโพธิ์ เลขานุการ 

09.00-09.15 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน 
09.15-12.00 น.  คณะกรรมการสัมภาษณ์  

คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม (ต่อ) 

สรุปผลการประเมินและเตรียมร่างรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
16.00-16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการประเมินในเบื้องต้นด้วยวาจาต่อคณาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

  



หลักสูตรล ำดับที่ 20 
                         
 

*ก ำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสตูร 
สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4410

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิศวกรรมอำกำศยำน  ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ (ระดับปริญญำตรี) 

วันพฤหัสบดีท่ี 7 กันยำยน 2560 
ณ  ห้องประชุม ME20 ชั้น 2 อำคำรวิชำกำร 1  

 
 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

08.00.-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง  อำจำรย์ ดร.จงกล  ศรีธร 
อำจำรย์ ดร.อำจำรย์ วีณำ ขำมจะโปะ 
นำงอำภรณ์พรรณ  ศรีอัครวิทยำ 

ประธำน 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
 

08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรร่วมต้อนรบัผู้ตรวจประเมิน 

08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน น ำเสนอข้อมูลหลักสูตร 

09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมล ำดบั 

09.00-09.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวชิำ 

10.00-10.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ 

10.30-12.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์   
       - บุคลำกรสำยสนับสนุน ผู้ช่วยสอน  
       - นักศึกษำระดับปริญญำตรีทุกชั้นป ี
       - ศิษย์เก่ำ 1-2 คน  

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมลูที่ได้จำกกำรประเมนิ รวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน

และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสตูร 

15.00-16.00 คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำตอ่หลักสูตร 



หลักสูตรล ำดับที่ 17 
                         
 

*ก ำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสตูร 
สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4410

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์    ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ (ระดับปริญญำโท ) 

วันพฤหัสบดีท่ี 7 กันยำยน 2560 
ณ  ห้องประชุมวิษณุกรรม 2 ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 1  

 
 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

08.00.-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง  อำจำรย์ ดร.พยุงศักดิ์ จุลยุเสน 
อำจำรย์ ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์  
นำงสำวสำยฝน  สิบพลกรัง 

ประธำน 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
 

08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรร่วมต้อนรบัผู้ตรวจประเมิน 

08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน น ำเสนอข้อมูลหลักสูตร 

09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมล ำดบั 

09.00-09.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวชิำ 

10.00-10.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ 

10.30-12.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์   
       - บุคลำกรสำยสนับสนุน ผู้ช่วยสอน  
       - นักศึกษำระดับปริญญำตรีทุกชั้นป ี
       - ศิษย์เก่ำ 1-2 คน  

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมลูที่ได้จำกกำรประเมนิ รวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน

และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสตูร 

15.00-16.00 คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำตอ่หลักสูตร 



หลักสูตรล ำดับที่ 38 
                         
 

*ก ำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสตูร 
สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร ส ำนักวชิำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท ์4264

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสำหกรรมและสิ่งแวดล้อม ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ (ระดับปริญญำโท ) 

วันพฤหัสบดีท่ี 7 กันยำยน 2560 
ณ  ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 1  

 
 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

08.00.-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอำด 
อำจำรย์ ดร.เศรษฐวิทย์ ภูฉำยำ 
นำงสำวเสำวลักษณ์ ทะยอมใหม ่

ประธำน 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
 

08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรร่วมต้อนรบัผู้ตรวจประเมิน 

08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน น ำเสนอข้อมูลหลักสูตร 

09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมล ำดบั 

09.00-09.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวชิำ 

10.00-10.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ 

10.30-12.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์   
       - บุคลำกรสำยสนับสนุน ผู้ช่วยสอน  
       - นักศึกษำระดับปริญญำตรีทุกชั้นป ี
       - ศิษย์เก่ำ 1-2 คน  

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมลูที่ได้จำกกำรประเมนิ รวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน

และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสตูร 

15.00-16.00 คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำตอ่หลักสูตร 



 

หมำยเหตุ ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมในกำรประเมินฯ 
 
 
 

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสตูร ตำมเกณฑ์ AUN-QA ปีกำรศึกษำ 2559 
สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตรวิศวกรรมกำรจัดกำรพลังงำน ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์   

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรจัดกำรพลังงำน  
รวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยำยน 2560 

ณ  ห้องประชุมวิชำกำร 1 อำคำรวิชำกำร 1  
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรจัดกำรพลังงำน (ระดับปรญิญำโท) วันพฤหัสบดทีี่ 7 กันยำยน 2560 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรจัดกำรพลังงำน (ระดับปรญิญำโท) รศ.ดร.มนต์ทิพย์ภำ  อุฑำรสกุล            ประธำน 
อาจารย์ ดร.สิรินทร  ศรีโพธิ์                   กรรมการ 
นางสาวทัศนีย์  ทิพยส์าคร                     เลขานุการ 
 
 
 
 

08.00.-09.00 น.  - คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจประเมินเชิงวิเคราะห์เอกสาร 
 - คณะกรรมการาหารือร่วมกัน เพื่อท าความเข้าใจให้ตรงกันก่อน ให้ข้อคิดเห็นแก่หลักสูตรที่รับการประเมิน 

09.00-09.30 น.  - คณะกรรมการประเมินฯ แนะน าทีมคณะกรรมการประเมินและกล่าวเปิดการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน 
 - ประธานหลักสูตรน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

09.30-10.00 น.  - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ หัวหน้าสาขาวชิา  

10.00-12.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียกับหลักสูตร ได้แก่ 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
- บุคลากรสายสนับสนุน 
- นักศึกษาระดับปริญญาโท 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  

13.00-15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุพิจารณาข้อมูลทีไ่ด้จากการประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลการประเมิน
จัดท ารายงาน และเตรียมร่างรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

15.00-16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการประเมินในเบื้องต้นดว้ยวาจาต่อหลักสูตร  



 

 
หมำยเหตุ ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมในกำรประเมินฯ

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสตูร ตำมเกณฑ์ AUN-QA ปีกำรศึกษำ 2559 
สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตรวิศวกรรมกำรจัดกำรพลังงำน ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์   

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรจัดกำรพลังงำน 
วันศุกร์ที่ 8 กันยำยน 2560 

ณ  ห้องประชุมวิชำกำร 1 อำคำรวิชำกำร 1  
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรดุษฏีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรจัดกำรพลังงำน (ระดับปรญิญำเอก) วันศุกร์ที่ 8 กันยำยน 2560 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรดุษฏีณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรจัดกำรพลังงำน (ระดับปริญญำเอก) รศ.ดร.มนต์ทิพย์ภำ  อุฑำรสกุล            ประธำน 
อาจารย์ ดร.สิรินทร  ศรีโพธิ์                   กรรมการ 
นางสาวทัศนีย์  ทิพยส์าคร                     เลขานุการ 
 
 
 
 

08.00.-09.00 น.  - คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจประเมินเชิงวิเคราะห์เอกสาร 
 - คณะกรรมการาหารือร่วมกัน เพื่อท าความเข้าใจให้ตรงกันก่อน ให้ข้อคิดเห็นแก่หลักสูตรที่รับการประเมิน 

09.00-09.30 น.  - คณะกรรมการประเมินฯ แนะน าทีมคณะกรรมการประเมินและกล่าวเปิดการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน 
 - ประธานหลักสูตรน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

09.30-10.00 น.  - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ หัวหน้าสาขาวชิา  

10.00-12.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียกับหลักสูตร ได้แก ่
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
- บุคลากรสายสนับสนุน 
- นักศึกษาระดับปริญญาเอก 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  

13.00-15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุพิจารณาข้อมูลทีไ่ด้จากการประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลการประเมิน
จัดท ารายงาน และเตรียมร่างรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

15.00-16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการประเมินในเบื้องต้นดว้ยวาจาต่อหลักสูตร  



หลักสูตรล ำดับที่ 27 
                         
 

*ก ำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสตูร 
สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท ์4400

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ำ ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ (ระดับปริญญำเอก) 

วันพฤหัสบดีท่ี 7 กันยำยน 2560 
ณ  ห้องประชุมวิศวกรรมไฟฟ้ำ ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 1  

 
 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

08.00.-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์   
อำจำรย์ ดร.ภำณุ ยิ้มเมือง 
นำงอัญชุลี รักด่ำนกลำง 

ประธำน 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
 

08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรร่วมต้อนรบัผู้ตรวจประเมิน 

08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน น ำเสนอข้อมูลหลักสูตร 

09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมล ำดบั 

09.00-09.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวชิำ 

10.00-10.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ 

10.30-12.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์   
       - บุคลำกรสำยสนับสนุน ผู้ช่วยสอน  
       - นักศึกษำระดับปริญญำตรีทุกชั้นป ี
       - ศิษย์เก่ำ 1-2 คน  

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมลูที่ได้จำกกำรประเมนิ รวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน

และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสตูร 

15.00-16.00 คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำตอ่หลักสูตร 



หลักสูตรล ำดับที่ 16 
                         
 

*ก ำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสตูร 
สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4410

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์   ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ (ระดับปริญญำตรี) 

วันศุกร์ที่ 8 กันยำยน 2560 
ณ  ห้องประชุม ME20 ชั้น 2 อำคำรวิชำกำร 1  

 
 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

08.00.-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำญวิทย์ แก้วกสิ 
นำงอำภรณ์พรรณ  ศรีอัครวิทยำ 

ประธำน 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
 

08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรร่วมต้อนรบัผู้ตรวจประเมิน 

08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน น ำเสนอข้อมูลหลักสูตร 

09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมล ำดบั 

09.00-09.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวชิำ 

10.00-10.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ 

10.30-12.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์   
       - บุคลำกรสำยสนับสนุน ผู้ช่วยสอน  
       - นักศึกษำระดับปริญญำตรีทุกชั้นป ี
       - ศิษย์เก่ำ 1-2 คน  

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมลูที่ได้จำกกำรประเมนิ รวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน

และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสตูร 

15.00-16.00 คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำตอ่หลักสูตร 



หลักสูตรล ำดับที่ 31 
                         
 

*ก ำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสตูร 
สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท ์4420

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิศวกรรมโยธำ  ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ (ระดับปริญญำตรี) 

วันศุกร์ที่ 8 กันยำยน 2560 
ณ  ห้องประชุมวิศวกรรมโยธำ ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 1  

 
 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

08.00.-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนำกูล 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เทวรตัน์ ตรีอนรรค 
นำงณัฐญำ กิ่งโคกกรวด 

ประธำน 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
 

08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรร่วมต้อนรบัผู้ตรวจประเมิน 

08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน น ำเสนอข้อมูลหลักสูตร 

09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมล ำดบั 

09.00-09.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวชิำ 

10.00-10.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ 

10.30-12.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์   
       - บุคลำกรสำยสนับสนุน ผู้ช่วยสอน  
       - นักศึกษำระดับปริญญำตรีทุกชั้นป ี
       - ศิษย์เก่ำ 1-2 คน  

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมลูที่ได้จำกกำรประเมนิ รวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน

และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสตูร 

15.00-16.00 คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำตอ่หลักสูตร 



หลักสูตรล ำดับที่ 36 
                         
 

*ก ำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสตูร 
สำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ส ำนกัวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4171

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ (ระดับปริญญำตรี) 

วันศุกร์ที่ 8 กันยำยน 2560 
ณ  ห้องวิศวกรรมขนส่ง ชั้น 2 อำคำรวิชำกำร 1  

 
 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

08.00.-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์   
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปัญญำ บวัฮมบุรำ 
นำงสำวสรญัญำ อินทโชต ิ

ประธำน 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
 

08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรร่วมต้อนรบัผู้ตรวจประเมิน 

08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน น ำเสนอข้อมูลหลักสูตร 

09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมล ำดบั 

09.00-09.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวชิำ 

10.00-10.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ 

10.30-12.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์   
       - บุคลำกรสำยสนับสนุน ผู้ช่วยสอน  
       - นักศึกษำระดับปริญญำตรีทุกชั้นป ี
       - ศิษย์เก่ำ 1-2 คน  

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมลูที่ได้จำกกำรประเมนิ รวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน

และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสตูร 

15.00-16.00 คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำตอ่หลักสูตร 



หลักสูตรล ำดับที่ 18 
                         
 

*ก ำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสตูร 
สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4410

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์    ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ (ระดับปริญญำเอก) 

วันศุกร์ที่ 8 กันยำยน 2560 
ณ  ห้องประชุมวิษณุกรรม 2 ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 1  

 
 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

08.00.-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง  อำจำรย์ ดร.พยุงศักดิ์ จุลยุเสน 
อำจำรย์ ดร.ปิยมน พัวพงศกร 
นำงสำวสำยฝน  สิบพลกรัง 

ประธำน 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
 

08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรร่วมต้อนรบัผู้ตรวจประเมิน 

08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน น ำเสนอข้อมูลหลักสูตร 

09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมล ำดบั 

09.00-09.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวชิำ 

10.00-10.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ 

10.30-12.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์   
       - บุคลำกรสำยสนับสนุน ผู้ช่วยสอน  
       - นักศึกษำระดับปริญญำตรีทุกชั้นป ี
       - ศิษย์เก่ำ 1-2 คน  

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมลูที่ได้จำกกำรประเมนิ รวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน

และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสตูร 

15.00-16.00 คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำตอ่หลักสูตร 



หลักสูตรล ำดับที่ 39 
                         
 

*ก ำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสตูร 
สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร ส ำนักวชิำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท ์4264

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสำหกรรมและสิ่งแวดล้อม ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ (ระดับปริญญำเอก) 

วันศุกร์ที่ 8 กันยำยน 2560 
ณ  ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 1  

 
 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

08.00.-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เดโช เผือกภูมิ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สถติย์โชค โพธ์ิสอำด 
นำงสำวนำรี กลิ่นกลำง 

ประธำน 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
 

08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรร่วมต้อนรบัผู้ตรวจประเมิน 

08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน น ำเสนอข้อมูลหลักสูตร 

09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมล ำดบั 

09.00-09.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวชิำ 

10.00-10.30 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ 

10.30-12.00 น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์   
       - บุคลำกรสำยสนับสนุน ผู้ช่วยสอน  
       - นักศึกษำระดับปริญญำตรีทุกชั้นป ี
       - ศิษย์เก่ำ 1-2 คน  

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมลูที่ได้จำกกำรประเมนิ รวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน

และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสตูร 

15.00-16.00 คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำตอ่หลักสูตร 



 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  

ระดับหลักสตูร  

ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์  

ปีกำรศึกษำ 2559 

(ยกเว้นหลักสูตรแพทยศำสตร์บัณฑิต ด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมเกณฑ์ WFME) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559 
ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ตำมเกณฑ์ AUN QA ภำยใต้ระบบ CUPT QA 

วันอังคำรที่ 12 กันยำยน 2560 (เวลำ 08.30 - 13.30 น.) 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

สถำนที่ 

08.30 - 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 
หลักสูตร วท.ม. (มลพิษสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย) 

1) รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร  (ประธาน) 

2) อาจารย์ ดร. สิรินทร  ศรีโพธิ์                    (กรรมการ) 
3) นางกุลภสัสรณ์  บุณยัษเฐียร                        (เลขานุการ) 
4) นางสุจิตรา  ศิริเมืองราช                             (เลขานุการ) 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ / บุคลากร 
สวสธ. 

ห้องรับรอง 

09.00 - 09.15 น. - น าเสนอผลการด าเนินงานภาพรวมของหลักสูตรมลพิษ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ส านักวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

คณบดี / รองคณบดี /
หัวหน้าสาขาวิชาฯ /  
หัวหน้าสถานวิจัย /
เจ้าหน้าที่  

ห้องประชุม 
สวสธ. 

 

09.15 - 09.30 น. - ประธานหลักสูตรน าเสนอรายงานผลการด าเนนิงาน 
 

หัวหน้าสาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อม / 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
/ ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

ห้องประชุม 
สวสธ. 

 

09.30 - 10.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวชิา  
อนามัยสิ่งแวดล้อม / อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

คณบดี / รองคณบดี /
หัวหน้าสาขาวิชาอนามยั
สิ่งแวดล้อม / อาจารย์
ประจ าหลักสตูร / 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ห้องประชุม 
สวสธ. 

 

10.00 - 10.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
- บุคลากรฝา่ยสนับสนุน / เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

บุคลากรฝา่ย
สนับสนนุ / 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน
ทั่วไป 

ห้องประชุม 
สวสธ. 

10.30 - 11.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
- นักศึกษาปัจจบุันทุกชั้นปี 

นักศึกษาชัน้ปีที่ 2, 
3, 4  

ห้องประชุม 
สวสธ. 

11.00 - 11.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
- ศิษย์เก่า / ผู้ประกอบการ 

ศิษย์เก่า / 
ผู้ประกอบการ 

ห้องประชุม 
สวสธ. 

11.30 - 12.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ และรายงานผล
การประเมินฯ 

 ห้องประชุม 
สวสธ. 



วัน/เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

สถำนที่ 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ทีมต้อนรับ ห้องรับรอง 

13.00 - 13.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สรุปซกัถาม และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  

- ผู้บริหารและทีมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการประเมินฯ และมอบ
ของที่ระลึก 

ผู้บริหาร / อาจารย์
ประจ าหลักสูตร / 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
/ บุคลากร  
 

ห้องประชุม 
สวสธ. 

 

หมำยเหตุ :   1) คณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการประเมินในเบื้องต้นด้วยวาจาต่อหน่วยงานหลังการประเมิน         
     ในแต่ละหน่วยงานและก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 
 

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559 
ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ตำมเกณฑ์ AUN QA ภำยใต้ระบบ CUPT QA 

วันพุธที่ 13 กันยำยน 2560 (เวลำ 08.30 - 14.30 น.) 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

สถำนที่ 

08.30 - 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 
หลักสูตร วท.บ. (อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย) 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล   (ประธาน) 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิดารัตน์ อารีรักษ์       (กรรมการ) 
3) รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงกต ทศานนท์          (กรรมการ)  
4) นางกุลภสัสรณ์  บุณยัษเฐียร                       (เลขานุการ) 
5) นางสุจิตรา  ศิริเมืองราช                            (เลขานุการ) 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ / 
บุคลากร สวสธ. 

ห้องรับรอง 

09.00 - 09.30 น. - น าเสนอผลการด าเนินงานภาพรวมของหลักสูตรอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ส านักวชิาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2559 ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

คณบดี รองคณบดี 
หัวหน้าสาขาวิชา 
หัวหน้าสถานวิจัย 
เจ้าหน้าที่ / ทีม
ต้อนรับ 

ห้องประชุม 
สวสธ. 

 

09.30 - 10.00 น. - ประธานหลักสูตรน าเสนอรายงานผลการด าเนนิงาน 
 

หัวหน้าสาขาวิชาอา
ชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย และ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ห้องประชุม 
สวสธ. 

 

10.00 - 10.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวชิา  
อาชีวอนามัยและความปลอดภยั และอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

คณบดี รองคณบดี 
หัวหน้าสาขาวิชาอา
ชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย และ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ห้องประชุม 
สวสธ. 

 

10.30 - 11.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
- บุคลากรฝา่ยสนับสนุน / เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

บุคลากรฝา่ย
สนับสนนุ / 
เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

ห้องประชุม 
สวสธ. 



วัน/เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

สถำนที่ 

11.00 - 11.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
- นักศึกษาปัจจบุันทุกชั้นปี 

นักศึกษาชัน้ปีที่ 
2, 3, 4  

ห้องประชุม 
สวสธ. 

11.30 - 12.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
- ศิษย์เก่า / ผู้ประกอบการ 

ศิษย์เก่า / 
ผู้ประกอบการ 

ห้องประชุม 
สวสธ. 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ทีมต้อนรับ ห้องรับรอง 

13.00 - 14.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ และรายงานผล
การประเมินฯ 

 ห้องประชุม 
สวสธ. 

14.00 - 14.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สรุปซกัถาม และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  

- ผู้บริหารและทีมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการประเมินฯ และมอบ
ของที่ระลึก 

ผู้บริหาร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
บุคลากร  
 

ห้องประชุม 
สวสธ. 

 

หมำยเหตุ :   1) คณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการประเมินในเบื้องต้นด้วยวาจาต่อหน่วยงานหลังการประเมิน         
     ในแต่ละหน่วยงานและก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินฯ 

 
 



 
 
 

 
 

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559 
ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ตำมเกณฑ์ AUN QA ภำยใต้ระบบ CUPT QA 

วันจันทร์ที่ 25 กันยำยน 2560 (เวลำ 08.30 - 14.30 น.) 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

สถำนที่ 

08.30 - 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 
หลักสูตร วท.บ. (อนำมัยสิ่งแวดล้อม) 

1) ศาสตราจารย์ ดร. จตุพร  วิทยาคุณ     (ประธาน) 
2) อาจารย์ ดร. สรชัย กมลลิ้มสกุล       (กรรมการ) 
3) นางกุลภสัสรณ์  บุณยัษเฐียร              (เลขานุการ) 
4) นางสุจิตรา  ศิริเมืองราช                   (เลขานุการ) 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ / บุคลากร 
สวสธ. 

ห้องรับรอง 

09.00 - 09.15 น. - น าเสนอผลการด าเนินงานภาพรวมของหลักสูตรอนามัย
สิ่งแวดล้อม ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2559 ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

คณบดี รองคณบดี 
หัวหน้าสาขาวิชา 
หัวหน้าสถานวิจัย 
เจ้าหน้าที่ / ทีมต้อนรับ 

ห้องประชุม 
ใหญ่ (F9) 

 

09.15 - 09.30 น. - ประธานหลักสูตรน าเสนอรายงานผลการด าเนนิงาน 
 

หัวหน้าสาขาวิชาอนามยั
สิ่งแวดล้อม และอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

ห้องประชุม 
ใหญ่ (F9) 

09.30 - 10.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวชิา  
อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

คณบดี รองคณบดี 
หัวหน้าสาขาวิชาอนามยั
สิ่งแวดล้อม / อาจารย์
ประจ าหลักสตูร /
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ห้องประชุม 
ใหญ่ (F9) 

10.00 - 10.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวชิา  
อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

คณบดี รองคณบดี 
หัวหน้าสาขาวิชาอนามยั
สิ่งแวดล้อม / อาจารย์
ประจ าหลักสตูร /
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ห้องประชุม 
ใหญ่ (F9) 

10.30 - 11.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
- บุคลากรฝา่ยสนับสนุน / เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

บุคลากรฝา่ย
สนับสนนุ / 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน
ทั่วไป 

ห้องประชุม 
ใหญ่ (F9) 

11.00 - 11.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
- นักศึกษาปัจจบุันทุกชั้นปี 

นักศึกษาชัน้ปีที่ 2, 
3, 4  

ห้องประชุม 
ใหญ่ (F9) 



วัน/เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

สถำนที่ 

11.30 - 12.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
- ศิษย์เก่า / ผู้ประกอบการ 

ศิษย์เก่า / 
ผู้ประกอบการ 

ห้องประชุม 
ใหญ่ (F9) 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ทีมต้อนรับ ห้องรับรอง 

13.00 - 14.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ และรายงานผล
การประเมินฯ 

 ห้องประชุม 
ใหญ่ (F9) 

14.00 - 14.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สรุปซกัถาม และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  

- ผู้บริหารและทีมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการประเมินฯ และ   
มอบของที่ระลึก 

ผู้บริหาร / อาจารย์
ประจ าหลักสูตร /
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
/ บุคลากร  
 

ห้องประชุม 
ใหญ่ (F9) 

หมำยเหตุ :   1) คณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการประเมินในเบื้องต้นด้วยวาจาต่อหน่วยงานหลังการประเมิน         
     ในแต่ละหน่วยงานและก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  

ระดับหลักสตูร  

ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์  

ปีกำรศึกษำ 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทคโนโลยีก้าวไกล ดูแลดว้ยหัวใจความเป็นมนุษย ์
ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำร ี

แหล่งข้อมูล : D:\ประเมินภำยในปีกำรศึกษำ 2559\1.ระดับหลักสูตร+ระดับส ำนักวิชำ\ส ำนักวิชำส่งข้อมลูมำ\6.พยำบำล\ก ำหนดกำร ระดับหลกัสูตร สวพย.-แก้ไข.docx
                21/08/2560 ผู้จัดเตรียมเอกสำร : สรุดำ  โนนสุภำพ 

 
ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ระดับหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2559 
ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 

ณ  ห้องประชุมส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 
 

วัน/เวลา กิจกรรม 

08.00 - 08.30 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมเพื่อวำงแผนกำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำภำยใน  

08.30 - 08.40 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมรว่มกับคณะผู้บรหิำร อำจำรย์ และบุคลำกรของส ำนักวิชำ 

08.40 - 09.10 น. 
ตัวแทนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรในรอบกำรประเมิน และแนะน ำอำจำรย์
ประจ ำหลักสตูร/อำจำรย์ผูส้อน 

09.10 - 09.40 น. สัมภำษณ์หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน 

09.40 - 10.10 น. สัมภำษณ์กลุ่มอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  

10.10 - 10.40 น. สัมภำษณ์กลุ่มอำจำรย์ผู้สอน  

10.40 - 11.10 น. สัมภำษณ์กลุ่มบุคลำกรสำยสนับสนุน  

11.10 - 11.40 น. สัมภำษณ์กลุ่มนักศึกษำ  

11.40 - 12.10 น. สัมภำษณ์กลุ่มศิษย์เก่ำของหลักสูตร  

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 ตรวจเอกสำรเพิม่เตมิ 

คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมเพื่อเตรียมรำยงำนผลกำรประเมินฯ (Consensus) 

16.00 - 17.00 น. 
คณะกรรมกำรประเมินฯ รำยงำนผลกำรประเมินเบื้องต้นใหค้ณำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และผู้ที่เกีย่วข้องรับทรำบ 

(Closing meeting) 

หมายเหตุ   ก ำหนดกำรสำมำรถเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 



 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  

ระดับหลักสตูร  

ส ำนักวิชำทนัตแพทยศำสตร์  

ปีกำรศึกษำ 2559 



 
 
 

ก ำหนดกำร กำรประเมินคุณภำพระดับหลักสูตร   
ส ำนักวิชำทันตแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยสุรนำรี 

วันพุธที่ 13 กันยำยน  2560  
ณ ห้องประชุมส ำนักวิชำทันตแพทยศำสตร์ อำคำรวิชำกำร 1 ชั้น 1 

 
เวลำ กิจกรรม 

08.30 น. – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมเตรียมงาน  
09.00 น. – 09.10 น.  พิธีเปิด  

ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมิน  
และแนะน าคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  

09.10 น. –  09.40 น.  ตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตร น าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตรในรอบ 
การประเมิน และแนะน าอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน 

09.40 น. –  12.00 น.  - ตรวจประเมินตัวบ่งชีร้ะดับส านักวิชา 
- สัมภาษณ์คณบดี/ผู้แทน 
- สัมภาษณ์กลุ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร / อาจารย์ผู้สอน  
- สัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน  
- สัมภาษณ์นักศึกษา 

12.00 น. –  13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.00 น.  เยี่ยมชมสถานที่ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ) 
14.00 น. – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปผลการประเมิน  
14.00 น. – 17.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินเบื้องต้นให้คณาจารย์ประจ า

หลักสูตร และผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบ (closing meeting) 

หมำยเหตุ : ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 




