
ร่างก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

วันที่ 17 กันยายน 2561 
ณ ห้องประชุมส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 

 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที่ 

วันที่ 17 กันยายน 2561 
ห้องประชุมส านัก
วิชาวิทยาศาสตร์  

08.30 – 08.50 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

 

08.50 - 09.15 น. สาขาวชิาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ า 
ปีการศึกษา 2560 ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

 

09.15 - 10.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์หัวหน้าสาขาฯ   

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

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
 
หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
 
  



ร่างก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

วันที่ 18 กันยายน 2561 
ณ ห้องประชุมส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 

 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที่ 

วันที่ 18 กันยายน 2561 
ห้องประชุมส านัก
วิชาวิทยาศาสตร์  

08.30 – 08.50 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

 

08.50 - 09.15 น. สาขาวชิาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ า 
ปีการศึกษา 2560 ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

 

09.15 - 10.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์หัวหน้าสาขาฯ   

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

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
 
หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
 

 



ร่างก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

วันที่ 28 กันยายน 2561 
ณ ห้องประชุมส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 

 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที่ 

วันที่ 28 กันยายน 2561 
ห้องประชุมส านัก
วิชาวิทยาศาสตร์  

08.30 – 08.50 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

 

08.50 - 09.15 น. สาขาวชิาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ า 
ปีการศึกษา 2560 ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

 

09.15 - 10.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์หัวหน้าสาขาฯ   

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

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
 
หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
 
  



D:\ประเมินภายในปีการศึกษา 2560\1.ระดับหลกัสูตร\ส านักวิชาส่งข้อมูลมา\1.ก าหนดการประเมินส านักวิชาวิทยาศาสตร\์2. ก าหนดการประเมินคุณภาพ GI.docx 

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 
สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศ 

 

หลักสูตรที่ประเมิน วันที่ประเมิน 
รำยช่ือคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 

ต ำแหน่งใน
คณะกรรมกำร

ประเมินฯ 
หลักสูตรสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 

เวลา 08.30 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมสาขาวิชา
ภูมิสารสนเทศ อาคาร
วิชาการ 2  ชั้น 5 

1.  รศ.ดร. นิตยา เกิดประสพ 
2.  อ.ดร. ภาณุ  ยิ้มเมือง 
3.  นางรัชนีกร  โสมากุล 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D:\ประเมินภายในปีการศึกษา 2560\1.ระดับหลกัสูตร\ส านักวิชาส่งข้อมูลมา\1.ก าหนดการประเมินส านักวิชาวิทยาศาสตร\์2. ก าหนดการประเมินคุณภาพ GI.docx 

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสตูร ปีกำรศึกษำ 2560 
หลักสูตรสำขำวิชำภูมิสำรสนเทศ  
วันพุธที่  3  ตุลำคม  พ.ศ. 2561 

ณ ห้องประชุมสำขำวิชำภูมิสำรสนเทศ  
 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 

วันที่  3  ตุลำคม   พ.ศ.  2561    

09.00 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

ณ ห้องประชุมสาขาวิชา 
ภูมิสารสนเทศ 

09.30 – 10.00 น. หัวหน้าสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ  
และน าเสนอผลการด าเนนิการของหลักสูตร 

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

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

เกณฑ์ AUN-QA ประกอบด้วย 11 ตัวบ่งชี้   
 
หมำยเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D:\ประเมินภายในปีการศึกษา 2560\1.ระดับหลกัสูตร\ส านักวิชาส่งข้อมูลมา\1.ก าหนดการประเมินส านักวิชาวิทยาศาสตร\์3. ก าหนดการประเมินคุณภาพ Sport Science.docx 

เอกสารแนบ 2 

 
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 

หลักสูตรที่ประเมิน วันที่ประเมิน 
รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ต าแหน่งใน
คณะกรรมการ

ประเมินฯ 
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
การกีฬา 

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 
เวลา 08.30 – 14.30 น. 
ณ ห้องประชุมหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้น 2 
อาคารวิชาการ 2 

1.  อ.ดร.ภาณุ  ยิ้มเมือง 
2.  อ.ภัทรภร  สฤษชสมบัติ 
3.  นางบุษบา  วรรณศุภ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

 
 

ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

วันที่ 28 กันยายน 2561 
ณ ห้องประชุมวิทยาศาสตรบณัฑิต ชั้น 2 อาคารวิชาการ 2  

 

วัน/เวลา กิจกรรม 

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 

08.30 – 08.50 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

08.50 - 09.15 น. สาขาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2560  
ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

09.15 - 10.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์หัวหน้าสาขาฯ และอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร 

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

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร  
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินเบื้องตน้ต่อหัวหน้าสาขาฯ 
และอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

 
หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
 

    



เอกสารแนบ 2 

 
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 

หลักสูตรที่ประเมิน วันที่ประเมิน 
รายช่ือคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร 

ต าแหน่งใน
คณะกรรมการ

ประเมินฯ 
หลักสูตรสาขาวชิาคณิตศาสตร์ 
ระดับปริญญาตร ี

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 
เวลา 08.30 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักวิชา
วิทยาศาสตร์ ชัน้ 1 อาคาร
วิชาการ 2 

1. รศ. ดร.สินีนาฏ  ศิริ 
2. อ. นลิน           สิทธิธูรณ ์
3. นางอนุสรณ์      รุจิราภา 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

 
 

ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 

วันที่  8  ตุลาคม  2561 
ณ ห้องประชุมส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2  

 

วัน/เวลา กิจกรรม 

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 

08.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 

09.00 – 09.30 น. สาขาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2560  
ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

09.30 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์หัวหน้าสาขา อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารเพิ่มเติม และประชุมเพื่อเตรียมรายงานผล

การประเมินฯ  
15.00 - 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินเบื้องต้นให้คณาจารย์

ประจ าหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ (closing meeting) 
หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 

 
 

 



 

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 

หลักสูตรที่ประเมิน วันที่ประเมิน 
รายช่ือคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร 

ต าแหน่งใน
คณะกรรมการ

ประเมินฯ 
1. หลักสูตรสาขาวชิาคณิตศาสตรป์ระยุกต์ 

ระดับปริญญาโท 
2. หลักสูตรสาขาวชิาคณิตศาสตรป์ระยุกต์ 

ระดับปริญญาเอก 

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 
เวลา 08.30 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักวิชา
วิทยาศาสตร์ ชัน้ 1 
อาคารวิชาการ 2 

1. ผศ.ดร.จันทกานต์   กาญจนเวทางค ์
2. อ. ดร.สรชัย         กมลลิ้มสกุล 
3. นางอนุสรณ์         รุจิราภา 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

 
 

ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

วันที่  9  ตุลาคม  2561 
ณ ห้องประชุมส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2  

 

วัน/เวลา กิจกรรม 

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 

08.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 

09.00 – 09.30 น. สาขาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2560  
ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

09.30 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์หัวหน้าสาขา อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารเพิ่มเติม และประชุมเพื่อเตรียมรายงานผล

การประเมินฯ  
15.00 - 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินเบื้องต้นให้คณาจารย์

ประจ าหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ (closing meeting) 
หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
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รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

สาขาวิชาปรีคลินิก 
 

หลักสูตรที่ประเมิน วันที่ประเมิน 
รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ต าแหน่งใน
คณะกรรมการ

ประเมินฯ 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวช
ศาสตร์   
  
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
   
    

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 
เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม C2-431 
ชั้น 4 อาคารวิชาการ 2 

1.  รศ.ดร.ไชยวัฒน์  รักสกุลพิวัฒน์ 
2.  ผศ. ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์ 
3.  น.ส.สิริวรรณ สาระนาสระน้อย 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววทิยา
   
  
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
   
    

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 
เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม C2-430 
ชั้น 4 อาคารวิชาการ 2 

1.  รศ.ดร.ไชยวัฒน์  รักสกุลพิวัฒน์ 
2.  ผศ. ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์ 
3.  น.ส.สิริวรรณ สาระนาสระน้อย 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 
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ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรสาขาวิชาปรีคลินิก 
วันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2561  

ณ ห้องประชุม C2-431 และห้องประชุม C2-430  ชั้น 4 อาคารวิชาการ 2  
 

วัน/เวลา กิจกรรม 

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 (ชีวเวชศาสตร์) 

08.30 – 08.50 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

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

09.15 - 10.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์หัวหน้าสาขาฯ และอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร 

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

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร และ
รายงานผลการประเมินเบื้องตน้ต่อหัวหน้าสาขาฯ 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 (จุลชีววิทยา) 

08.30 – 08.50 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

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

09.15 - 10.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์หัวหน้าสาขาฯ และอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร 

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

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร และ
รายงานผลการประเมินเบื้องตน้ต่อหัวหน้าสาขาฯ 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
 

หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
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รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
สาขาวิชาเคมี 

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 

หลักสูตรที่ประเมิน วันที่ประเมิน 
รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ต าแหน่งใน
คณะกรรมการ

ประเมินฯ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  (ชีวเคมี) 

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 
เวลา 08.30 - 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมสาขาวิชา
เคมี ชั้น 4 อาคาร
วิชาการ 2 

1.  ผศ.ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา 
2.  อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ ศิริงาน         
3.  นางนิโลบล ธรรมสีหา 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

 

 
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

สาขาวิชาเคมี 
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 

หลักสูตรที่ประเมิน วันที่ประเมิน 
รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ต าแหน่งใน
คณะกรรมการ

ประเมินฯ 
หลักสูตรสาขาวิชาเคมี ระดับ
ปริญญาตรี 

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 
เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมสาขาวิชา
เคมี ชั้น 4 อาคาร
วิชาการ 2 

1.  รศ.ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ 
2.  รศ.ดร.สินินาฎ ศิริ         
3.  นางนิโลบล ธรรมสีหา 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 
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รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
สาขาวิชาเคมี 

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 

หลักสูตรที่ประเมิน วันที่ประเมิน 
รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ต าแหน่งใน
คณะกรรมการ

ประเมินฯ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วันที่ 31 ตุลาคม 2561 

เวลา 8.30 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมสาขาวิชา
เคมี ชั้น 4 อาคาร
วิชาการ 2 

1.  รศ.ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ 
2.  ผศ.ดร.อติชาต วงศ์กอบลาภ         
3.  นางนิโลบล ธรรมสีหา 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

 
 

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
สาขาวิชาเคมี 

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 

หลักสูตรที่ประเมิน วันที่ประเมิน 
รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ต าแหน่งใน
คณะกรรมการ

ประเมินฯ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วันที่ 31 ตุลาคม 2561 

เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมสาขาวิชา
เคมี ชั้น 4 อาคาร
วิชาการ 2 

1.  รศ.ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ 
2.  ผศ.ดร.อติชาต วงศ์กอบลาภ         
3.  นางนิโลบล ธรรมสีหา 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 
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ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  (ชีวเคมี) 
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 

ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเคมี ชั้น 4 อาคารวิชาการ 2 
วัน/เวลา กิจกรรม 

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 

08.30 – 08.50 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

08.50 - 09.15 น. สาขาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2560  
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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รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 

 

หลักสูตรที่ประเมิน วันที่ประเมิน 
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

ต าแหน่งใน
คณะกรรมการ

ประเมินฯ 
1. หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกสป์ระยุกต์ 
   ระดับปริญญาโท 
2. หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกสป์ระยุกต์ 
   ระดับปริญญาเอก 

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 
เวลา 08.30 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ 
ชั้น 5 อาคารวชิาการ 2 

1. ผศ.ดร.จันทกานต์  กาญจนเวทางค ์
2. ผศ.ดร.ธีรนันท์  ศิริตานนท์ 
3. นางเพ็ญแข  เพ็ชรใหม่ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

 
 

ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้น 5 อาคารวิชาการ 2  

  
วัน/เวลา กิจกรรม 

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 

08.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

09.00 – 09.30 น. สาขาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2560 
ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

09.30 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์หัวหน้าสาขา อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน บุคลากรสายสนบัสนนุ นักศึกษา ศษิย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารเพิ่มเติม และประชุมเพื่อเตรียม

รายงานผลการประเมินฯ  
15.00 - 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินเบื้องตน้ให้คณาจารย์

ประจ าหลักสูตร และผู้ที่เก่ียวขอ้งรับทราบ  
 
หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
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รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 

 

หลักสูตรที่ประเมิน วันที่ประเมิน 
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

ต าแหน่งใน
คณะกรรมการ

ประเมินฯ 
หลักสูตรสาขาวชิาฟสิิกส ์
ระดับปริญญาตร ี

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 
เวลา 08.30 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ 
ชั้น 5 อาคารวชิาการ 2 

1.  รศ.ดร.ไชยวัฒน์  รักสกุลพิวฒัน ์
2.  รศ.ดร.นิตยา  เกิดประสพ 
3.  นางเพ็ญแข  เพ็ชรใหม่ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

 
 

ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์  ระดับปริญญาตรี 

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้น 5 อาคารวิชาการ 2  

 
วัน/เวลา กิจกรรม 

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 

08.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 

09.00 – 09.30 น. สาขาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2560  
ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

09.30 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์หัวหน้าสาขา อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน บุคลากรสายสนบัสนนุ นักศึกษา ศษิย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารเพิ่มเติม และประชุมเพื่อเตรียมรายงานผล

การประเมินฯ  
15.00 - 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินเบื้องตน้ให้คณาจารย์ประจ า

หลักสูตร และผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบ  
 
หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
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ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเคมี ชั้น 4 อาคารวิชาการ 2 

วัน/เวลา กิจกรรม 

วันที่ 30 ตุลาคม 2561   

08.30 – 08.50 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

08.50 - 09.15 น. สาขาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2560  
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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รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 

 

หลักสูตรที่ประเมิน วันที่ประเมิน 
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

ต าแหน่งใน
คณะกรรมการ

ประเมินฯ 
1. หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส ์
   ระดับปริญญาโท 
2. หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส ์
   ระดับปริญญาเอก 

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 
เวลา 08.30 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ 
ชั้น 5 อาคารวชิาการ 2 

1. รศ.ดร.ทรงกต  ทศานนท ์
2. อ.ดร.ลลิดา  โรจนธรรมณี 
3. นางเพ็ญแข  เพ็ชรใหม่ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

 

 

ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้น 5 อาคารวิชาการ 2  

 
วัน/เวลา กิจกรรม 

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 

08.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

09.00 – 09.30 น. สาขาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2560  
ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

09.30 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์หัวหน้าสาขา อาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน บุคลากรสายสนบัสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า และ
ผู้ใช้บัณฑิต 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารเพิ่มเติม และประชุมเพื่อเตรียม

รายงานผลการประเมินฯ  
15.00 - 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินเบื้องตน้ให้คณาจารย์

ประจ าหลักสูตร และผู้ที่เก่ียวขอ้งรับทราบ  
 

หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
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ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) 

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเคมี ชั้น 4 อาคารวิชาการ 2 

วัน/เวลา กิจกรรม 

วันที่ 31 ตุลาคม 2561  (ช่วงเช้า) 

08.30 – 08.50 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

08.50 - 09.15 น. สาขาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2560  
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. รับประทานอาหารกลางวัน 

 
หมายเหตุ อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
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ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรวิทยาศาสตุษฎีบัณฑิต (เคมี) 

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเคมี ชั้น 4 อาคารวิชาการ 2 

วัน/เวลา กิจกรรม 

วันที่ 31 ตุลาคม 2561  (ช่วงบ่าย) 

13.00 – 13.20 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

13.20 - 14.00 น. สาขาวชิาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2560  
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 
 

 




