กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรวิศวกรรมธรณี (ระดับปริญญำตรี) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 16 ตุลำคม 2561
ณ ห้องประชุมสำขำวิชำเทคโนโลยีธรณี ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
รศ.ดร.วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์ (C)
รศ.ดร.ศิรริ ัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์ (C)
น.ส.กัลญำ พับโพธิ์
หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4441
หลักสูตรลำดับที่ 1

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี (ระดับปริญญำตรี) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 17 ตุลำคม 2561
ณ ห้องประชุมสำขำวิชำเทคโนโลยีธรณี ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
รศ.ดร.วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์ (C)
รศ.ดร.ศิรริ ัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์ (C)
น.ส.กัลญำ พับโพธิ์
หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4441
หลักสูตรลำดับที่ 2

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนำคม (ระดับปริญญำตรี) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 17 ตุลำคม 2561
ณ ห้องประชุมวิษณุกรรม 1 ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
ผศ.ดร.ฐำปนีย์ พัชรวิชญ์ (U)
ผศ.ดร.ตติยำ ตรงสถิตกุล (C)
น.ส.วีรินภ์ อำจหำญ

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำวิศวกรรมโทรคมนำคม สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4392
หลักสูตรลำดับที่ 3

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรวิศวกรรมโลหกำร (ระดับปริญญำตรี) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 18 ตุลำคม 2561
ณ ห้องประชุมโลหกำร ชั้น 2 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
รศ.ดร.มนต์ทิพย์ภำ อุฑำรสกุล (U)
ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ จุลยุเสน (C)
นำงเอมอร ก่อเกียรติสกุล

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำวิศวกรรมโลหกำร สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4481
หลักสูตรลำดับที่ 4

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนำนำชำติ (ระดับปริญญำตรี) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 19 ตุลำคม 2561
ณ ห้องประชุมวิษณุกรรม 2 ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
รศ.ดร.พรศิริ จงกล (N)
รศ.ดร.อนันท์ อุ่นศิวิไลย์ (C)
น.ส.สำยฝน สิบพลกรัง

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4410
หลักสูตรลำดับที่ 5

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับปริญญำตรี) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 19 ตุลำคม 2561
ณ ห้องประชุมEN03 ชั้น 2 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
รศ.ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ (C)
ผศ.ดร.เทวรัตน์ ตรีอำนรรค (C)
น.ส.สรัญญำ อินทโชติ

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4171
หลักสูตรลำดับที่ 6

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรวิศวกรรมกำรจัดกำรพลังงำนและโลจิสติกส์ (ระดับปริญญำโท ) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 19 ตุลำคม 2561
ณ ห้องประชุมวิษณุกรรม 1 ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
รศ.ดร.มนต์ทิพย์ภำ อุฑำรสกุล (U)
ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ จุลยุเสน (C)
น.ส.ทัศนีย์ ทิพย์สำคร

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4411
หลักสูตรลำดับที่ 7

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมและกำรออกแบบวัสดุ หลักสูตรนำนำชำติ (ระดับปริญญำตรี) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 22 ตุลำคม 2561
ณ ห้องประชุมวิษณุกรรม 2 ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
รศ.ดร.พรศิริ จงกล (N)
รศ.ดร.อนันท์ อุ่นศิวิไลย์ (C)
น.ส.จริยำพร ศรีวไิ ลลักษณ์

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรออกแบบ สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4517
หลักสูตรลำดับที่ 8

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรวิศวกรรมยำนยนต์ (ระดับปริญญำตรี) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 22 ตุลำคม 2561
ณ ห้องประชุมME24 ชั้น 2 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
ผศ.ดร.เทวรัตน์ ตรีอำนรรค (C)
รศ.ดร.ศิรริ ัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์ (C)
น.ส.สำยฝน สิบพลกรัง
หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4410
หลักสูตรลำดับที่ 9

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรวิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ (ระดับปริญญำโท ) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 22 ตุลำคม 2561
ณ ห้องประชุมวิษณุกรรม 1 ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
อ.ดร.อรุณศรี นุชิตประสิทธิชัย (U)
อ.จันทร์จีรำ อภิรักษ์เมธำวงศ์ (C)
นำงอำภรณ์พรรณ ศรีอัครวิทยำ

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4410
หลักสูตรลำดับที่ 10

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ (ระดับปริญญำโท - เอก) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 22 ตุลำคม 2561
ณ ห้องประชุมสำขำวิชำวิศวกรรมพอลิเมอร์ ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
รศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยำงกูร (C)
อ.ดร.จงกล ศรีธร (C)
นำงธนัชวลัญชน์ ผันจะโปะ

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำวิศวกรรมพอลิเมอร์ สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4431
หลักสูตรลำดับที่ 12

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรวิศวกรรมกำรผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (ระดับปริญญำตรี) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 24 ตุลำคม 2561
ณ ห้องประชุมวิษณุกรรม 1 ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
รศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยำงกูร (C)
อ.ดร.เศรษฐวิทย์ ภูฉำยำ (C)
น.ส.ทัศนีย์ ทิพย์สำคร

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4411
หลักสูตรลำดับที่ 13

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ (ระดับปริญญำตรี) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 24 ตุลำคม 2561
ณ ห้องประชุมEN03 ชั้น 2 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
รศ.ดร.นิตยำ เกิดประสพ (C)
อ.ดร.ศรัญญำ กำญจนวัฒนำ (U)
นำงวันเพ็ญ สืบสำย

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4238
หลักสูตรลำดับที่ 14

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล (ระดับปริญญำตรี) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 24 ตุลำคม 2561
ณ ห้องประชุมสำขำ ME24 ชั้น 2 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
รศ.ดร.ทรงกต ทศำนนท์ (N)
อ.ดร.จงกล ศรีธร (C)
นำงอำภรณ์พรรณ ศรีอัครวิทยำ

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4410
หลักสูตรลำดับที่ 15

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ หลักสูตรนำนำชำติ (ระดับปริญญำตรี) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 24 ตุลำคม 2561
ณ ห้องประชุมห้องประชุม 2 ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
รศ.ดร.พรศิริ จงกล (N)
ผศ.ดร.ปวีร์ ศิรริ ักษ์ (C)
นำงธนัชวลัญชน์ ผันจะโปะ

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำวิศวกรรมพอลิเมอร์ สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4431
หลักสูตรลำดับที่ 16

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ำ (ระดับปริญญำตรี) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 24 ตุลำคม 2561
ณ ห้องประชุมสำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
รศ.ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ (C)
อ.ดร.ภำณุ ยิ้มเมือง (N)
นำงอัญชุลี รักด่ำนกลำง

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4400
หลักสูตรลำดับที่ 17

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรวิศวกรรมอำกำศยำน (ระดับปริญญำตรี) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 24 ตุลำคม 2561
ณ ห้องประชุมห้องประชุม 3 ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
ผศ.ดร.เทวรัตน์ ตรีอำนรรค (C)
อ.ดร.วีณำ รองจะโปะ (C)
น.ส.สำยฝน สิบพลกรัง

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4410
หลักสูตรลำดับที่ 18

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรวิศวกรรมกำรจัดกำรพลังงำนและโลจิสติกส์ (ระดับปริญญำเอก) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 24 ตุลำคม 2561
ณ ห้องประชุมวิษณุกรรม 2 ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
รศ.ดร.มนต์ทิพย์ภำ อุฑำรสกุล (U)
ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ จุลยุเสน (C)
น.ส.อักษรำ สุขรักษ์

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4411
หลักสูตรลำดับที่ 19

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตร วิศวกรรมโยธำ หลักสูตรนำนำชำติ (ระดับปริญญำตรี) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 25 ตุลำคม 2561
ณ ห้องประชุมวิษณุกรรม 2 ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
รศ.ดร.พรศิริ จงกล (N)
รศ.ดร.อนันท์ อุ่นศิวิไลย์ (C)
นำงณัฐญำ กิ่งโคกกรวด

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4420
หลักสูตรลำดับที่ 20

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรวิศวกรรมเคมี (ระดับปริญญำตรี) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 25 ตุลำคม 2561
ณ ห้องประชุมสำขำวิชำวิศวกรรมเคมี ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
รศ.ดร.ทรงกต ทศำนนท์ (N)
รศ.ดร.มนต์ทิพย์ภำ อุฑำรสกุล (U)
นำงอัมพร ลำดหนองขุ่น

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4491
หลักสูตรลำดับที่ 21

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรวิศวกรรมเซรำมิก (ระดับปริญญำตรี) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 25 ตุลำคม 2561
ณ ห้องประชุมสำขำวิชำวิศวกรรมเคมี ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
รศ.ดร.นิตยำ เกิดประสพ (C)
ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ จุลยุเสน (C)
นำงพันทิพำ นำสว่ำงรุ่งเรือง

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำวิศวกรรมเซรำมิก สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4471
หลักสูตรลำดับที่ 22

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรวิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ (ระดับปริญญำตรี) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 25 ตุลำคม 2561
ณ ห้องประชุมวิษณุกรรม 1 ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
รศ.ดร.วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์ (C)
ผศ.ดร.กัญชลำ สุดตำชำติ (C)
นำงอำภรณ์พรรณ ศรีอัครวิทยำ

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4410
หลักสูตรลำดับที่ 23

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ระดับปริญญำตรี) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 25 ตุลำคม 2561
ณ ห้องประชุมสำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
อ.ดร.ชลำลัย หำญเจนลักษณ์ (N)
ผศ.ดร.นิธินำถ ศุภกำญจน์ (J)
น.ส.นำรี กลิ่นกลำง

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4451
หลักสูตรลำดับที่ 24

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ำ (ระดับปริญญำโท - เอก) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 25 ตุลำคม 2561
ณ ห้องประชุมสำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
รศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยำงกูร (C)
อ.ดร.จงกล ศรีธร (C)
นำงอัญชุลี รักด่ำนกลำง

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4400
หลักสูตรลำดับที่ 25

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและอำหำร (ระดับปริญญำตรี) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 26 ตุลำคม 2561
ณ ห้องประชุมAE03 ชั้น 2 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
รศ.ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์ (C)
อ.ดร.พัชรินทร์ ศิริงำน (U)
น.ส.กรรณิกำ ประเสริฐสังข์
หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำวิศวกรรมเกษตร สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4225
หลักสูตรลำดับที่ 26

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์ (ระดับปริญญำตรี) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 26 ตุลำคม 2561
ณ ห้องประชุมสำขำวิชำวิศวกรรมพอลิเมอร์ ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
รศ.ดร.พรศิริ จงกล (N)
อ.ดร.จงกล ศรีธร (C)
นำงธนัชวลัญชน์ ผันจะโปะ

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำวิศวกรรมพอลิเมอร์ สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4431
หลักสูตรลำดับที่ 27

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรวิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ (ระดับปริญญำเอก) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 26 ตุลำคม 2561
ณ ห้องประชุมวิษณุกรรม 2 ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
อ.ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์ (C)
ผศ.ดร.กัญชลำ สุดตำชำติ (C)
น.ส.สำยฝน สิบพลกรัง

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4410
หลักสูตรลำดับที่ 28

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนกำร (ระดับปริญญำโท ) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 26 ตุลำคม 2561
ณ ห้องประชุมสำขำวิชำวิศวกรรมเคมี ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
อ.ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล (N)
ผศ.ดร.บุญเรือง มะรังศรี (U)
นำงอัมพร ลำดหนองขุ่น

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4491
หลักสูตรลำดับที่ 29

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรวิศวกรรมโยธำ ขนส่ง และทรัพยำกรธรณี (ระดับปริญญำโท ) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 26 ตุลำคม 2561
ณ ห้องประชุมสำขำวิชำเทคโนโลยีธรณี ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
รศ.ดร.นิตยำ เกิดประสพ (C)
อ.ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์ (C)
น.ส.กัลญำ พับโพธิ์

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4441
หลักสูตรลำดับที่ 30

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสำหกรรมและสิ่งแวดล้อม (ระดับปริญญำโท ) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 26 ตุลำคม 2561
ณ ห้องประชุมสำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
รศ.ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ (C)
ผศ.ดร.ธิดำรัตน์ อำรีรักษ์ (C)
น.ส.นำรี กลิ่นกลำง

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4451
หลักสูตรลำดับที่ 31

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรวิศวกรรมอุตสำหกำร (ระดับปริญญำตรี) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 29 ตุลำคม 2561
ณ ห้องประชุมประชุม 2 ชั้น 2 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
อ.ดร.ภำณุ ยิ้มเมือง (N)
รศ.ดร.วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์ (C)
น.ส.เสำวลักษณ์ ทะยอมใหม่

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4264
หลักสูตรลำดับที่ 32

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนกำร (ระดับปริญญำเอก) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 29 ตุลำคม 2561
ณ ห้องประชุมสำขำวิชำวิศวกรรมเคมี ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
อ.ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล (N)
ผศ.ดร.บุญเรือง มะรังศรี (U)
นำงอัมพร ลำดหนองขุ่น

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4491
หลักสูตรลำดับที่ 33

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ระดับปริญญำตรี) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 30 ตุลำคม 2561
ณ ห้องประชุมสำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
ผศ.ดร.ธิดำรัตน์ อำรีรักษ์ (C)
ผศ.ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนำกูล (C)
นำงปรำณี กฐินใหม่

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4422
หลักสูตรลำดับที่ 34

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรวิศวกรรมโยธำ ขนส่ง และทรัพยำกรธรณี (ระดับปริญญำเอก) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 30 ตุลำคม 2561
ณ ห้องประชุมสำขำวิชำเทคโนโลยีธรณี ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
รศ.ดร.นิตยำ เกิดประสพ (C)
อ.ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์ (C)
น.ส.กัลญำ พับโพธิ์

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4441
หลักสูตรลำดับที่ 35

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรกำรบริหำรงำนก่อสร้ำงและสำธำรณูปโภค (ระดับปริญญำโท-เอก) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 30 ตุลำคม 2561
ณ ห้องประชุมสำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
รศ.ดร.วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์ (C)
อ.ดร.นรำ สมัตถภำพงศ์ (C)
นำงณัฐญำ กิ่งโคกกรวด

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4420
หลักสูตรลำดับที่ 36

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนำคมและคอมพิวเตอร์ (ระดับปริญญำโท ) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 31 ตุลำคม 2561
ณ ห้องประชุมสำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
ผศ.ดร.ธิดำรัตน์ อำรีรักษ์ (C)
ผศ.ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนำกูล (C)
น.ส.วีรินภ์ อำจหำญ

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4422
หลักสูตรลำดับที่ 37

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนำคมและคอมพิวเตอร์ (ระดับปริญญำเอก) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2561
ณ ห้องประชุมสำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
ผศ.ดร.ธิดำรัตน์ อำรีรักษ์ (C)
ผศ.ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนำกูล (C)
นำงปรำณี กฐินใหม่

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4422
หลักสูตรลำดับที่ 38

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสำหกรรมและสิ่งแวดล้อม (ระดับปริญญำเอก) สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561
ณ ห้องประชุมสำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 1
เวลำ

รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment)

08.00-09.00 น. คณะกรรมกำรประชุมหำรือ วิเครำะห์ข้อมูลเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง
08.15-08.30 น. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน
08.30-09.00 น. หัวหน้ำสำขำวิชำ/ผู้แทน นำเสนอข้อมูลหลักสูตร
09.00-12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตำมลำดับ

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
(สัมภำษณ์กลุ่มละ 10 นำที)
หรือตำมคณะกรรมกำร
ประเมินฯ เห็นสมควร

- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ หัวหน้ำสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์ อำจำรย์ในสำขำวิชำ
- คณะกรรมกำรประเมินฯ สัมภำษณ์
- บุคลำกรสำยสนับสนุน
- ผู้ช่วยสอนและวิจยั
- นักศึกษำ
- ศิษย์เก่ำ
- ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำรประเมิน
รศ.ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ (C)
ผศ.ดร.ธิดำรัตน์ อำรีรักษ์ (C)
น.ส.นำรี กลิ่นกลำง

ประธำน
กรรมกำร
เลขำนุกำร

หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน
(J) = Junior
(N) = Novice
(C) = Apprentice-C
(U) = Apprentice-U

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลกำรประเมิน
และเตรียมร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
15.00-16.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหลักสูตร
*กำหนดกำรสำมำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินและหลักสูตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ 4451
หลักสูตรลำดับที่ 30

