
ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตร แบบเต็มรูปแบบ ตำมเกณฑ์ AUN-QA  
ปีกำรศึกษำ 2561 

หลักสูตรวิศวกรรมกำรผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์  
 

วัน-เวลำ รำยละเอียดกิจกรรม ผู้เข้ำร่วมประชุม 

วันที่ 1 ของการประเมิน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 

8.30-9.00 น. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพฒันาความเป็นสากล กลา่ว
ต้อนรับทีมผู้ประเมินฯ ท้ัง 3 หลักสูตร โดยมี ผช.ฯ ด้าน
พัฒนาหลักสตูรและ QA เป็นผู้ด าเนินรายการ ณ ห้องประชุม 
1 ช้ัน 1 อาคารวิชาการ 1 

ผู้บริหาร 3 ส านักวิชา 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

9.00-10.30 น. - ทีมผู้ประเมินฯ รับฟังคณบดีให้ขอ้มูลการบริหารจัดการที่
เกี่ยวข้องกับหลักสตูร 
- สัมภาษณ์ทีมผู้บริหารส านักวิชา สาขาวิชา และผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

ผู้บริหารส านักวิชา 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง  
10.45-12.00 น. 
 
 

เยี่ยมชมสถาบัน 
10.50-11.00 น.- การสอนรายวชิาบรรยาย 535205 
Dynamics and Vibrations (อาคารเรยีนรวม 1 ห้อง 
B1141) 
11.00-11.10 น.- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อาคารเรียน
รวม 1) 
11.15-11.30 น.- ห้องสมุด อาคารบรรณสารสื่อการศึกษา 
11.30-11.50 น.- ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต F1 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารยผ์ู้สอน (อ.ดร.จิตตมิา วระกุล) 
จนท.บรรณสาร (คุณสุภารักษ์  เมนิกระโทก) 
จนท.ศูนย์เครื่องมือฯ (นายสมภพ มหาโคตร) 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.30 น. สัมภาษณ์คณาจารย์ผูส้อนทุกช่วงวัยท างาน อ.ดร.สมศักดิ์ ศิวด ารงศ์พงษ์ (อายุงาน 13 ปี) 

ผศ.ดร.กัญชลา สุดตาชาติ (อายุงาน 11 ปี) 
อ.จันทร์จีรา อภริักษ์เมธาวงศ์ (อายุงาน 4 ปี) 
อ.ดร.วรวัฒน์ สวนนท์ (อายุงาน 3 สัปดาห์) 

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง  
14.45-16.15 น. สัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีสายสนับสนุน เลขานุการสาขาวิชาฯ (น.ส.ทัศนีย ์ทิพย์สาคร) 

ผู้ช่วยสอนและวิจัย (น.ส.จิรภญิญา รักษแก้ว) 
จนท.ศูนย์เครื่องมือ (นายสมภพ มหาโคตร) 

16.15-17.45 น. สัมภาษณ์นักศึกษาทุกช้ันป ี ช้ันปีท่ี 1 
1.นางสาวปุณยวีย์  ลีลาเจรญิ เกรด 3.18 
2.นางสาวจิดาภา  ยุทธนาปกรณ์ เกรด 3.73 
ช้ันปีท่ี 2 
1.นายทักษิณ  ชัยสุวรรณ เกรด 2.13 



วัน-เวลำ รำยละเอียดกิจกรรม ผู้เข้ำร่วมประชุม 
2.นางสาวสุจิตรา  โลลุพิมาน เกรด 2.64 
3.นายนิคม  ค ายก เกรด 3.53 
ช้ันปีท่ี 3 
1.นายแบงค์ชาติ  จันทร์มล เกรด 2.10 
2.นางสาววรัญญา รุ่งประเสริฐสุข เกรด 2.74 
3.นางสาวรุจิเรข  จันทะโสม เกรด 3.41 
ช้ันปีท่ี 4 
1.นายอิสระ  ออมกระโทก เกรด 1.82 
2.นายวันเฉลิม  ประภากรเกียรติ เกรด 1.86 
3.นางสาวแพรพลอย  พันพิพิธ เกรด 2.58 

19.00-20.30 น. รับประทานอาหารค่ า โรงแรมสีมาธาน ี

วันที่ 2 ของการประเมิน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 

8.30-10.00 น. สัมภาษณ์ศิษยเ์ก่า 0-5 ป ีนายชลกร  อ่อนมา 
5-10 ป ีนางสาวอนุชิดา  สิงห์มุ้ย 
10 ปี ขึ้นไป นางสาววิภารัตน์ รอดทอง 

10.00-10.15 น. รับประทานอาหารว่าง  
10.15-11.45 น. สัมภาษณ์นายจ้าง นายแทนพร เฮงมีชัย 

นายชลดรงค์ กันภัย   
11.45-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.30-16.00 น. สัมภาษณผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรเพิม่เติม อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
16.00-17.00 น. ประชุมทีมผู้ประเมินฯ เพื่อสรุปผล  
17.00-17.30 น. เยี่ยมชมการเรยีนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ 535302 

Material Testing Lab 
อาจารยผ์ู้สอน (ผศ.ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด) 

18.00-19.00 น. รับประทานอาหารค่ า  

วันที่ 3 ของการประเมิน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 

9.00-10.30 น. ผู้ประเมินฯ น าเสนอสิ่งที่ค้นพบ ผู้บริหารส านักวิชา 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

10.30-11.00 น. ผู้บริหารสถาบันซักถามข้อสงสยั พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน  
11.00-12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
12.30 น. ผู้ประเมินฯ เดินทางกลับ  

 

 


