
ก ำหนดกำร 
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA ปีกำรศึกษำ 2561 

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร 
วันพฤหัสบดีที ่ 3  ตลุำคม 2562 

ณ ห้องประชุม C2-353 สำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร ชั้น 3 อำคำรวิชำกำร 2 

วัน/เวลำ กิจกรรม 
08.30-09.00 น. คณะกรรมการฯ หารือร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์และท าความเข้าใจในเอกสารการประเมิน 

ก่อนให้ข้อคิดเห็นต่อหลักสูตรที่รับการประเมิน 
 คณะกรรมกำรประเมินฯ ประกอบด้วย ดังนี้ 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธนิาถ  ศุภกาญจน์ ประธาน 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวรัตน์  ตรีอ านรรค กรรมการ 
3) นางสาววิลาศิณี  ศรีสมยศ   เลขานุการ 

09.00-09.30 น. - ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวเปิดการประเมิน แนะน าคณะกรรมการ 
  และกระบวนการประเมิน 
- ประธานหลักสูตรน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรต่อคณะกรรมการฯ 

09.30-11.00 น. คณะกรรมการฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมสัมภาษณ์ประธานหลักสูตร อาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

11.00-12.00 น. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ / นักศึกษา ชั้นปีที่ 2-5 ปี ชั้นปีละ 1 คน/ ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการประเมิน 
 รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลการประเมิน จัดท ารายงาน 
15.00-16.00 น. ประธานคณะกรรมการฯ สรุปผลการตรวจประเมินด้วยวาจาต่อประธานหลักสูตร   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
โดยเน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะตามข้อเท็จจริงที่พบ 

 
หมำยเหต ุ:   ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำร 
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA ปีกำรศึกษำ 2561 

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร หลักสูตรนำนำชำติ 
วันศุกร์ที่  4  ตุลำคม 2562 

ณ ห้องประชุม C2-122 ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 2 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม 
08.30-09.00 น. คณะกรรมการฯ หารือร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์และท าความเข้าใจในเอกสารการประเมิน 

ก่อนให้ข้อคิดเห็นต่อหลักสูตรที่รับการประเมิน 
 คณะกรรมกำรประเมินฯ ประกอบด้วย ดังนี้ 

1) อาจารย์ ดร.นลิน  สิทธิธูรณ์            ประธาน 
2) รศ.ดร.นิตยา  เกิดประสพ   กรรมการ 
3) นางสาววิลาศิณี  ศรีสมยศ   เลขานุการ 

09.00-09.30 น. - ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวเปิดการประเมิน แนะน าคณะกรรมการ 
  และกระบวนการประเมิน 
- ประธานหลักสูตรน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรต่อคณะกรรมการฯ 

09.30-11.00 น. คณะกรรมการฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมสัมภาษณ์ประธานหลักสูตร อาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

11.00-12.00 น. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ / นักศึกษาระดับปริญญาโท 1 คน/ ศิษย์เก่า 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 น. รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลการประเมิน จัดท ารายงาน 
15.00-16.00 น. ประธานคณะกรรมการฯ สรุปผลการตรวจประเมินด้วยวาจาต่อประธานหลักสูตร   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
โดยเน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะตามข้อเท็จจริงที่พบ 

 
หมำยเหต ุ:   ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินฯ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำร 
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA ปีกำรศึกษำ 2561 

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบูรณำกำรเทคโนโลยีกำรเกษตร  
และกำรจัดกำรควำมปลอดภัย ด้ำนอำหำร หลักสูตรนำนำชำติ 

วันอังคำรที่  8  ตุลำคม 2562 
ณ ห้องประชุม C2-122 ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 2 

 
วัน/เวลำ กิจกรรม 

08.30-09.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจประเมินเชิงวิเคราะห์เอกสาร 
- คณะกรรมการหารือร่วมกันเพ่ือท าความเข้าใจให้ตรงกันก่อนให้ข้อคิดเห็นแก่หลักสูตรที่รับ

การประเมิน 
 คณะกรรมกำรประเมินฯ ประกอบด้วย ดังนี้ 
 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์  สุวิทวัส       ประธาน 
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยทุธ  เกิดไทย                   กรรมการ 
 3) นางสาวนวิยา  ค าสระแก้ว                                  เลขานุการคณะกรรมการ 

09.00-09.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ แนะน าทีมและกล่าวเปิดการประเมิน 
ประธานหลักสูตรน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

09.30-10.00 น. สัมภาษณ์ประธานหลักสูตร  
10.00-11.00 น. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรที่ประเมิน ได้แก่ 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน (จ านวน 5 คน) 
- บุคลากรสายสนับสนุน (จ านวน 1 คน) 
- ศิษย์ปัจจุบัน ชั้นปีที่ 1-2 (จ านวน 6 คน)  

11.00-12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม  
สรุปผลการประเมิน จัดท ารายงาน 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00 น. คณะกรรมการประเมินน าเสนอสรุปผลการตรวจด้วยวาจาต่อหลักสูตร โดยเน้นการเสนอจุด
แข็งและข้อเสนอแนะตามข้อเท็จจริงที่พบ 

 
หมำยเหต ุ:   ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินฯ 

 
 
 
 



ก ำหนดกำร 
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA ปีกำรศึกษำ 2561 

หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร หลักสูตรนำนำชำติ 
วันพฤหัสบดีที ่ 10  ตุลำคม 2562 

ณ ห้องประชุม C2-122 ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 2 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม 
08.30-09.00 น. คณะกรรมการฯ หารือร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์และท าความเข้าใจในเอกสารการประเมิน 

ก่อนให้ข้อคิดเห็นต่อหลักสูตรที่รับการประเมิน 
 คณะกรรมกำรประเมินฯ ประกอบด้วย ดังนี้ 

1) อาจารย์ ดร.นลิน  สิทธิธูรณ์            ประธาน 
2) รศ.ดร.นิตยา  เกิดประสพ   กรรมการ 
3) นางสาววิลาศิณี  ศรีสมยศ   เลขานุการ 

09.00-09.30 น. - ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวเปิดการประเมิน แนะน าคณะกรรมการ 
  และกระบวนการประเมิน 
- ประธานหลักสูตรน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรต่อคณะกรรมการฯ 

09.30-11.00 น. คณะกรรมการฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมสัมภาษณ์ประธานหลักสูตร อาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

11.00-12.00 น. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ / นักศึกษาระดับปริญญาเอก 1 คน/ ศิษย์เก่า 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 น. รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลการประเมิน จัดท ารายงาน 
15.00-16.00 น. ประธานคณะกรรมการฯ สรุปผลการตรวจประเมินด้วยวาจาต่อประธานหลักสูตร   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
โดยเน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะตามข้อเท็จจริงที่พบ 

 
หมำยเหต ุ:   ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำร 
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA ปีกำรศึกษำ 2561 

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพืชศำสตร์ หลักสูตรนำนำชำติ 
วันศุกร์ที่ 18 ตุลำคม 2562 

ณ ห้องประชุม C2-122 ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 2 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม 
08.30-09.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจประเมินเชิงวิเคราะห์เอกสาร 

- คณะกรรมการหารือร่วมกันเพ่ือท าความเข้าใจให้ตรงกันก่อนให้ข้อคิดเห็นแก่หลักสูตรที่รับ
การประเมิน 

 คณะกรรมกำรประเมินฯ ประกอบด้วย ดังนี้ 
 1) รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เกิดประสพ       ประธาน 

 2) อาจารย์ ดร.พรอนันต์  เอ่ียมขจรชัย                   กรรมการ 
 3) นางสาวกิตติมา  กฤษณสุวรณ                                  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 
- ศิษย์ปัจจุบัน 2 คน  
- ศิษย์เก่า 1 คน   

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30-15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม  

สรุปผลการประเมิน จัดท ารายงาน 
15.00-16.00 น. คณะกรรมการประเมินน าเสนอสรุปผลการตรวจด้วยวาจาต่อหลักสูตร โดยเน้นการเสนอจุดแข็ง

และข้อเสนอแนะตามข้อเท็จจริงที่พบ ต่อประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
หมำยเหต ุ:   ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินฯ 

 
 
 



ก ำหนดกำร 
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA ปีกำรศึกษำ 2561 

หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพืชศำสตร์ หลักสูตรนำนำชำติ 
วันอังคำรที่ 22  ตุลำคม  2562 

ณ ห้องประชุม C2-122 ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 2 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม 
08.30-09.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจประเมินเชิงวิเคราะห์เอกสาร 

- คณะกรรมการหารือร่วมกันเพ่ือท าความเข้าใจให้ตรงกันก่อนให้ข้อคิดเห็นแก่หลักสูตรที่รับ
การประเมิน 

 คณะกรรมกำรประเมินฯ ประกอบด้วย ดังนี้ 
 1) รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เกิดประสพ       ประธาน 

 2) อาจารย์ ดร.พรอนันต์  เอ่ียมขจรชัย                   กรรมการ 
 3) นางสาวกิตติมา  กฤษณสุวรณ                                  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 
- ศิษย์ปัจจุบัน 2 คน  

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30-15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม  

สรุปผลการประเมิน จัดท ารายงาน 
15.00-16.00 น. คณะกรรมการประเมินน าเสนอสรุปผลการตรวจด้วยวาจาต่อหลักสูตร โดยเน้นการเสนอจุดแข็ง

และข้อเสนอแนะตามข้อเท็จจริงที่พบ ต่อประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
หมำยเหต ุ:   ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินฯ 

 
 
 
 



ก ำหนดกำร 
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA ปีกำรศึกษำ 2561 

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช 
วันพฤหัสบดีที ่24 ตุลำคม 2562 

ณ ห้องประชุม C2-122 ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 2 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม 
08.30-09.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจประเมินเชิงวิเคราะห์เอกสาร 

- คณะกรรมการหารือร่วมกันเพ่ือท าความเข้าใจให้ตรงกันก่อนให้ข้อคิดเห็นแก่หลักสูตรที่รับ
การประเมิน 

 คณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย ดังนี้ 
 1) รองศาสตราจารย์ ดร. วิมลลักษณ์  สุตะพันธ์       ประธาน 
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา                   กรรมการ 
 3) นางสาวกิตติมา  กฤษณสุวรณ                                  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 
- ศิษย์ปัจจุบัน 3 คน ชั้นปี 2-4 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30-15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม  

สรุปผลการประเมิน จัดท ารายงาน 
15.00-16.00 น. คณะกรรมการประเมินน าเสนอสรุปผลการตรวจด้วยวาจาต่อหลักสูตร โดยเน้นการเสนอจุดแข็ง

และข้อเสนอแนะตามข้อเท็จจริงที่พบ ต่อประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
หมำยเหต ุ:   ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินฯ 

 
 
 
 
 



ก ำหนดกำร  
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA ปีกำรศึกษำ 2561 

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ  
วันศุกร์ที่  25  ตุลำคม  2562 

ณ ห้องประชุม C2-122 ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 2 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม 
08.30-09.00 น. - คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตรวจประเมินเชิงวิเคราะห์

เอกสาร 
- คณะกรรมการหารือร่วมกันเพ่ือท าความเข้าใจให้ตรงกันก่อนให้ข้อคิดเห็นแก่หลักสูตรที่รับ
การประเมิน 

 คณะกรรมกำรประเมินประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร ประกอบด้วย ดังนี้ 
 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทกานต์  กาญจนเวทางค์     ประธานกรรมการ 
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนพร  อึ้งอาภรณ์              กรรมการ 
 3) นางสาวปรางค์ขาว  ปรุเขตต์                                 เลขานุการ 
09.00-09.30 น. คณะกรรมการประเมินประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร แนะน าทีมและกล่าว

เปิดการประเมิน 
ประธานหลักสูตรน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

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

- อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
- บุคลากรสายสนับสนุน 
- นักศึกษาระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก 
- ศิษย์เก่า 
- ผู้ใช้บัณฑิต 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   
13.00-15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม 

สรุปผลการประเมิน จัดท ารายงาน 
15.00-16.00 น. คณะกรรมการประเมินน าเสนอสรุปผลการตรวจด้วยวาจาต่อหลักสูตร โดยเน้นการเสนอจุด

แข็งและข้อเสนอแนะตามข้อเท็จจริงที่พบ 
หมำยเหต ุ:  1) เลขานุการในคณะกรรมการประเมินฯ ส่งรำยงำนผลภำยใน 10 วัน หลังกำรตรวจประเมินที่ส ำนักวิชำ และสง่ CDS ผ่ำน

ระบบ CHE QA Online ให้สกอ. ภำยใน 15 วัน 

 2) ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในการประเมินฯ 

 



ก ำหนดกำร 
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA ปีกำรศึกษำ 2561 

หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
วันจันทร์ที่  28  ตุลำคม  2562 

ณ ห้องประชุม C2-122 ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 2 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม 
08.30-09.00 น. - คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตรวจประเมินเชิงวิเคราะห์

เอกสาร 
- คณะกรรมการหารือร่วมกันเพ่ือท าความเข้าใจให้ตรงกันก่อนให้ข้อคิดเห็นแก่หลักสูตรที่รับการ
ประเมิน 

 คณะกรรมกำรประเมินประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร ประกอบด้วย ดังนี้ 
 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทกานต์  กาญจนเวทางค์     ประธานกรรมการ 
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนพร  อึ้งอาภรณ์              กรรมการ 
 3) นางสาวปรางค์ขาว  ปรุเขตต์                                 เลขานุการ 
09.00-09.30 น. คณะกรรมการประเมินประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร แนะน าทีมและกล่าว

เปิดการประเมิน 
ประธานหลักสูตรน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

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

- อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
- บุคลากรสายสนับสนุน 
- นักศึกษาระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก 
- ศิษย์เก่า 
- ผู้ใช้บัณฑิต 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   
13.00-15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม 

สรุปผลการประเมิน จัดท ารายงาน 
15.00-16.00 น. คณะกรรมการประเมินน าเสนอสรุปผลการตรวจด้วยวาจาต่อหลักสูตร โดยเน้นการเสนอจุดแข็ง

และข้อเสนอแนะตามข้อเท็จจริงที่พบ 
หมำยเหต ุ:  1) เลขานุการในคณะกรรมการประเมินฯ ส่งรำยงำนผลภำยใน 10 วัน หลังกำรตรวจประเมินที่ส ำนักวิชำ และสง่ CDS ผ่ำน

ระบบ CHE QA Online ให้สกอ. ภำยใน 15 วัน 

 2) ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในการประเมินฯ 

 



ก ำหนดกำร  
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA ปีกำรศึกษำ 2561 
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรปรัชญำดุษฎบีัณฑิต หลักสูตรนำนำชำติ สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตสตัว์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
วันพุธที่ 30 ตุลำคม 2561 

ณ ห้องประชุมสำขำวิชำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงสัตว์ อำคำรวิชำกำร 2 ชั้น 3 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

 
วัน/เวลำ กิจกรรม 

8.30-9.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจประเมินเชิงวิเคราะห์เอกสาร 
- คณะกรรมการหารือร่วมกันเพื่อท าความเข้าใจให้ตรงกันก่อนให้ข้อคิดเห็นแก่หลักสูตรที่รับการประเมิน 

 คณะกรรมกำรประเมินฯ ประกอบด้วย ดังนี้ 
 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทกานต์  กาญจนเวทางค์     ประธาน 
 2) รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงกต  ทศานนท์              กรรมการ 

 3) นางสุชาดา บุบผา                                 เลขานุการคณะกรรมการ 

09.00-09.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ แนะน าทีมและกล่าวเปิดการประเมิน 
ประธานหลักสตูรน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

09.30-10.00 น. สัมภาษณ์หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสตูร  
10.00-12.00 น. สัมภาษณผ์ู้ที่เกี่ยวข้อง/ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีกับหลักสูตรที่ประเมิน ไดแ้ก่ 

- อาจารย์ประจ าหลักสตูร และอาจารย์ผูส้อน 
- บุคลากรสายสนับสนุน 
- นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก 1-2 คน  
- ศิษย์เก่า 1 คน 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   
13.00-15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาข้อมลูที่ได้จากการประเมนิ รวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม สรุปผลการประเมิน 

จัดท ารายงาน 
15.00-16.00 น. คณะกรรมการประเมินน าเสนอสรปุผลการตรวจด้วยวาจาต่อหลักสตูร โดยเน้นการเสนอจดุแข็งและขอ้เสนอแนะ

ตามข้อเท็จจริงท่ีพบ 
หมำยเหต ุ:  1) เลขานุการในคณะกรรมการประเมินฯ ส่งรำยงำนผลภำยใน 10 วัน หลังกำรตรวจประเมินที่ส ำนักวิชำ และสง่ CDS ผ่ำน

ระบบ CHE QA Online ให้สกอ. ภำยใน 15 วัน 

 2) ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในการประเมินฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



ก ำหนดกำร 
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA ปีกำรศึกษำ 2561 

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์ 
วันพฤหัสบดีที ่31 ตุลำคม 2561 

ณ ห้องประชุมสำขำวิชำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงสัตว์ ชั้น 3 อำคำรวิชำกำร 2  

 
วัน/เวลำ กิจกรรม 

08.30-09.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจประเมินเชิงวิเคราะห์เอกสาร 
- คณะกรรมการหารือร่วมกันเพ่ือท าความเข้าใจให้ตรงกันก่อนให้ข้อคิดเห็นแก่หลักสูตรที่รับ
การประเมิน 

 คณะกรรมกำรประเมินฯ ประกอบด้วย ดังนี้ 
 1) รองศาสตราจารย์ ดร. วิมลลักษณ์  สุตะพันธ์       ประธาน 
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศ์เทพ  สุวรรณวารี                   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 
- ผู้ใช้บัณฑิตจากภาคเอกชน จ านวน 1 คน 
- ศิษย์เก่า  1-2 คน  

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.30 น. สัมภาษณ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี 
13.30-15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม  

สรุปผลการประเมิน จัดท ารายงาน 
15.00-16.00 น. คณะกรรมการประเมินน าเสนอสรุปผลการตรวจด้วยวาจาต่อหลักสูตร โดยเน้นการเสนอจุด

แข็งและข้อเสนอแนะตามข้อเท็จจริงที่พบ 
หมำยเหต ุ:  1) เลขานุการในคณะกรรมการประเมินฯ ส่งรำยงำนผลภำยใน 10 วัน หลังกำรตรวจประเมินที่ส ำนักวิชำ และสง่ CDS ผ่ำน

ระบบ CHE QA Online ให้สกอ. ภำยใน 15 วัน 

 2) ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในการประเมินฯ 




