
ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสตูร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
หลักสูตรวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ 

วันที่  19  พฤศจิกำยน  2562 
ณ  ห้องประชุมสำขำวิชำเทคโนโลยีธรณี ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

หลักสูตรวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณ ี   
08.00-08.15 น. คณะกรรมการประชุมหารือ วางแผนการประเมิน  รศ.ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์ (C)  

รศ.ดร.ปรียาพร  โกษา (C) 
น.ส.วิไลลักษณ์  คัมภิรานนท์ 
 
หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน 
(J) = Junior 
(N) = Novice 
(C) = Apprentice-C 
(U) = Apprentice-U 

ประธำน 
กรรมการ 
เลขานุการ 
 

08.15-08.30 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน และหัวหน้าสาขาวิชา/ผู้แทน น าเสนอข้อมูลหลักสูตร 

08.30-09.00 น. ผศ.ดร.อัฆพรรค์ วรรณโกมล น าเสนอข้อมูลหลักสูตร  

09.00-12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตามล าดบั 

09.00-09.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ หัวหน้าสาขาวชิา และอาจารย์ในสาขาวิชา 

10.00-12.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์   
  บุคลากรสายสนับสนุน ผู้ช่วยสอนและวิจัยนักศึกษาปัจจุบนั และศิษย์เก่า (ถ้ามี) 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
 

 
13.00-16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุพิจารณาข้อมูลทีไ่ด้จากการประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม  

สรุปผลการประเมินและเตรียมร่างรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร 
  

16.00-16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการประเมินในเบื้องต้นดว้ยวาจาต่อคณาจารย์ประจ าหลักสูตร   



ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสตูร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
หลักสูตรวิศวกรรมธรณี ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ 

วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562 
ณ  ห้องประชุมสำขำวิชำเทคโนโลยีธรณี ชั้น 4 อำคำรวิชำกำร 1 

เวลำ รูปแบบกำรประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมิน 

หลักสูตรวิศวกรรมธรณี   
08.00-08.15 น. คณะกรรมการประชุมหารือ วางแผนการประเมิน  รศ.ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยำงกูร (C)  

รศ.ดร.วิมลลักษณ์  สุตะพันธ์  (C) 
น.ส.วิไลลักษณ์  คัมภิรานนท์ 
 
หมำยเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน 
(J) = Junior 
(N) = Novice 
(C) = Apprentice-C 
(U) = Apprentice-U 

ประธำน 
กรรมการ 
เลขานุการ 
 

08.15-08.30 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน และหัวหน้าสาขาวิชา/ผู้แทน น าเสนอข้อมูลหลักสูตร 

08.30-09.00 น. ผศ.ดร.ปรัชญา เทพณรงค์ น าเสนอข้อมูลหลักสูตร  

09.00-12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหลักสูตร เรียงตามล าดบั 

09.00-09.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ หัวหน้าสาขาวชิา และอาจารย์ในสาขาวิชา 

10.00-12.00 น. 
 

- คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์   
  บุคลากรสายสนับสนุน ผู้ช่วยสอนและวิจัยนักศึกษาปัจจุบนั และศิษย์เก่า (ถ้ามี) 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00-16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุพิจารณาข้อมูลทีไ่ด้จากการประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม  

สรุปผลการประเมินและเตรียมร่างรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร 
  

16.00-16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการประเมินในเบื้องต้นดว้ยวาจาต่อคณาจารย์ประจ าหลักสูตร   
 
 



ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิตสำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ ขนส่ง และทรัพยำกรธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

และ 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิตสำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ ขนส่ง และทรัพยำกรธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

 
วันที่ 27 พฤศจิกำยน 2562 
08.30-09.00 น. กล่าวต้อนรับทีมผู้ประเมนิฯ โดย คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
 ผู้ประเมินฯ แจ้งวัตถุประสงค์ และรูปแบบการประเมนิ 
 คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มอบของที่ระลึกให้ทีมผู้ประเมิน และถ่ายภาพร่วมกัน 
09.00-10.30 น. คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ให้ข้อมูลสรุปของการบริหารที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร 
 สัมภาษณ์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารวา่ง 
10.45-12.00 น. สัมภาษณ์คณาจารย์ผูส้อนทุกชว่งวัยการท างาน 
 สัมภาษณ์เจ้าหนา้ทีส่ายสนบัสนนุทั้งบุคลากรของคณะ และส่วนกลางของสถาบนั 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00-14.30 น. สัมภาษณน์ักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทุกชั้นป ี
14.30-14.45 น. รับประทานอาหารวา่ง 
14.45-16.30 น. เยี่ยมชมสถาบนั (Campus tour) 
 เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องสมุด ห้องบริกาคอมพิวเตอร์ และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้อ่ืนๆ 
18.30-20.00 น. รับประทานอาหารค่ า 

วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562 
08.30-10.30 น. สัมภาษณ์ศิษย์เก่า สัมภาษณน์ายจ้าง 
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารวา่ง 
10.45-12.00 น. สัมภาษณ์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรเพิ่มเติม 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00-14.30 น. ประชุมทีมผู้ประเมินฯ เพื่อสรุปผล 
14.30-14.45 น. รับประทานอาหารวา่ง 
14.45-16.30 น. ทีมผู้ประเมินฯ น าเสนอสิ่งที่คน้พบ 
 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณาจารย์ซักถามข้อสงสัย และกลา่วขอบคุณ พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน 
17.00 น. ทีมผู้ประเมินฯ เดนิทางกลับ 
 

*********************************************** 


