
 

ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  มหำวิทยำลัย เทคโนโลยีสุ รนำรี 

วิสัยทัศน์   "ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตรเ์ป็นสถำบันชั้นน ำด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์ระดับประเทศในกำรผลิตบัณฑิตท่ีมุ่งเน้นกำรใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นท่ีพึ่งของสังคม" 
 

แหล่งข้อมูล :  D:\ประเมินภำยในปกีำรศึกษำ 2561\1.ระดับหลักสูตร\ส ำนักวิชำส่งข้อมูลมำ\8.สำธำรณสุข\ก ำหนดกำรสำธำรณสุขฯ.docxผูจ้ัดเตรียมเอกสำร : น.ส.ทศพร  ปิ

ติกะวงศ์ 

 
ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2561 
ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ตำมเกณฑ์ AUN QA ภำยใต้ระบบ CUPT QA 

วันจันทร์ที่ 30 กันยำยน 2562 (เวลำ 09.00 - 16.00 น.) 
 
วัน/เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้เกี่ยวข้อง 
สถำนที่ 

09.00 - 09.20 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 
หลักสูตร วท.ม. (มลพิษสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย) 

1) ศาสตราจารย์ ดร.จตุพร  วิทยาคุณ                 (ประธาน) 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ  เกิดไทย          (กรรมการ) 
3) นางกุลภสัสรณ์  บุณยัษเฐียร                       (เลขานุการ) 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ / 
บุคลากร สวสธ. 

ห้องประชุม  
1 (F9) 

 

09.20 - 10.00 น. น าเสนอผลการด าเนินงานภาพรวมของหลักสูตรมลพิษสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2561 ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

คณบดี รองคณบดี 
หัวหน้าสาขาวิชา 
หัวหน้าสถานวิจัย 
เจ้าหน้าที่  

ห้องประชุม  
1 (F9) 

 

10.00 - 10.30 น. ประธานหลักสูตรน าเสนอรายงานผลการด าเนนิงาน 
 

หัวหน้าสาขาวิชา 
และอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

ห้องประชุม 
1 (F9) 

 

10.30 - 10.45 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวชิา  
อนามัยสิ่งแวดล้อม  

ผู้บริหาร และ
หัวหน้าสาขาวิชาฯ 

ห้องประชุม 1 
(F9) 

10.45 - 11.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารยป์ระจ า
หลักสูตร 

ห้องประชุม 1 
(F9) 

11.00 - 11.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
- บุคลากรฝา่ยสนับสนุน / เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

บุคลากรฝา่ย
สนับสนนุ / 
เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

ห้องประชุม  
1 (F9) 

 

11.30 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักศึกษา
ปัจจุบนัทุกชัน้ปี 

นักศึกษาชัน้ปีที่ 
2, 3, 4  

ห้องประชุม  
1 (F9) 



 

ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  มหำวิทยำลัย เทคโนโลยีสุ รนำรี 

วิสัยทัศน์   "ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตรเ์ป็นสถำบันชั้นน ำด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์ระดับประเทศในกำรผลิตบัณฑิตท่ีมุ่งเน้นกำรใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นท่ีพึ่งของสังคม" 
 

แหล่งข้อมูล :  D:\ประเมินภำยในปกีำรศึกษำ 2561\1.ระดับหลักสูตร\ส ำนักวิชำส่งข้อมูลมำ\8.สำธำรณสุข\ก ำหนดกำรสำธำรณสุขฯ.docxผูจ้ัดเตรียมเอกสำร : น.ส.ทศพร  ปิ

ติกะวงศ์ 

วัน/เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

สถำนที่ 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ทีมต้อนรับ ห้องรับรอง 

13.00 - 14.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้อง ได้แก่ บัณฑิต / ผู้ใช้
บัณฑิต 

บัณฑิต / ผู้ใช้
บัณฑิต 

ห้องประชุม  
1 (F9) 

14.00 - 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ และรายงานผลการ
ประเมินฯ 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

ห้องประชุม  
1 (F9) 

15.00 - 16.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สรุปซกัถาม และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  

- ผู้บริหารและทีมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการประเมินฯ และมอบ
ของที่ระลึก 

ผู้บริหาร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
บุคลากร  
 

ห้องประชุม  
1 (F9) 

 
 

หมำยเหตุ :  คณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการประเมินในเบื้องต้นด้วยวาจาต่อหน่วยงานหลังการประเมิน         
     ในแต่ละหน่วยงานและก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  มหำวิทยำลัย เทคโนโลยีสุ รนำรี 

วิสัยทัศน์   "ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตรเ์ป็นสถำบันชั้นน ำด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์ระดับประเทศในกำรผลิตบัณฑิตท่ีมุ่งเน้นกำรใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นท่ีพึ่งของสังคม" 
 

แหล่งข้อมูล :  D:\ประเมินภำยในปกีำรศึกษำ 2561\1.ระดับหลักสูตร\ส ำนักวิชำส่งข้อมูลมำ\8.สำธำรณสุข\ก ำหนดกำรสำธำรณสุขฯ.docxผูจ้ัดเตรียมเอกสำร : น.ส.ทศพร  ปิ

ติกะวงศ์ 

 
 
 
 

 
 

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2561 
ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ตำมเกณฑ์ AUN QA ภำยใต้ระบบ CUPT QA 

วันอังคำรที่ 1 ตุลำคม 2562 (เวลำ 09.00 - 16.00 น.) 
 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

สถำนที่ 

09.00 - 09.20 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 
หลักสูตร วท.บ. (อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย) 

4) อาจารย์ ดร.อภิชน  วัชเรนทร์วงศ์                  (ประธาน) 
5) อาจารย์ ดร.พรอนันต์  เอ่ียมขจรชัย               (กรรมการ) 
6) นางสาวทศพร  ปิติกะวงศ์                          (เลขานุการ) 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ / 
บุคลากร สวสธ. 

ห้องประชุม  
1 (F9) 

 

09.20 - 10.00 น. น าเสนอผลการด าเนินงานภาพรวมของหลักสูตรอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ส านักวชิาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2561 ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

คณบดี รองคณบดี 
หัวหน้าสาขาวิชา 
หัวหน้าสถานวิจัย 
เจ้าหน้าที่  

ห้องประชุม  
1 (F9) 

 

10.00 - 10.30 น. ประธานหลักสูตรน าเสนอรายงานผลการด าเนนิงาน 
 

หัวหน้าสาขาวิชา 
และอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

ห้องประชุม 
1 (F9) 

 

10.30 - 10.45 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวชิา              
อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

ผู้บริหาร และ
หัวหน้าสาขาวิชาฯ 

ห้องประชุม 1 
(F9) 

10.45 - 11.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารยป์ระจ า
หลักสูตร 

ห้องประชุม 1 
(F9) 

11.00 - 11.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
- บุคลากรฝา่ยสนับสนุน / เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

บุคลากรฝา่ย
สนับสนนุ / 
เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

ห้องประชุม  
1 (F9) 

 

11.30 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักศึกษา
ปัจจุบนัทุกชัน้ปี 

นักศึกษาชัน้ปีที่ 
2, 3, 4  

ห้องประชุม  
1 (F9) 



 

ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  มหำวิทยำลัย เทคโนโลยีสุ รนำรี 

วิสัยทัศน์   "ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตรเ์ป็นสถำบันชั้นน ำด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์ระดับประเทศในกำรผลิตบัณฑิตท่ีมุ่งเน้นกำรใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นท่ีพึ่งของสังคม" 
 

แหล่งข้อมูล :  D:\ประเมินภำยในปกีำรศึกษำ 2561\1.ระดับหลักสูตร\ส ำนักวิชำส่งข้อมูลมำ\8.สำธำรณสุข\ก ำหนดกำรสำธำรณสุขฯ.docxผูจ้ัดเตรียมเอกสำร : น.ส.ทศพร  ปิ

ติกะวงศ์ 

วัน/เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

สถำนที่ 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ทีมต้อนรับ ห้องรับรอง 
13.00 - 14.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้อง ได้แก่ บัณฑิต / ผู้ใช้

บัณฑิต 
บัณฑิต / ผู้ใช้
บัณฑิต 

ห้องประชุม  
1 (F9) 

14.00 - 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ และรายงานผลการ
ประเมินฯ 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

ห้องประชุม  
1 (F9) 

15.00 - 16.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สรุปซกัถาม และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  

- ผู้บริหารและทีมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการประเมินฯ และมอบ
ของที่ระลึก 

ผู้บริหาร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
บุคลากร  
 

ห้องประชุม  
1 (F9) 

 

หมำยเหตุ :  คณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการประเมินในเบื้องต้นด้วยวาจาต่อหน่วยงานหลังการประเมิน         
     ในแต่ละหน่วยงานและก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  มหำวิทยำลัย เทคโนโลยีสุ รนำรี 

วิสัยทัศน์   "ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตรเ์ป็นสถำบันชั้นน ำด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์ระดับประเทศในกำรผลิตบัณฑิตท่ีมุ่งเน้นกำรใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นท่ีพึ่งของสังคม" 
 

แหล่งข้อมูล :  D:\ประเมินภำยในปกีำรศึกษำ 2561\1.ระดับหลักสูตร\ส ำนักวิชำส่งข้อมูลมำ\8.สำธำรณสุข\ก ำหนดกำรสำธำรณสุขฯ.docxผูจ้ัดเตรียมเอกสำร : น.ส.ทศพร  ปิ

ติกะวงศ์ 

 
 
 

 
 

 
 

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2561 
ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ตำมเกณฑ์ AUN QA ภำยใต้ระบบ CUPT QA 

วันจันทร์ที่ 7 ตุลำคม 2562 (เวลำ 09.00 - 16.00 น.) 
 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

สถำนที่ 

09.00 - 09.20 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 
หลักสูตร วท.บ. (อนำมัยสิ่งแวดล้อม) 

7) รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกู       (ประธาน) 
8) อาจารย์ ดร.สรชัย  กมลลิ้มสกุล                    (กรรมการ) 
9) นางกุลภสัสรณ์  บุณยัษเฐียร                       (เลขานุการ) 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ / 
บุคลากร สวสธ. 

ห้องประชุม  
1 (F9) 

 

09.20 - 10.00 น. น าเสนอผลการด าเนินงานภาพรวมของหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ส านักวชิาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 ต่อ
คณะกรรมการประเมินฯ 

คณบดี รองคณบดี 
หัวหน้าสาขาวิชา 
หัวหน้าสถานวิจัย 
เจ้าหน้าที่  

ห้องประชุม  
1 (F9) 

 

10.00 - 10.30 น. ประธานหลักสูตรน าเสนอรายงานผลการด าเนนิงาน 
 

หัวหน้าสาขาวิชา 
และอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

ห้องประชุม 
1 (F9) 

 

10.30 - 10.45 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวชิา  
อนามัยสิ่งแวดล้อม  

ผู้บริหาร และ
หัวหน้าสาขาวิชาฯ 

ห้องประชุม 1 
(F9) 

10.45 - 11.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารยป์ระจ า
หลักสูตร 

ห้องประชุม 1 
(F9) 

11.00 - 11.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
- บุคลากรฝา่ยสนับสนุน / เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

บุคลากรฝา่ย
สนับสนนุ / 
เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

ห้องประชุม  
1 (F9) 

 



 

ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  มหำวิทยำลัย เทคโนโลยีสุ รนำรี 

วิสัยทัศน์   "ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตรเ์ป็นสถำบันชั้นน ำด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์ระดับประเทศในกำรผลิตบัณฑิตท่ีมุ่งเน้นกำรใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นท่ีพึ่งของสังคม" 
 

แหล่งข้อมูล :  D:\ประเมินภำยในปกีำรศึกษำ 2561\1.ระดับหลักสูตร\ส ำนักวิชำส่งข้อมูลมำ\8.สำธำรณสุข\ก ำหนดกำรสำธำรณสุขฯ.docxผูจ้ัดเตรียมเอกสำร : น.ส.ทศพร  ปิ

ติกะวงศ์ 

วัน/เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

สถำนที่ 

11.30 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักศึกษา
ปัจจุบนัทุกชัน้ปี 

นักศึกษาชัน้ปีที่ 
2, 3, 4  

ห้องประชุม  
1 (F9) 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ทีมต้อนรับ ห้องรับรอง 

13.00 - 14.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้อง ได้แก่ บัณฑิต / ผู้ใช้
บัณฑิต 

บัณฑิต / ผู้ใช้
บัณฑิต 

ห้องประชุม  
1 (F9) 

14.00 - 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ และรายงานผลการ
ประเมินฯ 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

ห้องประชุม  
1 (F9) 

15.00 - 16.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สรุปซกัถาม และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  

- ผู้บริหารและทีมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการประเมินฯ และมอบ
ของที่ระลึก 

ผู้บริหาร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
บุคลากร  
 

ห้องประชุม  
1 (F9) 

 

หมำยเหตุ :   1) คณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการประเมินในเบื้องต้นด้วยวาจาต่อหน่วยงานหลังการประเมิน         
     ในแต่ละหน่วยงานและก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 


