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ก าหนดการเยี่ยมชมหน่วยงานในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ปีการศึกษา 2555 
ระหว่างวันจันทร์ที่ 5 - วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 
 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที ่
08.00 - 09.00 น. 
 

คณะกรรมการประเมินฯ หารือก าหนดการด าเนินงาน และศึกษาเอกสาร
หลักฐานระดับมหาวิทยาลัย  

ห้องประชุมสารนิทัศน์ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

09.00 - 11.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

09.00 - 10.00 น. อธิการบดีน าเสนอผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 และ
ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินฯ 

 

10.00 - 11.00 น. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการน าเสนอผลการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2555 

 

11.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 5 ทีม  

(1 ช่ัวโมง) รายนามคณะกรรมการประเมินฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

 ทีมที่ 1 1) รศ. ดร.บุญเจริญ  ศิริเนาวกุล 
 2) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน 
  (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 

  วิศวกรรมศาสตร์) 

อธิการบดี 
(สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์) 
(11.00 - 11.30 น.) 

ห้องท างานของอธิการบดี 
 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
(11.30 - 12.00 น.) 

ห้องประชุมสารวินิจ 

 ทีมที่ 2 1) ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์ 
 2) นางสาวจันทนา  พรหมศิริ 
  (หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ) 

 3) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

รองอธิการบดีทุกฝ่าย ห้องประชุมสารนิทัศน ์

 ทีมที่ 3 1) ศ. พญ.จารุพิมพ์  สูงสว่าง 
 2) นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ ์
  (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 

  แพทยศาสตร์) 

เย่ียมชม 
ศูนย์กิจการนานาชาติ 

ศูนย์กิจการนานาชาต ิ

 ทีมที่ 4 1) รศ. ดร.ศิริอร  สินธุ 
 2) รศ. ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา 
 3) นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

ห้องประชุมส่วนแผนงาน 

 ทีมที่ 5 1) ผศ. ดร.ทิพวรรณ  ปิ่นวนิชย์กุล 
 2) นางทิติยา  ศรีอินทร์ 
  (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 

  เทคโนโลยีสังคม) 

กรรมการสภาวิชาการ ห้องประชุมสารนิเทศ 

12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน   ห้องอาหารสุรสัมมนาคาร 

แก้ไขวันที่ 4 ส.ค. 56 
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วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 (ต่อ) 
 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที ่
13.30 - 17.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 5 ทีม  

 13.30 - 15.30 น. 
(2 ชั่วโมง) 

15.30 - 17.00 น. 
(1 ชั่วโมง 30 นาที) 

 

 ทีมที่ 1 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
1) รศ. ดร.บุญเจรญิ  ศิริเนาวกลุ 
2) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 วิศวกรรมศาสตร์) 

ทีมที่ 1 สัมภาษณ์คณะอนุกรรมการ 
 พิจารณากลั่นกรองและ 
 จัดสรรงบประมาณ 
 โครงการวิจัย 
(ห้องประชุมสถาบันวจิัยและพัฒนา) 
1) รศ. ดร.บุญเจรญิ  ศิริเนาวกลุ 
2) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 วิศวกรรมศาสตร์) 

 

 ทีมที่ 2 ส านักวชิาเทคโนโลยีการเกษตร 
1) ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน ์
2) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

ทีมที่ 2 1) ส่วนการเจ้าหน้าที ่
  2) ส่วนการเงินและบัญช ี
  3) ส่วนพัสด ุ
  4) ส่วนแผนงาน 
  5) ส่วนอาคารสถานที ่
  6) หน่วยตรวจสอบภายใน 
(ห้องประชุมสารนิทัศน)์ 
1) ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน ์
2) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

 

 ทีมที่ 3 ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
1) ศ. พญ.จารุพิมพ์  สูงสว่าง 
2) นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์ 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 แพทยศาสตร์) 

ทีมที่ 3 ศูนย์บริการการศึกษา 
1) ศ. พญ.จารุพิมพ์  สูงสว่าง 
2) นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์ 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 แพทยศาสตร์) 

 

 ทีมที่ 4 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
1) รศ. ดร.ศิริอร  สินธ ุ
2) รศ. ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา 
3) นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า 
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

ทีมที่ 4 1) ส่วนกจิการนักศกึษา 
  2) สถานกฬีาและสุขภาพ 
  3) ฟาร์มมหาวิทยาลัย 
  4) สุรสัมมนาคาร 
(ห้องประชุมส่วนแผนงาน) 
1) รศ. ดร.ศิริอร  สินธ ุ
2) รศ. ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา 
3) นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า 
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 
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วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 (ต่อ) 
 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที ่
13.30 - 17.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 6 ทีม (ต่อ)  
(ต่อ) 13.30 - 15.30 น. 

(2 ชั่วโมง) 
15.30 - 17.00 น. 
(1 ชั่วโมง 30 นาที) 

 

 ทีมที่ 6 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
1) ผศ. ดร.ทิพวรรณ  ปิ่นวนิชย์กุล 
2) นางทิติยา  ศรีอินทร์ 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 เทคโนโลยสีังคม) 

ทีมที่ 6 1) ส่วนสารบรรณและนิติการ 
  2) ส่วนประชาสัมพันธ ์
  3) ส่วนส่งเสริมวชิาการ 
  4) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
  5) สถานส่งเสริมและพัฒนา 
   ระบบสารสนเทศเพ่ือการ 
   จัดการ 
  6) หน่วยประสานงาน มทส. กทม. 
(ห้องประชุมสารนิเทศ) 
1) ผศ. ดร.ทิพวรรณ  ปิ่นวนิชย์กุล 
2) นางทิติยา  ศรีอินทร์ 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 เทคโนโลยสีังคม) 

 

17.00 - 18.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) และเตรียมยกร่างรายงานฯ 

ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น    

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 
 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที ่
09.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 6 ทีม   
 09.00 - 11.00 น. 

(2 ชั่วโมง) 
11.00 - 12.00 น. 

(1 ชั่วโมง) 
 

 ทีมที่ 1 สัมภาษณ์ผู้ว่าราชการ 
 จังหวัดนครราชสีมา 
 (เวลา 09.00 - 10.00 น.) 
1) รศ. ดร.บุญเจรญิ  ศิริเนาวกลุ 
2) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 วิศวกรรมศาสตร์) 

ทีมที่ 2 สัมภาษณ์นายกองค์การ 
 บริหารส่วนจังหวัด 
 นครราชสีมา 
 (เวลา 10.15 - 11.30 น.) 
1) รศ. ดร.บุญเจรญิ  ศิริเนาวกลุ 
2) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 วิศวกรรมศาสตร์) 

หมายเหตุ :  
เวลา 11.30 - 12.00 น. 
เดินทางกลับมหาวิทยาลัย 

  ทีมที่ 2 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
1) ศ. ดร.สุพจน์  หารหนองบัว 
2) นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม ่
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 
3) นางณัฐกานต์  จันทร์ศิร ิ
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

ทีมที่ 2 ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 (เวลา 11.00 - 12.30 น.) 
1) ศ. ดร.สุพจน์  หารหนองบัว 
2) นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม ่
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 
3) นางณัฐกานต์  จันทร์ศิร ิ
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 
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วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 (ต่อ) 
 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที ่
09.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 6 ทีม (ต่อ)   

(ต่อ) 09.00 - 11.00 น. 
(2 ชั่วโมง) 

11.00 - 12.00 น. 
(1 ชั่วโมง) 

 

 ทีมที่ 3 สัมภาษณ์นายกเทศมนตรี 
 เทศบาลต าบลสุรนารี 
 (เวลา 08.30 - 10.00 น.) 
1) ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน ์
2) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

ทีมที่ 3 สัมภาษณ์นายกองค์การ 
 บริหารส่วนต าบลหนองจะบก 
 (เวลา 10.15 - 11.45 น.) 
1) ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน ์
2) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

หมายเหตุ :  
เวลา 11.45 - 12.00 น. 
เดินทางกลับมหาวิทยาลัย 

 ทีมที่ 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 (เวลา 09.00 - 10.30 น.) 
1) ศ. พญ.จารุพิมพ์  สูงสว่าง 
2) นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์ 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 แพทยศาสตร์) 

ทีมที่ 4 สถานพัฒนาคณาจารย ์
 (เวลา 10.30 - 12.00 น.) 
1) ศ. พญ.จารุพิมพ์  สูงสว่าง 
2) นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์ 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 แพทยศาสตร์) 

 

 ทีมที่ 5 ศูนย์สหกจิศึกษาและพัฒนา 
 อาชีพ 
 (เวลา 09.00 - 10.30 น.) 
1) รศ. ดร.ศิริอร  สินธ ุ
2) รศ. ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา 
3) นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า 
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

ทีมที่ 5 สัมภาษณ์สภานกัศึกษา/ 
  องค์การบริหาร/ 
  ตัวแทนศิษย์เก่า 
  (เวลา 10.30 - 12.00 น.) 
(ห้องประชุมสารนิเทศ) 
1) รศ. ดร.ศิริอร  สินธ ุ
2) รศ. ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา 
3) นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า 
 (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

 

 ทีมที่ 6 ศูนย์บรรณสารและ 
 สื่อการศึกษา 
 (เวลา 09.00 - 10.30 น.) 
1) ผศ. ดร.ทิพวรรณ  ปิ่นวนิชย์กุล 
2) นางทิติยา  ศรีอินทร์ 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 เทคโนโลยสีังคม) 

ทีมที่ 6 ศูนย์นวัตกรรมและ 
 เทคโนโลยีการศึกษา 
 (เวลา 10.30 - 12.00 น.) 
1) ผศ. ดร.ทิพวรรณ  ปิ่นวนิชย์กุล 
2) นางทิติยา  ศรีอินทร์ 
 (หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชา 
 เทคโนโลยสีังคม) 

 

12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน   ห้องอาหารสุรสัมมนาคาร 
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วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 (ต่อ) 
 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที ่
13.30 - 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 2 ทีม  

 รายนามคณะกรรมการประเมินฯ หน่วยงานที่เย่ียม  

13.30 - 15.00 น. 
(1 ช่ัวโมง 30 นาที) 

ทีมที่ 1 1) ศ. ดร.สุพจน์  หารนองบัว 
 2) รศ. ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย์ 
 3) นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่ 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

 4) นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

เทคโนธานี 
 

เทคโนธาน ี

13.30 - 14.30 น. 
(1 ช่ัวโมง) 

ทีมที่ 2 คณะกรรมการประเมินฯ และ 
 ฝ่ายเลขานุการทุกท่าน (ยกเว้นทีมที่ 1) 

ศูนย์ปฏิบัติการ 
ทางการแพทย์ 
และสาธารณสุข 

ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์
และสาธารณสุข 

14.30 - 18.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมตัดสินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(ระดับสถาบัน) (ฉบับร่าง) 

ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น    

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 
 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที ่
08.00 - 11.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

(ระดับสถาบัน)  
ห้องประชุมสารนิทัศน์ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร  

11.00 - 13.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการประเมิน ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะต่อ
ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมอภิปราย ซักถาม 

ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

 

รายละเอียดกิจกรรมการเย่ียมชมแต่ละหน่วยงาน 

กิจกรรม เวลาที่ใช้ (โดยประมาณ) 

1. หน่วยงานอธิบายภารกิจ และน าเสนอผลการด าเนินงาน
ประจ าปีการศึกษา 2555 ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

10 - 15 นาที 

2. ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 1 ช่ัวโมง 

3. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้างาน บุคลากรของหน่วยงาน คณาจารย์ และนักศึกษา 

(ขอใหห้น่วยงานจัดเตรียมห้องส าหรับการเยี่ยมชมด้วย) 

20 - 30 นาที 

รวมเวลาโดยประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที - 2 ช่ัวโมง 

หมายเหตุ : หน่วยงานสามารถปรบัเวลาในแตล่ะกิจกรรมตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ภายในระยะเวลา 
การเยี่ยมชมท่ีก าหนด 


