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กําหนดการเย่ียมชมหน่วยงานในการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ปีการศึกษา 2554 
ระหว่างวันจันทร์ที ่6 - วันพธุที ่8 สิงหาคม 2555 

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555 
 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที ่
17.00 - 18.00 น. 
 

คณะกรรมการประเมินฯ หารือกําหนดการดําเนินงาน และศึกษาเอกสาร
หลักฐานระดับมหาวิทยาลัย  

ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 
อาคารบริหาร 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น  

วันจันทรท์ี่ 6 สิงหาคม 2555 
 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที ่
08.00 - 09.00 น. 
 

คณะกรรมการประเมินฯ หารือกําหนดการดําเนินงาน และศึกษาเอกสาร
หลักฐานระดับมหาวิทยาลัย  

ห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2 
อาคารบริหาร 

09.00 - 10.00 น. อธิการบดีนําเสนอผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 และ
ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินฯ 

ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 
อาคารบริหาร 

10.00 - 11.00 น. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการนําเสนอผลการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2554 

ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 
อาคารบริหาร 

11.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 5 ทีม  

(1 ชั่วโมง) รายนามคณะกรรมการประเมินฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

 ทีมท่ี 1 1) รศ. ดร.บุญเจริญ  ศิริเนาวกุล 
 2) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน 
  (หัวหน้าสํานักงานคณบดีสํานักวิชา 
  วิศวกรรมศาสตร์) 
 3) นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ 
  (เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา) 

อธิการบดี 
 

ห้องทํางานของอธิการบดี 

 ทีมท่ี 2 1) ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์ 
 2) นางสาวจันทนา  พรหมศิริ 
  (หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ) 
 3) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
  (เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ห้องประชุมสารนิทัศน์ 

 ทีมท่ี 3 1) ศ. พญ.จารุพิมพ์  สูงสว่าง 
 2) นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์ 
  (หัวหน้าสํานักงานคณบดีสํานักวิชา 
  แพทยศาสตร์) 
 3) นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า 
  (เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมสารวินิจ 

สิ่งที่สงมาดวย 2. 
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วันจันทรท์ี่ 6 สิงหาคม 2555 (ต่อ) 
 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที ่
11.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 5 ทีม (ต่อ)  

(1 ชั่วโมง) รายนามคณะกรรมการประเมินฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

 ทีมท่ี 4 1) รศ. น.อ.ยุทธนา  ตระหง่าน 
 2) นางทิติยา  ศรีอินทร์ 
  (หัวหน้าสํานักงานคณบดีสํานักวิชา 
  เทคโนโลยีสังคม) 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

ห้องรับรอง ชั้น 2 

 ทีมท่ี 5 1) ผศ. ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ 
 2) นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่ 
  (เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา) 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภามหาวิทยาลัย 

ห้องสอบสวน 
ส่วนสารบรรณและนิติการ 

12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน   ห้องอาหารสุรสัมมนาคาร 
13.30 - 17.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเย่ียมหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 5 ทีม  

 13.30 - 15.30 น. 
(2 ชั่วโมง) 

15.30 - 17.00 น. 
(1 ชั่วโมง 30 นาที) 

 

 ทีมท่ี 1 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
1) รศ. ดร.บุญเจริญ  ศิริเนาวกุล 
2) รศ. ดร.ทัศนีย์  เสาวนะ 
3) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน 
 (หัวหน้าสํานักงานคณบดีสํานักวิชา 
 วิศวกรรมศาสตร์) 
4) นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ 
 (เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา) 

ทีมท่ี 2 ศูนย์บริการการศึกษา 
1) รศ. ดร.บุญเจริญ  ศิริเนาวกุล 
2) รศ. ดร.ทัศนีย์  เสาวนะ 
3) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน 
 (หัวหน้าสํานักงานคณบดีสํานักวิชา 
 วิศวกรรมศาสตร์) 
4) นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ 
 (เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา) 

 

 ทีมท่ี 2 สํานักวิชา 
 เทคโนโลยีการเกษตร 
1) ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์ 
2) รศ. ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย์ 
3) นางสาวจันทนา  พรหมศิริ 
 (หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ) 
4) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
 (เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา) 

ทีมท่ี 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 
1) ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์ 
2) รศ. ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย์ 
3) นางสาวจันทนา  พรหมศิริ 
 (หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ) 
4) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
 (เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา) 

 

 ทีมท่ี 3 สํานักวิชาแพทยศาสตร์ 
1) ศ. พญ.จารุพิมพ์  สูงสว่าง 
2) นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์ 
 (หัวหน้าสํานักงานคณบดีสํานักวิชา 
 แพทยศาสตร์) 
3) นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า 
 (เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา) 

ทีมท่ี 3 ศูนย์กิจการนานาชาติ 
1) ศ. พญ.จารุพิมพ์  สูงสว่าง 
2) นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์ 
 (หัวหน้าสํานักงานคณบดีสํานักวิชา 
 แพทยศาสตร์) 
3) นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า 
 (เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา) 
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วันจันทรท์ี่ 6 สิงหาคม 2555 (ต่อ) 
 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที ่
13.30 - 17.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเย่ียมหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 5 ทีม (ต่อ)  
 13.30 - 15.30 น. 

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

 

 ทีมท่ี 4 สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
1) รศ. น.อ.ยุทธนา  ตระหง่าน 
2) นางทิติยา  ศรีอินทร์ 
 (หัวหน้าสํานักงานคณบดีสํานักวิชา 
 เทคโนโลยีสังคม) 

ทีมท่ี 4 เทคโนธานี 
1) รศ. น.อ.ยุทธนา  ตระหง่าน 
2) นางทิติยา  ศรีอินทร์ 
 (หัวหน้าสํานักงานคณบดีสํานักวิชา 
 เทคโนโลยีสังคม) 

 

 ทีมท่ี 5 สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 
 
1) ผศ. ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ 
2) นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่ 
 (เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา) 

ทีมท่ี 5 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา 
 อาชีพ 
 (ห้องสัมมนา 3 อาคารเรียนรวม 1) 
1) ผศ. ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ 
2) นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่ 
 (เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา) 

 

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

ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 
อาคารบริหาร 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น    

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 
 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที ่
09.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ทําการสัมภาษณ์และตรวจเย่ียมหน่วยงาน 

โดยแบ่งเป็น 6 ทีม 
 

 09.00 - 11.00 น. 
(2 ชั่วโมง) 

11.00 - 12.00 น. 
(1 ชั่วโมง) 

 
 

 ทีมท่ี 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
1) รศ. ดร.บุญเจริญ  ศิริเนาวกุล 
2) รศ. ดร.ทัศนีย์  เสาวนะ 
3) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน 
 (หัวหน้าสํานักงานคณบดีสํานักวิชา 
 วิศวกรรมศาสตร์) 

ทีมท่ี 1 สัมภาษณ์คณะอนุกรรมการ 
 พิจารณากล่ันกรองและจัดสรร 
 งบประมาณโครงการวิจัย 
 (ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
1) รศ. ดร.บุญเจริญ  ศิริเนาวกุล 
2) รศ. ดร.ทัศนีย์  เสาวนะ 
3) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน 
 (หัวหน้าสํานักงานคณบดีสํานักวิชา 
 วิศวกรรมศาสตร์) 
ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 
1. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 (รศ. ดร.อนันต์  ทองระอา) 
2. หัวหน้าสถานวิจัยสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ 
 (ผศ. ดร.รัตติกร  ยิ้มนิรัญ) 
3. หัวหน้าสถานวิจัยสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 (รศ. ดร.หนึ่ง  เตียอํารุง) 
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วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 (ต่อ) 
 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที ่
09.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ทําการสัมภาษณ์และตรวจเย่ียมหน่วยงาน 

โดยแบ่งเป็น 6 ทีม (ต่อ) 
 

 09.00 - 11.00 น. 
(2 ชั่วโมง) 

11.00 - 12.00 น. 
(1 ชั่วโมง) 

 
 

 ทีมท่ี 2 สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ 
 
 
1) ศ. ดร.สุพจน์  หารหนองบัว 
2) นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ 
 (เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา) 

ทีมท่ี 2 สัมภาษณ์กรรมการ 
 สภามหาวิทยาลัย 
 (ห้องประชุมสารนิทัศน์) 
1) ศ. ดร.สุพจน์  หารหนองบัว 
2) นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ 
 (เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา) 
ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 

กรรมการซ่ึงเลือกจากคณาจารย์ประจํา 

1. คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

 (อ. ดร.พีรศักด์ิ  สิริโยธิน) 
2. คณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

 (อ. ดร.ศรีเกียรติ  อนันต์สวัสด์ิ) 

 

 ทีมท่ี 3 ศูนย์นวัตกรรมและ 
 เทคโนโลยีการศึกษา 
 
1) ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์ 
2) รศ. ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย์ 
3) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
 (เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา) 

ทีมท่ี 3 สัมภาษณ์คณะกรรมการ 
 บริหารความเสี่ยง 
 (ห้องประชุมสารวินิจ) 
1) ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์ 
2) รศ. ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย์ 
3) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
 (เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา) 
ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 

1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 (ผศ. ดร.รัชฎาพร  อุ่นศิวิไลย์) 

2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 (ผศ. ดร.วิสิษฐ์  แววสูงเนิน) 

 

 ทีมท่ี 4 สัมภาษณ์ผู้ว่าราชการ 
 จังหวัดนครราชสีมา 

 (เวลา 09.00 - 10.30 น.) 
1) ศ. พญ.จารุพิมพ์  สูงสว่าง 
2) นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์ 
 (หัวหน้าสํานักงานคณบดีสํานักวิชา 
 แพทยศาสตร์) 
ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

(นายชยาวุธ  จันทร) 

ทีมท่ี 4 สัมภาษณ์กรรมการสภาวิชาการ 
 (ห้องสอบสวน 
 ส่วนสารบรรณและนิติการ) 
1) ศ. พญ.จารุพิมพ์  สูงสว่าง 
2) นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์ 
 (หัวหน้าสํานักงานคณบดีสํานักวิชา 
 แพทยศาสตร์) 
ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 

1. คณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

 (รศ. ร.อ. ดร.กนต์ธร  ชํานิประศาสน์) 
2. ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

 (อ. ดร.จันทกานต์  กาญจนเวทางค์) 

หมายเหตุ :  
เวลา 10.30 - 11.00 น. 
เดินทางกลับมหาวิทยาลัย 
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วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 (ต่อ) 
 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที ่
09.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ทําการสัมภาษณ์และตรวจเย่ียมหน่วยงาน 

โดยแบ่งเป็น 6 ทีม (ต่อ) 
 

 09.00 - 11.00 น. 
(2 ชั่วโมง) 

11.00 - 12.00 น. 
(1 ชั่วโมง) 

 
 

 ทีมท่ี 5 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยี 
 
 
1) รศ. น.อ.ยุทธนา  ตระหง่าน 
2) นางทิติยา  ศรีอินทร์ 
 (หัวหน้าสํานักงานคณบดีสํานักวิชา 
 เทคโนโลยีสังคม) 

ทีมท่ี 5 สัมภาษณ์สภานักศึกษา/ 
 องค์การบริหาร/ตัวแทนศิษย์เก่า 
 (ห้องประชุม 1 
 ส่วนอาคารสถานที่) 
1) รศ. น.อ.ยุทธนา  ตระหง่าน 
2) นางทิติยา  ศรีอินทร์ 
 (หัวหน้าสํานักงานคณบดีสํานักวิชา 
 เทคโนโลยีสังคม) 

 

 ทีมท่ี 6 1) ส่วนประชาสัมพันธ์ 
  2) ส่วนสารบรรณและนิติการ 
  3) ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
  4) สํานักงานกิจการท่ัวไป 
  (ห้องประชุมสารนิทัศน์) 
1) ผศ. ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ 
2) นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่ 
 (เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา) 

ทีมท่ี 6 สัมภาษณ์รองอธิการบดี 
 ฝ่ายกิจการท่ัวไป 
 (ห้องรับรอง ชั้น 2) 
 
 
1) ผศ. ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ 
2) นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่ 
 (เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา) 

 

12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน   ห้องอาหารสุรสัมมนาคาร 
13.30 - 15.00 น. 
(1 ชั่วโมง 30 นาที) 

คณะกรรมการประเมินฯ ทําการสัมภาษณ์และตรวจเย่ียมหน่วยงาน 
โดยแบ่งเป็น 6 ทีม 

 

 รายนามคณะกรรมการประเมินฯ หน่วยงาน  

 ทีมท่ี 1 1) รศ. ดร.บุญเจริญ  ศิริเนาวกุล 
 2) รศ. ดร.ทัศนีย์  เสาวนะ 
 3) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน 
  (หัวหน้าสํานักงานคณบดีสํานักวิชา 
  วิศวกรรมศาสตร์) 
 4) นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ 
  (เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา) 

1) หน่วยประสานงาน 
 มทส. กทม. 
2) สุรสัมมนาคาร 
3) ฟาร์มมหาวิทยาลัย 
 

ห้องประชุมสารวินิจ 

 ทีมท่ี 2 1) ศ. ดร.สุพจน์  หารหนองบัว 
 2) นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า 
  (เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา) 

1) สถานส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

 เพ่ือการจัดการ 
2) ส่วนแผนงาน 
3) หน่วยตรวจสอบภายใน 

ห้องประชุมสารนิเทศ 
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วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 (ต่อ) 
 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที ่
13.30 - 15.00 น. 
(1 ชั่วโมง 30 นาที) 

คณะกรรมการประเมินฯ ทําการสัมภาษณ์และตรวจเย่ียมหน่วยงาน 
โดยแบ่งเป็น 6 ทีม (ต่อ) 

 

 รายนามคณะกรรมการประเมินฯ หน่วยงาน  

 ทีมท่ี 3 1) ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์ 
 2) รศ. ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย์ 
 3) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
  (เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา) 

1) ส่วนการเจ้าหน้าท่ี 
2) ส่วนการเงินและบัญช ี
3) ส่วนพัสดุ 
4) สํานักงานสภา 
 มหาวิทยาลัย 

ห้องสอบสวน 
ส่วนสารบรรณและนิติการ 

 ทีมท่ี 4 1) ศ. พญ.จารุพิมพ์  สูงสว่าง 
 2) นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์ 
  (หัวหน้าสํานักงานคณบดีสํานักวิชา 
  แพทยศาสตร์) 

ศูนย์บรรณสารและ 
สื่อการศึกษา 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 ทีมท่ี 5 1) รศ. น.อ.ยุทธนา  ตระหง่าน 
 2) นางทิติยา  ศรีอินทร์ 
  (หัวหน้าสํานักงานคณบดีสํานักวิชา 
  เทคโนโลยีสังคม) 

1) ส่วนอาคารสถานท่ี 
2) ส่วนกิจการนักศึกษา 
3) สถานกีฬาและสุขภาพ 

ห้องประชุม 1  
ส่วนอาคารสถานที่ 

 ทีมท่ี 6 1) ผศ. ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ 
 2) นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่ 
  (เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา) 

สัมภาษณ์นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลสุรนารี 
(นายสมยศ รัตนปริยานุช) 

 

15.00 - 18.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมตัดสินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(ระดับสถาบัน) (ฉบับร่าง) 

ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 
อาคารบริหาร 

15.00 - 16.00 น. (1) ศ. ดร.สุพจน์  หารหนองบัว 
(2) ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์  
(3) ศ. พญ.จารุพิมพ์  สูงสว่าง 
(4) รศ. น.อ. ยุทธนา  ตระหง่าน 
ทําการสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/นักศึกษา และตรวจเย่ียมหน่วยงาน 
โดยแบ่งเป็น 4 ทีม 

 

 
รายนามคณะกรรมการประเมินฯ 

การสัมภาษณ์/ 
ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

 

 ทีมท่ี 1 1) ศ. ดร.สุพจน์  หารหนองบัว 
 2) นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ 
  (เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา) 

สัมภาษณ์นักศึกษา 
สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ 

ห้องรับรอง ชั้น 2 

 ทีมท่ี 2 1) ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์ 
 2) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
  (เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา) 

สัมภาษณ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 

ห้องสอบสวน 
ส่วนสารบรรณและนิติการ 
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วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 (ต่อ) 
 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที ่
15.00 - 18.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมตัดสินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

(ระดับสถาบัน) (ฉบับร่าง) 
ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 
อาคารบริหาร 

15.00 - 16.00 น. (1) ศ. ดร.สุพจน์  หารหนองบัว 
(2) ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์  
(3) ศ. พญ.จารุพิมพ์  สูงสว่าง 
(4) รศ. น.อ. ยุทธนา  ตระหง่าน 
ทําการสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/นักศึกษา และตรวจเย่ียมหน่วยงาน 
โดยแบ่งเป็น 4 ทีม (ต่อ) 

 

 
รายนามคณะกรรมการประเมินฯ 

การสัมภาษณ์/ 
ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

 

 ทีมท่ี 3 1) ศ. พญ.จารุพิมพ์  สูงสว่าง 
 2) นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์ 
  (หัวหน้าสํานักงานคณบดีสํานักวิชา 
  แพทยศาสตร์) 

ตรวจเยี่ยม 
สถานพัฒนาคณาจารย์ 

สถานพัฒนาคณาจารย์ 

 ทีมท่ี 4 1) รศ. น.อ.ยุทธนา  ตระหง่าน 
 2) นางทิติยา  ศรีอินทร์ 
  (หัวหน้าสํานักงานคณบดีสํานักวิชา 
  เทคโนโลยีสังคม) 

สัมภาษณ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา 

ห้องประชุมสารวินิจ 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น    

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 
 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที ่
08.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

(ระดับสถาบัน)  
ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 
อาคารบริหาร  

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 - 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการประเมิน ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะต่อ
ผู้บริหารและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมอภิปราย ซักถาม 

ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 
อาคารบริหาร 

 


