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ก าหนดการเยี่ยมชม ส านักวิชาวิทยาศาสตร์, ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม, ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร,  
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, ส านักวิชาแพทยศาสตร์ และส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2555 

ระหว่างวันจันทร์ที่ 8 - อังคารที ่9 กรกฎาคม 2556 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที่ 
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556  
8.00 - 9.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ หารือก าหนดการด าเนินงาน และ

ศึกษาเอกสารหลักฐานของหน่วยงาน 
ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2  
อาคารบริหาร 

9.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม เยี่ยมชม ดังนี้  
 กลุ่มที่ 1 ส านักวิชาแพทยศาสตร์ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
 1) ศ. นพ.บวรศิลป์  เชาวน์ชื่น 

2) รศ. ดร.ศิริอร  สินธ ุ
3) ผศ. ดร.จุฑามาศ  แก้วพิจิตร 
4) รศ. ดร.ทัศนีย์  เสาวนะ 

 

 5) นางทิติยา  ศรีอินทร์ (กรรมการและเลขานุการ) 
6) นางนพคุณ  กสานติกุล (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

 

 กลุ่มที่ 2 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 1) รศ. ดร.อธิคม  ฤกษบุตร  
 2) ผศ. ดร.ตวงรักษ์  นันทวิสารกุล 

3) ผศ. ดร.เกษม  นันทชัย 
 

 4) ผศ. ดร.พรศิริ  จงกล  
 5) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน (กรรมการและเลขานุการ) 

6) นางสาววรางค์  วีระนาคินทร์ (ผู้ช่วยเลขานุการ) 
 

12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน   ห้องอาหารสุรสัมมนาคาร 
13.30 - 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม เยี่ยมชม ดังนี้  
 กลุ่มที่ 1 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
 1) ศ. นพ.บวรศิลป์  เชาวน์ชื่น 

2) รศ. ดร.ศิริอร  สินธ ุ
3) ผศ. ดร.จุฑามาศ  แก้วพิจิตร 
4) รศ. ดร.ทัศนีย์  เสาวนะ 

 

 5) นางทิติยา  ศรีอินทร์ (กรรมการและเลขานุการ) 
6) นางนพคุณ  กสานติกุล (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

 

หมายเหตุ : คณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการประเมินในเบื้องต้นด้วยวาจาต่อหน่วยงานหลังการประเมินในแต่ละหน่วยงาน 
 และก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินฯ 

กลุ่มส านักวชิา 8-9 ก.ค. 56 
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วัน/เวลา กิจกรรม สถานที่ 
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556 (ต่อ)  
13.30 - 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม เยี่ยมชม ดังนี้  
 กลุ่มที่ 2 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
 1) รศ. ดร.อธิคม  ฤกษบุตร  
 2) ผศ. ดร.ตวงรักษ์  นันทวิสารกุล 

3) ผศ. ดร.เกษม  นันทชัย 
 

 4) ผศ. ดร.พรศิริ  จงกล  
 5) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน (กรรมการและเลขานุการ) 

6) นางสาววรางค์  วีระนาคินทร์ (ผู้ช่วยเลขานุการ) 
 

16.30 - 18.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการเยี่ยมชม ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2  
อาคารบริหาร 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น  
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556  
9.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม เยี่ยมชม ดังนี้  
 กลุ่มที่ 1 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 1) ศ. นพ.บวรศิลป์  เชาวน์ชื่น 

2) รศ. ดร.ศิริอร  สินธ ุ
3) ผศ. ดร.จุฑามาศ  แก้วพิจิตร 
4) รศ. ดร.ทัศนีย์  เสาวนะ 

 

 5) นางทิติยา  ศรีอินทร์ (กรรมการและเลขานุการ) 
6) นางนพคุณ  กสานติกุล (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

 

 กลุ่มที่ 2 ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 1) รศ. ดร.อธิคม  ฤกษบุตร  
 2) ผศ. ดร.ตวงรักษ์  นันทวิสารกุล 

3) ผศ. ดร.เกษม  นันทชัย 
 

 4) ผศ. ดร.พรศิริ  จงกล  
 5) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน (กรรมการและเลขานุการ) 

6) นางสาววรางค์  วีระนาคินทร์ (ผู้ช่วยเลขานุการ) 
 

12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน   ห้องอาหารสุรสัมมนาคาร 
13.30 - 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม สรุปผลการ

เยี่ยมชม เพ่ือจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2  
อาคารบริหาร 

16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ เดินทางกลับ  

หมายเหตุ : คณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการประเมินในเบื้องต้นด้วยวาจาต่อหน่วยงานหลังการประเมินในแต่ละหน่วยงาน 
 และก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินฯ 
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รายละเอียดกิจกรรมการเยี่ยมชมแต่ละส านักวิชา  

กิจกรรม เวลาที่ใช้ (โดยประมาณ) 

1. ส านักวิชาอธิบายภารกิจ และน าเสนอผลการด าเนินงาน
ประจ าปีการศึกษา 2555 ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

(ขอให้ส านักวิชาจัดเตรียมห้องส าหรับการประชุมร่วมกัน) 

30 นาที 

2. ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 1 - 1½ ชั่วโมง 

3. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้า
สาขาวิชา คณาจารย์ หัวหน้าส านักงานคณบดี บุคลากร
ของส านักวิชา และนักศึกษา 

(ขอให้ส านักวิชาจัดเตรียมห้องส าหรับการสัมภาษณ์ด้วย) 

30 นาที 

4. คณะกรรมการประเมินฯ แจ้งผลการประเมินต่อหน่วยงาน 30 นาที 

รวมเวลาโดยประมาณ 3 ชั่วโมง 

หมายเหตุ : หน่วยงานสามารถปรับเวลาในแต่ละกิจกรรมตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ภายในระยะเวลา 
 การเยี่ยมชมที่ก าหนด 

 


