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กําหนดการเย่ียมชม สํานักวิชาวิทยาศาสตร์, สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม, สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร,  
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร,์ สํานักวิชาแพทยศาสตร์ และสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554 

ระหว่างวันจันทร์ที ่9 - อังคารที ่10 กรกฎาคม 2555 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที ่
วันจันทร์ท่ี 9 กรกฎาคม 2555  
8.00 - 9.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ หารือกําหนดการดําเนินงาน และ

ศึกษาเอกสารหลักฐานของหน่วยงาน 
ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2  
อาคารบริหาร 

8.30 - 9.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ กลุ่มที่ 2 เย่ียมชมศูนย์ปฏิบัติการ 
ทางการแพทย์และสาธารณสุข 

ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ 
และสาธารณสขุ 

 1) ศ. นพ.บวรศิลป์  เชาวน์ช่ืน 
2) ผศ. ดร.ทิพวรรณ  ป่ินวนิชย์กุล 

 

 3) นางทิติยา  ศรีอินทร์ (กรรมการและเลขานุการ) 
4) นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม ่ (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

 

9.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ แบ่งเปน็ 2 กลุ่ม เย่ียมชม ดังนี ้  
 กลุ่มที่ 1 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 1) รศ. ดร.อธิคม  ฤกษบุตร  
 2) รศ. ดร.สุจินต์  สิมารักษ ์

3) ผศ. ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร 
 

 4) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน (กรรมการและเลขานุการ) 
5) นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

 

 กลุ่มที่ 2 สํานักวิชาแพทยศาสตร ์ สํานักวิชาแพทยศาสตร์ 
 1) ศ. นพ.บวรศิลป์  เชาวน์ช่ืน 

2) ผศ. ดร.ทิพวรรณ  ป่ินวนิชย์กุล 
3) รศ. ดร.ทัศนีย์  เสาวนะ 

 

 4) นางทิติยา  ศรีอินทร์ (กรรมการและเลขานุการ) 
5) นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม ่ (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

 

12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน    
13.30 - 17.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ แบ่งเปน็ 2 กลุ่ม เย่ียมชม ดังนี ้  
 กลุ่มที่ 1 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 1) รศ. ดร.อธิคม  ฤกษบุตร  
 2) รศ. ดร.สุจินต์  สิมารักษ ์

3) ผศ. ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร 
 

 4) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน (กรรมการและเลขานุการ) 
5) นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

 

หมายเหตุ : คณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการประเมินในเบือ้งต้นด้วยวาจาต่อหนว่ยงานหลงัการประเมินในแต่ละหนว่ยงาน 
 และกําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินฯ 

กลุ่มสํานักวิชา 9-10 ก.ค. 55 
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วัน/เวลา กิจกรรม สถานที ่
13.30 - 17.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ แบ่งเปน็ 2 กลุ่ม เย่ียมชม ดังนี ้  

 - กลุ่มที่ 2  สาํนักวิชาเทคโนโลยีสังคม  
 1) ศ. นพ.บวรศิลป์  เชาวน์ช่ืน  
 2) ผศ. ดร.ทิพวรรณ  ป่ินวนิชย์กุล 

3) รศ. ดร.ทัศนีย์  เสาวนะ 
4) นางทิติยา  ศรีอินทร์ (กรรมการและเลขานุการ) 
5) นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม ่ (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

 

13.30 - 14.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ  เย่ียมชมห้องไทยศึกษานิทัศน์ ห้องไทยศึกษานิทัศน์ 
14.00 - 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ  เย่ียมชมสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
16.30 - 17.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ  เย่ียมชมหน่วยการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง (FLRU)  
หน่วยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ด้วยตนเอง (FLRU) 

17.30 น. รับประทานอาหารเย็น  
วันอังคารท่ี 10 กรกฎาคม 2555  
8.30 - 9.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ  Campus Tour ภายใน

มหาวิทยาลัย (หอพักนักศึกษาภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย 
และฟาร์มมหาวิทยาลัย) 

ภายในมหาวิทยาลัย 

 1) ศ. นพ.บวรศิลป์  เชาวน์ช่ืน 
2) ศ. ดร.สุพจน์  หารหนองบัว 

 

 3) รศ. ดร.อธิคม  ฤกษบุตร 
4) รศ. ดร.สุจินต์  สิมารักษ ์
5) ผศ. ดร.ทิพวรรณ  ป่ินวนิชย์กุล 

 

 6) รศ. ดร.ทัศนีย์  เสาวนะ  
 7) นางสาวก่ิงทอง  ยงยุทธมีชัย    

(เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศกึษา) 
 

 8) นางณัฐกานต์  จันทร์ศิร ิ
(เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศกึษา) 

 

9.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ แบ่งเปน็ 2 กลุ่ม เย่ียมชม ดังนี ้  
 กลุ่มที่ 1 สํานักวิชาวิทยาศาสตร ์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ 
 1) ศ. ดร.สุพจน์  หารหนองบัว 

2) รศ. ดร.อธิคม  ฤกษบุตร 
 

 3) รศ. ดร.สุจินต์  สิมารักษ ์
4) ผศ. ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร 

 

 5) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน (กรรมการและเลขานุการ) 
6) นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า (ผู้ช่วยเลขานุการ) 
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วัน/เวลา กิจกรรม สถานที ่
9.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ แบ่งเปน็ 2 กลุ่ม เย่ียมชม ดังนี ้  
 กลุ่มที่ 2 สํานักวิชาพยาบาลศาสตร ์ สํานักวิชาพยาบาลศาสตร ์
 1) ศ. นพ.บวรศิลป์  เชาวน์ช่ืน 

2) รศ. ดร.ศิริพร  ขัมภลิขิต 
 

 3) ผศ. ดร.ทิพวรรณ  ป่ินวนิชย์กุล 
4) รศ. ดร.ทัศนีย์  เสาวนะ 
5) นางทิติยา  ศรีอินทร์ (กรรมการและเลขานุการ) 
6) นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม ่ (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

 

12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน   ห้องอาหารสุรสัมมนาคาร 
13.30 - 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม สรุปผลการ

เย่ียมชม เพ่ือจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2  
อาคารบริหาร 

16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เดินทางกลับ  

หมายเหตุ : คณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการประเมินในเบือ้งต้นด้วยวาจาต่อหนว่ยงานหลงัการประเมินในแต่ละหนว่ยงาน 
 และกําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินฯ 
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รายละเอียดกิจกรรมการเย่ียมชมแต่ละสาํนักวิชา  

กิจกรรม เวลาที่ใช ้(โดยประมาณ) 

1. สํานักวิชาอธิบายภารกิจ และนําเสนอผลการดําเนินงาน
ประจําปีการศึกษา 2554 ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

(ขอให้สํานักวิชาจัดเตรียมห้องสําหรับการประชุมร่วมกัน) 

30 นาที 

2. ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 1 - 1½ ช่ัวโมง 

3. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้า
สาขาวิชา คณาจารย์ หัวหน้าสํานักงานคณบดี บุคลากร
ของ สํานักวิชา และนักศึกษา 

(ขอให้สํานักวิชาจัดเตรียมห้องสําหรับการสัมภาษณ์ด้วย) 

30 นาที 

4. คณะกรรมการประเมินฯ แจ้งผลการประเมินต่อหน่วยงาน 30 นาท ี

รวมเวลาโดยประมาณ 3 ช่ัวโมง 

หมายเหตุ : หน่วยงานสามารถปรับเวลาในแต่ละกิจกรรมตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ภายในระยะเวลา 
 การเย่ียมชมทีกํ่าหนด 

 


