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ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 58 

ก ำหนดกำรเยี่ยมชมหน่วยงำนในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (ระดับสถำบัน)  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

ปีกำรศึกษำ 2557 
ระหว่ำงวันพุธที่ 30 กันยำยน - วันศุกร์ที่ 2 ตุลำคม 2558 

วันแรก : วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
08.00 - 08.30 น. 
 

คณะกรรมการประเมินฯ  หารือก าหนดการด าเนินงาน และศึกษาเอกสาร
หลักฐานระดับมหาวิทยาลัย  

ห้องประชุมสารนิทัศน์ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

08.30 - 10.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

08.30 - 09.30 น. อธิการบดีน าเสนอผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 และ
ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินฯ 

 

09.30 - 10.30 น. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมน าเสนอผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 

 

10.30 - 12.00 น. 
(1 ช่ัวโมง 30 นาท)ี 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/เยี่ยมชมหน่วยงาน 
โดยแบ่งเป็น 6 ทีม 

 

รำยนำมคณะกรรมกำรประเมินฯ ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย/
หน่วยงำนที่เย่ียมชม 

 

 ทีมที่ 1 1) รศ. ดร.บุญเจริญ  ศิริเนาวกุล 
 2) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน 
  (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

สัมภำษณ์กรรมกำร 
สภำมหำวิทยำลัย 

ห้องประชุมสารวินิจ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 
 

 ทีมที่ 2 1) ผศ.วันชัย  สุ่มเล็ก 
 2) นางสาวจันทนา  พรหมศิริ 
  (เลขานุการ) 

 3) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
  (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

เย่ียมชม 
สถำนพัฒนำคณำจำรย ์

สถานพัฒนาคณาจารย ์

 ทีมที่ 3 1) ศ.เกียรติคุณ พล.ต. หญิง  
 พญ.วณิช  วรรณพฤกษ์  
 2) นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์ 
  (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

เย่ียมชมศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร ์

 ทีมที่ 4 1) รศ. ดร.รัชนี  สรรเสริญ 
 2) รศ. ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร 
 3) นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่ 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 
 4) นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

เย่ียมชม 
ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ 

ศูนย์บริการการศึกษา 
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วันแรก : วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 (ต่อ) 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
10.30 - 12.00 น. 
(1 ช่ัวโมง 30 นาที) 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/เยี่ยมชมหน่วยงาน 
โดยแบ่งเป็น 6 ทีม 

 

รำยนำมคณะกรรมกำรประเมินฯ ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย/
หน่วยงำนที่เย่ียมชม 

 

 ทีมที่ 5 1) ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์ 
 2) นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

เย่ียมชมศูนย์บรรณสำร 
และสื่อกำรศึกษำ 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 ทีมที่ 6 1) รศ. ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล 
 2) รศ. ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา 
 3) นางทิติยา  ศรีอินทร์ 
  (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

สัมภำษณ์กรรมกำร 
สภำวิชำกำร 

ห้องประชุมสารนิทัศน ์ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน    
13.00 - 15.00 น. 
(2 ช่ัวโมง) 

คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 6 ทีม  
รำยนำมคณะกรรมกำรประเมินฯ หน่วยงำนที่เย่ียมชม  

 ทีมที่ 1 1) รศ. ดร.บุญเจริญ  ศิริเนาวกุล 
 2) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน 
  (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

เย่ียมชม 
ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์
 

 ทีมที่ 2 1) ผศ.วันชัย  สุ่มเล็ก 
 2) นางสาวจันทนา  พรหมศิริ 
  (เลขานุการ) 
 3) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
  (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

เย่ียมชม 
ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ 

ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์

 ทีมที่ 3 1) ศ.เกียรติคุณ พล.ต. หญิง  
 พญ.วณิช  วรรณพฤกษ์  
 2) นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์ 
  (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

เย่ียมชม 
ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ 

ส านักวิชาแพทยศาสตร ์

 ทีมที่ 4 1) รศ. ดร.รัชนี  สรรเสริญ 
 2) รศ. ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร 
 3) นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่ 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 
 4) นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

เย่ียมชม 
ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ 

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร ์

 ทีมที่ 5 1) ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์ 
 2) นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

13.00 - 14.00 น. 
เย่ียมชม 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
14.00 - 15.00 น. 
สัมภำษณ์ 
คณะอนุกรรมกำร 
พิจำรณำกลั่นกรองและ 
จัดสรรงบประมำณ 
โครงกำรวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ทีมที่ 6 1) รศ. ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล 
 2) รศ. ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา 
 3) นางทิติยา  ศรีอินทร์ 
  (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

เย่ียมชมส ำนักวิชำ 
เทคโนโลยีสังคม 

ส านักวิชาเทคโนโลยสีังคม 
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วันแรก : วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 (ต่อ) 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
15.00 - 16.30 น. 
(1 ช่ัวโมง 30 นาท)ี 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/เยี่ยมชมหน่วยงาน 
โดยแบ่งเป็น 6 ทีม 

 

รำยนำมคณะกรรมกำรประเมินฯ ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย/
หน่วยงำนที่เย่ียมชม 

 

 ทีมที่ 1 1) รศ. ดร.บุญเจริญ  ศิริเนาวกุล 
 2) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน 
  (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

สัมภำษณ์อธิกำรบดี ห้องท างานของอธิการบดี 
 

 ทีมที่ 2 1) ผศ.วันชัย  สุ่มเล็ก 
 2) นางสาวจันทนา  พรหมศิริ 
  (เลขานุการ) 

 3) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
  (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

สัมภำษณ์ 
รองอธิกำรบดีทุกฝ่ำย 

ห้องประชุมสารนิทัศน์ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

 ทีมที่ 3 1) ศ.เกียรติคุณ พล.ต. หญิง  
 พญ.วณิช  วรรณพฤกษ์  
 2) นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์ 
  (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

เย่ียมชม 
ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ 

ห้องประชุมสารวินิจ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

 ทีมที่ 4 1) รศ. ดร.รัชนี  สรรเสริญ 
 2) รศ. ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร 
 3) นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่ 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 
 4) นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

เย่ียมชมศูนยส์หกจิศึกษำ
และพัฒนำอำชีพ อำชีพ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ 

 ทีมที่ 5 1) ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์ 
 2) นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

เย่ียมชมส ำนักวิชำ 
เทคโนโลยีกำรเกษตร 

ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

 ทีมที่ 6 1) รศ. ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล 
 2) รศ. ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา 
 3) นางทิติยา  ศรีอินทร์ 
  (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

เย่ียมชมเทคโนธำนี เทคโนธาน ี

16.30 - 18.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) 

ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น    
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วันที่สอง : วันพฤหัสบดทีี่ 1 ตุลาคม 2558 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
08.30 - 10.00 น. 
(1 ช่ัวโมง 30 นาที) 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/เยี่ยมชมหน่วยงาน 
โดยแบ่งเป็น 6 ทีม 

 

 รำยนำมคณะกรรมกำรประเมินฯ ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย/
หน่วยงำนที่เย่ียมชม 

 

 ทีมที่ 1 1) รศ. ดร.บุญเจริญ  ศิริเนาวกุล 
 2) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน 
  (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

1) ส่วนส่งเสริมวชิำกำร 
2) ส ำนักงำนสภำ 
 มหำวิทยำลัย 
 เทคโนโลยีสุรนำรี 
3) ส่วนสำรบรรณ 
 และนิติกำร 
4) ส่วนพัสด ุ
5) สถำนส่งเสริมและ 
 พัฒนำระบบ 
 สำรสนเทศเพ่ือกำร 
 จัดกำร 

ห้องประชุมสารนิทัศน์ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

 ทีมที่ 2 1) ผศ.วันชัย  สุ่มเล็ก 
 2) นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย 
  (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

1) ส่วนบริหำรสินทรัพย ์
2) ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที ่
3) ส่วนแผนงำน 
4) ส่วนกำรเงินและบัญช ี
5) หน่วยตรวจสอบ 
 ภำยใน 

ห้องประชุมสารวินิจ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 
หมำยเหตุ : นางสาวจันทนา  พรหมศิร ิ

 (เลขานุการ) ให้สัมภาษณ์

 ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

 ทีมที่ 1 ในฐานะหวัหน้า

 ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
 ทีมที่ 3 1) ศ.เกียรติคุณ พล.ต. หญิง  

 พญ.วณิช  วรรณพฤกษ์  
 2) นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์ 
  (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

สัมภำษณ์สภำนกัศึกษำ/ 
องค์กำรบริหำร/ 
ผู้แทนศิษย์เก่ำ 

ห้องประชุมสารวิธาน ช้ัน 1 
อาคารบริหาร 

 ทีมที่ 4 1) รศ. ดร.รัชนี  สรรเสริญ 
 2) รศ. ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร 
 3) นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่ 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 
 4) นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

1) ส่วนกจิกำรนักศกึษำ 
2) สถำนกฬีำและสุขภำพ 
3) ส่วนอำคำรสถำนที ่
4) ส่วนประชำสัมพันธ ์
5) สุรสัมมนำคำร 
6) หน่วยประสำนงำน 
 มทส. กทม. 

ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

 ทีมที่ 5 1) ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์ 
 2) นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า 
  (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

เย่ียมชมศูนย์เคร่ืองมือ 
วิทยำศำสตร์และ 
เทคโนโลยี 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 ทีมที่ 6 1) รศ. ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล 
 2) รศ. ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา 
 3) นางทิติยา  ศรีอินทร์ 
  (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

เย่ียมชมศูนย์นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีกำรศึกษำ 

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา 
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วันที่สอง : วันพฤหัสบดทีี่ 1 ตุลาคม 2558 (ต่อ) 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
10.00 - 11.00 น. 
(1 ช่ัวโมง) 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/เยี่ยมชมหน่วยงาน 
โดยแบ่งเป็น 2 ทีม 

 

 รำยนำมคณะกรรมกำรประเมินฯ ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย/
หน่วยงำนที่เย่ียมชม 

 

 ทีมที่ 1 1) รศ. ดร.บุญเจริญ  ศิริเนาวกุล 
 2) นางชดช้อย  รวยสูงเนิน 
  (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

สัมภำษณ์คณะกรรมกำร 
บริหำรควำมเสี่ยง 

ห้องประชุมสารนิทัศน์ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

 ทีมที่ 2 คณะกรรมการประเมินฯ และ 
 ฝ่ายเลขานุการทุกท่าน (ยกเว้นทีมที่ 1) 

เย่ียมชม 
ฟำร์มมหำวิทยำลัย 

ฟาร์มมหาวิทยาลัย 

11.00 - 12.00 น. 
(1 ช่ัวโมง) 

คณะกรรมการประเมินฯ ทุกท่าน เยี่ยมชมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนาร ี

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน    
13.00 - 18.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมตัดสินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

(ระดับสถาบัน) และจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(ระดับสถาบัน) 

ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น    

วันทีส่าม : วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
08.30 - 10.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการประเมิน ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะต่อ

ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมอภิปราย ซักถาม 
ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 
อาคารบริหาร  

10.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เดินทางกลับ  
 

รำยละเอียดกิจกรรมกำรเย่ียมชมแต่ละหน่วยงำน  

กิจกรรม เวลำที่ใช้ (โดยประมำณ) 
1. หน่วยงานอธิบายภารกิจ และน าเสนอผลการด าเนินงาน 

ประจ าปีการศึกษา 2557 ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 15 นาที 

2. ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 15 นาที 

3. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน 
บุคลากรของหน่วยงาน คณาจารย์ และนักศึกษา โดยให้สัมภาษณ์
ตามกลุ่ม ดังนี้ 
(ขอใหห้น่วยงานจัดเตรียมห้องส าหรับการสัมภาษณ์ด้วย) 

 

3.1 ผู้บริหาร (หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน บุคลากรของ 
หน่วยงานสามารถน่ังอยู่ในห้องสัมภาษณ์ได้) 30 นาที 

3.2 หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน บุคลากรของหน่วยงาน 30 นาที 
3.3 ผู้ใช้บริการของหน่วยงาน เช่น อาจารย์ นักศึกษา เป็นต้น  30 นาที 

รวมเวลาส าหรับการสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

รวมเวลำโดยประมำณ 2 ช่ัวโมง 

หมำยเหตุ : หน่วยงานสามารถปรับเวลาในแต่ละกิจกรรมตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ภายในระยะเวลา 
 การเยี่ยมชมที่ก าหนด 


