กำหนดกำร
กำรตรวจประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสี่
วันอังคำรที่ 21 ธันวำคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภำมหำวิทยำลัย ชั้น 3 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
(ผู้ประเมินฯ Online ผ่ำน Zoom)
เวลำ

กิจกรรม

09.00 – 09.10 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ แจ้งกาหนดการ และชมวิดีทัศน์มหาวิทยาลัย
09.10 – 09.20 น. อธิการบดีกล่าวเปิดงานการตรวจประเมินภายนอก และ
รายงานการดาเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัย
09.20 – 09.30 น. แนะนาผู้บริหาร
09.30 – 10.00 น. ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการ
ตรวจประเมินและแนะนาคณะกรรมการตรวจประเมินภายนอก
10.00 – 11.00 น. ประเด็น ด้ำนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในกำรบริหำรจัดกำรตำมพันธกิจ
ที่ตอบสนองต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
- กระบวนการรับรู้และการปฏิบตั ติ ามทิศทางที่มหาวิทยาลัย
กาหนด การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติตั้งแต่ระดับองค์กร
ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล
11.00 – 12.00 น. ประเด็น ด้ำนที่ 2 คุณภำพบัณฑิต (ตรี โท เอก)
- สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต ระดับปริญญาตรี โท เอก ในเรื่องผลการ
ประเมินสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ
- สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต ระดับปริญญา โท เอก การนาองค์ความรู้
ทักษะต่างๆ ที่นาไปประยุกต์ใช้ในการทางานของบัณฑิต
- สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประเด็น
แนวทาง วิธีการในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาเอก

ผู้ให้ข้อมูล
อธิการบดี และรองอธิการบดี

- นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ (ตัวแทนสภามหาวิทยาลัย)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว (อธิการบดี)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย (รองอธิการบดีดูแลด้านนโยบายและแผน)

- คณะผู้บริหำร (สัมภำษณ์อีกครั้งช่วงเวลำ 14.30 - 15.30 น.)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว (อธิการบดี)
รองอธิกำรบดี
2. รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒนบดี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ สงวนสิน
6. อาจารย์ไชย มีหนองหว้า
ผู้ช่วยอธิกำรบดี
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชัญ ยุติธรรม
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
10. อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ์
คณบดี
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศกั ดิ์ กัลยาณมิตร
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง 14. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล
19. รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
~1~

เวลำ

กิจกรรม

ผู้ให้ข้อมูล
ผู้อำนวยกำรสำนัก/สถำบัน
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร ตันศรีประภาศิริ
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช นิลแสง
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษิณา วิไลลักษณ์
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก
24. นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข
- งำนศูนย์ภำษำ
1. อาจารย์จริ าภรณ์ ทองทวี (หัวหน้างานศูนย์ภาษา)
- อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญำเอก
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ หลักสูตรครุศาตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
- ผู้ใช้บัณฑิต
ระดับปริญญำตรี
1. คุณถวัลย์ เทียนทอง
คณะวิทยาการจัดการ
2. ดร.อนันต์ พิริยะภัทรกิจ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. คุณรัชรัตน์ สัตยเลขา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. คุณพิชิต คลังวิจิตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. คุณวราภรณ์ ทองทั่ว ลี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. คุณกาญจนา โมฮาหมัด
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ระดับปริญญำโท
7. นายแพทย์ปฐมพงษ์ ภักดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ระดับปริญญำเอก
8. คุณดาวหยาด ขันธ์เพชร
คณะครุศาสตร์

12.00-13.30 น.
13.30 14.00 น.

พักรับประทำนอำหำร
ประเด็น ด้ำนที่ 3 คุณภำพงำนวิจัย
- กรอบการวิจัย แผนการขับเคลื่อนวิจัย
- วิธีการกาหนดเป้าหมาย (ร้อยละ 60) ของผลงานวิจัย และ
เป้าหมายจานวนผลงานวิจัยที่ได้รบั การจดทะเบียนผลงานใน
แต่ละปี
- ระบบและกลไกการบริหารผลงานวิจัยไปสู่การจดทะเบียน
ผลงานจากหน่วยงานภายนอก
- สัมภาษณ์นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ และนานาชาติ

- ตัวแทนผู้บริหำรสถำบันวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์ (รองอธิการบดี)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช นิลแสง (ผู้อานวยการ)
- ตัวแทนนักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
3. อาจารย์เดือนฉายภู่ชนะ ผู้ประเสริฐ
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2. อาจารย์เอกชัย จงเสรีเจริญ

เวลำ

กิจกรรม

ผู้ให้ข้อมูล

14.00 – 14.20 น. ประเด็น ด้ำนที่ 4 ผลของกำรบริกำรวิชำกำร
- สำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร
- การได้รบั ผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างอย่างไร จากผลงานบริการ ผู้อำนวยกำร
วิชาการที่สร้างคุณค่า จานวน 25 ผลงาน
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เศกพร ตันศรีประภาศิริ
- แผนการดาเนินงานด้านบริการวิชาการของหน่วยงานที่ร้องขอ
รองผูอ้ ำนวยกำร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจจิมา มั่นทน
3. อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ
4. อาจารย์ ดร.วรีรตั น์ สัมพัทธ์พงศ์
14.20 - 14.30 น. ประเด็น ด้ำนที่ 5 ผลของกำรประกันคุณภำพภำยใน
- ตัวแทนผู้บริหำรงำนมำตรฐำนและจัดกำรคุณภำพ
- แนวทางการแก้ไขปรับปรุงของมหาวิทยาลัยในกรณีที่หลักสูตร 1. รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์ (รองอธิการบดี)
ไม่ได้มาตรฐาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชัญ ยุติธรรม (ผู้ช่วยอธิการบดี)
- แนวทางการนาผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตรให้มผี ลการ
- สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ดาเนินที่ดีขึ้นต่อเนื่องทุกปี
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก (ผู้อานวยการ)
- บัณฑิตวิทยำลัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล (คณบดี)
- ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ประธานหลักสูตร)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล ผาสุข
3. อาจารย์ ดร.ทิวากร พระไชยบุญ
4. อาจารย์ชลลดา พละราช
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ภมรพล
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม
8. อาจารย์วไิ ลลักษณ์ เรืองสม
14.30 - 15.30 น. - วิธีการขยายผล ต่อยอดองค์ความรู้ ผลลัพธ์สู่ชุมชนอื่น
- คณะผู้บริหำร (จำนวน 20 ท่ำน กลุ่มเดียวกับช่วงเวลำ 11.00 – 12.00 น.)
- ตัวแทนผู้บริหำรมรภ.วไลยอลงกรณ์ จ.สระแก้ว
1. อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์
- ตัวแทนนักพัฒนำ
1. อาจารย์วิษชญะ ศิลาน้อย
2. อาจารย์ปรียาภา เมืองนก
3. อาจารย์ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์
4. อาจารย์วิณากร ที่รัก
5. อาจารย์รวิธร ฐานัสสกุล
6. อาจารย์ปณ
ุ ณานันท์ พันธ์แก่น
7. อาจารย์เพ็ญศรี ชิตบุตร
8. อาจารย์วราวุฒิ คาพานุช
9. อาจารย์เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา
10. อาจารย์เทอดเกียรติ แก้วพวง
15.30 -16.00 น. คณะกรรมการประชุม สรุปประเด็นจากการประเมิน
คณะผู้บริหาร
16.00 น.
คณะกรรมการรายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจา
คณะผู้บริหาร

หมำยเหตุ คณะกรรมการตรวจประเมินพิจารณาภาพรวมทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาตามความเหมาะสม
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