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รายนามคณะผูประเมิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ทีม 1 กลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรกายภาพ /กลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร 

1) ศ.ดร. ธรีะ  สูตะบุตร ประธานคณะผูประเมิน 
อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2) รศ. นคร ณ ลําปาง คณะเกษตรศาสตร  ม.เชยีงใหม 

ผูประสานงานประจําทีม (มข.) 
- อ. อภิศักด์ิ  พัฒนจักร 
 ผูชวยอธิการบดีฝายแผนและ

สารสนเทศ 
 โทรศัพท 0 9863 0064 
- ผูชวยผูประสานงาน 
 คุณสดใส  พิมพทองงาม  
 โทรศัพท 0 984 39732 

ทีม 2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

1) พลเรอืตรหีญงิ ดร.สุภัทรา  เอื้อวงศ คณะพยาบาลศาสตร  ม.สยาม 

2) ศ. พล.ต.หญงิ วณิช วรรณพฤกษ สํานักวิชาแพทยศาสตร  ม.สุรนาร ี

ผูประสานงานประจําทีม (มข.) 
- ผศ. นพ.ไชยวิทย  ธนไพศาล 
 รองผูอํานวยการ สํานักงาน

ประเมินและประกันคุณภาพ 
 โทรศัพท 0 1708 0991 
- ผูชวยผูประสานงาน 
 คุณภาวนา  สีผาย 
 โทรศัพท 068602878 
  

ทีม 3 กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร /กลุมสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 

1) รศ. รัชตวรรณ  กาญจนปญญาคม คณะวิศวกรรมศาสตร  ม.เกษตร 
2) อ. พวงเพญ็  วบิูลยสวัสดิ์ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ม. มหาสารคาม 

ผูประสานงานประจําทีม (มข.) 
- ผศ. ดร. ศิริรัตน วงศประกรกุล 
 รองผูอํานวยการสํานักงาน

ประเมินและประกันคุณภาพ 
 โทรศัพท 0 6757 3968 
- ผูชวยผูประสานงาน 
 คุณเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย 

โทรศัพท 0 4742 8530 
 

ทีม 4 กลุมสาขาวิชาศึกษาศาสตร/กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร/กลุมสาขาวิชาบริหารฯ 
  /กลุม สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร 

1) รศ. ดร. สุกรี  เจรญิสุข คณะดรุิยางคศลิป  ม.มหดิล 
2) รศ. ดร. โฆษิต  อินทวงศ คณะศึกษาศาสตร  ม.รามคําแหง 

3) อ. ทิพย  นิลนพคุณ ขาราชการบํานาญ 
เลขานุการคณะผูประเมิน 

ผูประสานงานประจําทีม (มข.) 
- ผศ. ดร.พิสิฏฐ  เจริญสุดใจ 
 ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย 
 โทรศัพท 0 1964 2184 
- ผูชวยผูประสานงาน 
 นายจิรพันธ เครือสาร 
 โทรศัพท 0 1574 9924 
 

ผูชวยประเมิน 

1) รศ. เพ็ญรตัน  หงสวทิยากร คณะวิทยาศาสตร ม.แมโจ  

2) คุณวราภรณ  ฟูกุล   
 

 



การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก(รอบสอง) : มหาวิทยาลัยขอนแกน 
การประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 16-18 สิงหาคม  2549 

สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ                         หนา 2/9 

กําหนดการ วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2549 
เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

08.30- 09.00 น. - มหาวทิยาลัยขอนแกนใหการตอนรับคณะผูประเมิน 
 และแนะนําคณะผูบรหิารมหาวทิยาลัย 
- ประธานหรือผูแทนคณะผูประเมิน แนะนําคณะผูประเมิน 

หองประชุม ชั้น 2  
อาคารศูนยวิชาการ 
ผูรับผิดชอบและประสานงาน: 
 สํานักงานประเมินและประกัน

คุณภาพ 
   

การตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมิน 
ภาคเชา 
คณะผูประเมินทีม 1 เยี่ยมชมหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 

1) ศ.ดร. ธรีะ  สูตะบุตร ประธานคณะผูประเมิน 
อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2) รศ. นคร ณ ลําปาง คณะเกษตรศาสตร  ม.เชยีงใหม 

ผูประสานงานประจําทีม (มข.) 
 อ. อภิศักด์ิ  พัฒนจักร 
 ผูชวยอธิการบดีฝายแผน

และสารสนเทศ 
 โทรศัพท 0 9863 0064 

09.15-12.00 น. 
 

- ดานการวิจัย และระบบบริหารการวิจัย ศูนยวิจัยเฉพาะทาง และ
เครือขายดานการวิจัย) 
 (ผูอํานวยการสํานักบริหารการวิจัย) 
- การพัฒนาสถาบัน การบริหารงานบุคคล การเจาหนาท่ี  
และการพัฒนาบุคลากร 
 (ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี) 
ผูนําเยี่ยมหนวยงาน 
รศ. พิศาล ศิริธร  (รองอธิการบดีฝายวิจัย) 
รศ. รังสรรค เนียมสนิท (รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร) 
ผศ.พิสิฏฐ เจริญสุดใจ  (ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย) 

 

12.00-13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวนั หองประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย
วิชาการ 

   

ภาคบาย 
คณะผูประเมนิทีม 1 : กลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรกายภาพ   

13.00-13.30 น. 
: กลุมสาขาวชิา
วิทยาศาสตร
กายภาพ 

- แนะนําคณะผูประเมินทีม 1 และชี้แจงวัตถุประสงคการ
ตรวจเยี่ยมกลุมสาขาวชิาฯ 

- แนะนําผูบรหิารคณะในกลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตร
กายภาพ 

- นําเสนอภาพรวมของกลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรกายภาพ  
และประสานงานการตรวจเยีย่มคณะในกลุมสาขาวิชาฯ
ตามที่คณะผูประเมินกําหนด 

 ประกอบดวย คณะวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยี 
       และวิทยาเขตหนองคาย 
 นําเสนอโดย ศ. ละออศรี  เสนาะเมือง 
       คณบดีคณะวทิยาศาสตร 

(ใชเวลาในการนําเสนอประมาณ 30 นาที) 

หองประชมุ 1 อาคาร Ag 08 
คณะเกษตรศาสตร 
ผูรับผิดชอบและประสานงาน : 
 คุณชลธร 
 คุณดวงสมร 
 โทร. 12427 

13.30-16.00 น.  - คณะผูประเมินสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ศึกษาเอกสาร
หลักฐาน และเยีย่มคณะในกลุมสาขาวชิา ตามที่คณะผู
ประเมินกําหนด 

หองประชมุ 2 อาคาร Ag 08 
คณะเกษตรศาสตร 
- คณะวชิาในกลุมสาขาที่
คณะผูประเมินกําหนด 

   

16.15-17.00 น. คณะผูประเมินประชุมสรุปประจําวัน หองประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย
วิชาการ 

  ผูรับผิดชอบและประสานงาน: 
 สํานักงานประเมินและประกัน

คุณภาพ 
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กําหนดการ(ตอ) วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2549 
คณะผูประเมินทีม 2, 3, 4 ตรวจเยี่ยมกลุมสาขาวิชาเพื่อการประเมิน 
คณะผูประเมนิทีม 2 : กลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

1) พลเรอืตรหีญงิ ดร.สุภัทรา  เอื้อวงศ คณะพยาบาลศาสตร  ม.สยาม 

2) ศ. พล.ต.หญงิ วณิช วรรณพฤกษ สํานักวิชาแพทยศาสตร  ม.สุรนาร ี

ผูประสานงานประจําทีม (มข.) 
 ผศ. ไชยวิทย  ธนไพศาล 
 รองผูอํานวยการ สํานักงาน

ประเมินและประกันคุณภาพ 
 โทรศัพท 0 1708 0991 

ภาคเชา 
เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

09.15-12.00 น. - แนะนําคณะผูประเมินทีม 2 และชี้แจงวัตถุประสงคการ
ตรวจเยี่ยมกลุมสาขาวชิาฯ 

- แนะนําผูบรหิารคณะในกลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ
- นําเสนอภาพรวมของกลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 
 และประสานงานการตรวจเยีย่มคณะในกลุมสาขาวิชา
ตามที่คณะผูประเมินกําหนด 

 ประกอบดวย คณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร 
    คณะสตัวแพทยศาสตร คณะเภสชัศาสตร 
    คณะเทคนคิการแพทย คณะพยาบาลศาสตร 
    คณะสาธารณสขุศาสตร 
 นําเสนอโดย รศ.นพ. พิศาล  ไมเรียง 
     รองคณบดีฝายแพทยศาสตรศกึษา 
     คณะแพทยศาสตร  

(ใชเวลาในการนําเสนอประมาณ 30 นาที) 

หองประชุมพิสิฏฐเนตรเฉลี่ยว 
ชั้น 4 อาคาร 89 พรรษา
คณะแพทยศาสตร 
ผูรับผิดชอบและประสานงาน : 
 คุณอนงคศรี  งอสอน 
 โทร.(ภายใน)  
0 1544 7479 

12.00-13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวนั หองประชมุ…………… 
คณะแพทยศาสตร 
ผูรับผิดชอบและประสานงาน : 
 คุณอนงคศรี  งอสอน 

ภาคบาย 
13.30-16.00 น.  - คณะผูประเมนิสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ศึกษาเอกสาร

หลักฐาน และเยี่ยมคณะในกลุมสาขาวชิาตามที่คณะผู
ประเมินกําหนด 

หองประชมุ…………… 
คณะแพทยศาสตร 
- คณะวชิาในกลุมสาขาที่
คณะผูประเมินกําหนด 

   

16.15-17.00 น. ประชุมสรุปคณะผูประเมิน หองประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย
วิชาการ 
ผูรับผิดชอบและประสานงาน: 
 สํานักงานประเมินและประกัน

คุณภาพ 
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กําหนดการ(ตอ) วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2549 
การตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมิน 
คณะผูประเมนิทีม 3 : กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร / กลุมสาขาวชิาสถาปตยกรรมศาสตร 

1) รศ. รัชตวรรณ  กาญจนปญญาคม คณะวิศวกรรมศาสตร  ม.เกษตร 
2) อ. พวงเพญ็  วบิูลยสวัสดิ์   คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ม. มหาสารคาม 

ผูประสานงานประจําทีม (มข.) 
 ผศ. ศิริรัตน วงศประกรกุล
 รองผูอํานวยการสํานักงาน

ประเมินและประกันคุณภาพ 
 โทรศัพท 0 6757 3968 

ภาคเชา 
คณะผูประเมนิทีม 3 : กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 
09.15-09.45 น. - แนะนําคณะผูประเมินทีม 3 และชี้แจงวัตถุประสงคการ

ตรวจเยี่ยมกลุมสาขาวชิาฯ 
- แนะนําผูบรหิารคณะในกลุมสาขาวชิาวิศวกรรมศาสตร 
- นําเสนอภาพรวมของกลุมสาขาวิชาวศิวกรรมศาสตร 
 และประสานงานการตรวจเยีย่มคณะในกลุมสาขาวิชา
ตามที่คณะผูประเมินกําหนด 

 นําเสนอโดย รศ. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 
     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

(ใชเวลาในการนําเสนอประมาณ 30 นาที) 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
หองประชมุ 1 ชั้น 8   
ตึกเพียรวิจติร 
ผูรับผิดชอบและประสานงาน : 
 คุณอภิญญา  
 โทร. 0 1264 8016 

09.45-12.00 น. - คณะผูประเมนิสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ศึกษาเอกสาร
หลักฐาน และเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร 

ภายในคณะวศิวกรรมศาสตร 

12.00-13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวนั หอง…………… 
คณะวิศวกรรมาสตร 
ผูรับผิดชอบและประสานงาน : 
  

ภาคบาย 
คณะผูประเมนิทีม 3 : กลุมสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 

13.00-13.30 น.  - แนะนําคณะผูประเมินทีม 3 และชี้แจงวัตถุประสงคการ
ตรวจเยี่ยมกลุมสาขาวชิาฯ 

- แนะนําผูบรหิารคณะในกลุมสาขาวชิาสถาปตยกรรมศาสตร
- นําเสนอภาพรวมของกลุมสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
 และประสานงานการตรวจเยีย่มคณะในกลุมสาขาวิชา
ตามที่คณะผูประเมินกําหนด 

 นําเสนอโดย รศ. ธาดา  สุทธิธรรม 
     คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

(ใชเวลาในการนําเสนอประมาณ 30 นาที) 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
หองประชมุ 1 ชั้น 8   
ตึกเพียรวิจติร 
ผูรับผิดชอบและประสานงาน : 
 คุณอภิญญา  
 โทร. 0 1264 8016 

13.30-16.00 น.  - คณะผูประเมนิสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ศึกษาเอกสาร
หลักฐาน และเยี่ยมคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ภายในคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร 
ผูรับผิดชอบและประสานงาน : 
 คุณ…. 
 โทร…. 

   

16.15-17.00 น. ประชุมสรุปคณะผูประเมิน หองประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย
วิชาการ 
ผูรับผิดชอบและประสานงาน: 
 สํานักงานประเมินและประกัน
คุณภาพ 
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กําหนดการ(ตอ) วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2549 
การตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมิน 
คณะผูประเมนิทีม 4 : กลุมสาขาวิชาศึกษาศาสตร/กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร 
       /กลุมสาขาวชิาบริหารฯ/กลุมสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร 

1) รศ. ดร. สุกรี  เจรญิสุข คณะดรุิยางคศลิป  ม.มหดิล 
2) รศ. ดร. โฆษิต  อินทวงศ คณะศึกษาศาสตร  ม.รามคําแหง 
3) อ. ทิพย  นิลนพคุณ ขาราชการบํานาญ 

เลขานุการคณะผูประเมิน 

ผูประสานงานประจําทีม (มข.) 
- ผศ. ดร.พิสิฏฐ  เจริญสุดใจ 
 ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย 
 โทรศัพท 0 1964 2184 
- ผูชวยผูประสานงาน 
 นายจิรพันธ เครือสาร 
 โทรศัพท 0 1574 9924 

ภาคเชา 
คณะผูประเมนิทีม 4 : กลุมสาขาวิชาศึกษาศาสตร และสาขาวิชามนุษยศาสตรฯ 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 
09.15-09.45 น. - แนะนําคณะผูประเมินทีม 4 และชี้แจงวัตถุประสงคการ

ตรวจเยี่ยมกลุมสาขาวชิาฯ 
- แนะนําผูบรหิารคณะในกลุมสาขาวชิาศึกษาศาสตร 
- นําเสนอภาพรวมของกลุมสาขาวิชาศึกษาศาสตร 
 และประสานงานการตรวจเยีย่มคณะในกลุมสาขาวิชา
ตามที่คณะผูประเมินกําหนด 

 นําเสนอโดย รศ. สุลัดดา  ลอยฟา 
     คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

(ใชเวลาในการนําเสนอประมาณ 30 นาที) 

คณะศึกษาศาสตร 
หองประชมุ 1340 
ผูรับผิดชอบและประสานงาน : 
  นายสัมพันธ จากถิ่นขจรไกล  
 โทร. 0 1392 2517 

09.45-10.30 น. - คณะผูประเมนิสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ศึกษาเอกสาร
หลักฐาน และเยี่ยมคณะศึกษาศาสตร 

ภายในคณะศึกษาศาสตร 

10.30-11.15 น. - แนะนําคณะผูประเมินทีม 4 และชี้แจงวัตถุประสงคการ
ตรวจเยี่ยมกลุมสาขาวชิาฯ 

- แนะนําผูบรหิารคณะในกลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรฯและ
ประสานงานการตรวจเยีย่มคณะในกลุมสาขาวชิาตามที่
คณะผูประเมินกําหนด 

 นําเสนอโดย รศ. สุรนาท  ขมะณะรงค 
     รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 (ใชเวลาในการนําเสนอประมาณ 30 นาที) 

หองประชมุ 1 อาคาร HS.05 
คุณศศิธร  
โทร. 0 1262 4902 
 

11.15-12.00 น. - คณะผูประเมนิสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ศึกษาเอกสาร
หลักฐาน และเยี่ยมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

12.00-13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวนั หอง…………… 
คณะมนุษยศาสตรฯ 
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ภาคบาย 
คณะผูประเมนิทีม 4 : กลุมสาขาวิชาบรหิารฯ /กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร 
       /กลุมสาขาวชิาศิลปกรรมศาสตร 

13.00-13.30 น.  - แนะนําคณะผูประเมินทีม 4 และชี้แจงวัตถุประสงคการ
ตรวจเยี่ยมกลุมสาขาวชิาฯ 

- แนะนําผูบรหิารคณะในกลุมสาขาวชิาบรหิารฯ     
- นําเสนอภาพรวมของกลุมสาขาวิชาบรหิารฯ    
 และ ตามลําดับและประสานงานการตรวจเยีย่มคณะใน
กลุมสาขาวชิาตามที่คณะผูประเมินกําหนด 
 กลุมสาขาวิชาบริหารฯ  ประกอบดวยคณะวทิยาการจัดการ 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ และวิทยาเขตหนองคาย 
 นําเสนอโดย รศ. มันทนา  สามารถ 
     คณบดีคณะวิทยาการจดัการ 

(ใชเวลาในการนําเสนอประมาณ 30 นาที) 

หองประชมุ 1303 
คณะวิทยาการจัดการ 
คุณ พรสวรรค 
โทร. 0 9576 2373 

13.30-14.45 น.  - คณะผูประเมนิสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ศึกษาเอกสาร  

15.00-15.30 น. - แนะนําคณะผูประเมินทีม 4 และชี้แจงวัตถุประสงคการตรวจ
เยี่ยมกลุมสาขาวชิา 
- แนะนําผูบริหารของคณะ ในกลุมสาขาวิชาศิลปกรรมฯ 
- นําเสนอภาพรวมของกลุมสาขาวิชาศิลปกรรมฯ  
 โดย อาจารย นงนุช  ภูมาลี  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร 
(ใชเวลาในการนําเสนอประมาณ 30 นาที ตอกลุมสาขาวิชา) 

หองประชุม 1 สนง. คณบดี 
คณะศิลปกรรมศาสตร 
อ. นงนุช 0 1661 1497 

15.30-16.30 น. - คณะผูประเมนิสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ศึกษาเอกสาร  

16.45-17.00 น. ประชุมสรุปคณะผูประเมิน หองประชุม ช้ัน 2 อาคารศูนยวิชาการ 
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วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2549 
เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

08.30-10.00 น. 
KKU Amazing Tour (โดย รศ. สุมนต  สกลไชย  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
(เสนทาง ประตูสีฐาน- -    - -    - -     - -   - -     - -   - -) 

ออกจาก โรงแรมโซฟเทล 
เวลา 08.00 น. โดยรถตู 
เปลี่ยนรถ (รถบัส) 
ยนต .................................... 

10.00-12.00 น. คณะผูประเมินพบผูบริหารของมหาวิทยาลัย และรับฟงบรรยายสรุป
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

12.00-13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
หองประชุม ช้ัน 2 อาคารศูนยวิชาการ 

คณะผูประเมินทีม 1 : การตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินกลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร 

1) ศ.ดร. ธรีะ  สูตะบุตร ประธานคณะผูประเมิน 
อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2) รศ. นคร ณ ลําปาง คณะเกษตรศาสตร  ม.เชยีงใหม 

ผูประสานงานประจําทีม (มข.) 
 อ. อภิศักด์ิ  พัฒนจักร 
 ผูชวยอธิการบดีฝายแผนและ

สารสนเทศ 
 โทรศัพท 0 9863 0064 

13.00-13.30 น.  - แนะนําคณะผูประเมินทีม 1 และชี้แจงวัตถุประสงคการตรวจ
เยี่ยมกลุมสาขาวิชาฯ 

- แนะนําผูบรหิารคณะในกลุมสาขาวชิาเกษตรศาสตร 
- นําเสนอภาพรวมของกลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร 
 และประสานงานการตรวจเยีย่มคณะวิชา 
 ประกอบดวย คณะเกษตรศาสตร และวิทยาเขตหนองคาย 
 นําเสนอโดย รศ.ดร. อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ 
       คณบดีคณะเกษตรศาสตร 

(ใชเวลาในการนําเสนอประมาณ 30 นาที) 
 

หองประชมุ 1 อาคาร Ag 08 
คณะเกษตรศาสตร 
ผูรับผิดชอบและประสานงาน : 
 คุณชลธร 
 คุณดวงสมร 
 โทร. 12427 

13.30-16.00 น.  - คณะผูประเมนิสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ศึกษาเอกสาร
หลักฐาน และเยี่ยมคณะเกษตรศาสตร 

ภายในคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร 
ผูรับผิดชอบและประสานงาน : 
 คุณวาสนา รําเพยพล 
 โทรศัพทภายใน 12198 

คณะผูทีมประเมิน 2, 3, 4 เยี่ยมชมหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 
คณะผูประเมนิทีม 2 
- ดานสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา  
- สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู 
 (ผูอํานวยการสํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
- ศูนยคอมพิวเตอร และศูนยบริการนักศึกษา 
 (ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร) 
ผูนําเยี่ยมหนวยงาน 
ผศ. อารมย  ตัตตะวะศาสตร  (รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ) 
อ. อภิศักด์ิ  พัฒนจักร  (ผูชวยอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 

13.00-14.45 น. 

คณะผูประเมนิทีม 3 
- ดานการบริการนักศึกษา 
 (ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
- ศูนยรวมการพัฒนานักศึกษาและการเรียนรู (living and learning center) 
 (ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา) 
ผูนําเยี่ยมหนวยงาน 
ผศ. ลิขิต  อมาตยคง   (รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา) 
ผศ. ผศ.อนุชา นิลประพันธ  (ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา) 
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คณะผูประเมนิทีม 4 
- ระบบการรับเขา  การรายงานตัว และประมวลผลออนไลน  
 (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ : ผศ. สุกิจจา  จันทะชุม) 
- การพัฒนาอาจารยดานการเรียนการสอนแบบ SCL  
 (สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน : รศ. นพ. ศักดา  ไชกิจภิญโญ) 
- ระบบ E-learning  
 (สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน : รศ. นพ. ศักดา  ไชกิจภิญโญ) 
- หลักสูตรและการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  
 (สํานักวิชาศึกษาท่ัวไป : รศ. สุภาพ ณ นคร) 
ผูนําเยี่ยมหนวยงาน 
รศ. กุลธิดา  ทวมสุข  (รองอธิการบดีฝายวิชาการฯ) 
รศ.ศักดา ไชกิจภิญโญ (ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ) 
 

15.00-17.00 น. ประชุมสรุปคณะผูประเมิน หองประชุม ช้ัน 2 อาคารศูนยวิชาการ 

18.00-19.30 น. รับประทานอาหารเย็น หองฟามุย 1 
ณ โรงแรมโซฟเทล ขอนแกน 

การพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางคณะผูประเมิน กับบุคคลท่ี
เก่ียวของทั้งภายใน และภายนอก หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

หองฟามุย 2, 3 
ณ โรงแรมโซฟเทล ขอนแกน 

บุคคลท่ีเกี่ยวของทั้งภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน 
1) รศ. ก่ิงฟา  สินธุวงษ  (กรรมการสภามหาวิทยาลัย : ผูแทน
คณาจารย) 
2) ผศ. พิศิษฐ โจทยก่ิง   (ประธานสภาคณาจารย) 
3) นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย   (กรรมการสภามหาวิทยาลัย : 
ผูแทนขาราชการ) 
4) นางสังวาลย ชางทอง  (หัวหนาสํานักงานอธิการบดี) 
5) นายชิดชัย ไขไพรวัน  (นายกองคการนักศึกษา) 

19.30 น.  
เปนตนไป 

บุคคลท่ีเกี่ยวของทั้งนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน 
6) นายเจตน  ธนวฒัน    (ผูวาราชการจังหวัด) 
7) นายธวัชชัย  เฮงประเสริฐ     
(ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแกน วาระ 2547 - 2548) 
9) นายประยูร  อังสนันท     
10) (ประธานหอการคา จังหวัดขอนแกน  วาระ 2547 - 2548) 
11) นายเฉลิมชัย วงศนาคเพ็ชร  (นายกสมาคมศิษยเกา  ม.
ขอนแกน) 
12) นายพีระพล  พัฒนพีระเดช    (นายกเทศมนตรี เทศบาลนคร
ขอนแกน) 
13) นายพงษศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ   (นายก อบจ. องคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน) 
 
** อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะผูประเมินกําหนดเพิ่ม 

หองฟามุย 1 (รับประทานอาหาร) 
หองฟามุย 2 – 3 (การแลก เปล่ียน
เรียนรูระหวางคณะผูประเมิน และผูมี
สวนไดสวนเสีย) 
 
 

 
วันศุกรที่ 18 สิงหาคม 2549 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

09.00-12.00 น. 
คณะผูประเมินประชุมสรุปผลการประเมิน และขอขอมูลเพ่ิมเติมบาง
ประเด็นตามที่คณะผูประเมินกําหนด  (การจัดเตรียมรายงาน  การ
เตรียมการนําเสนอผลการประเมิน) 

12.00-13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. คณะผูประเมินประชุมสรุปผลการประเมิน (ตอ) 
14.30-14.45 น. พัก รับประทานอาหารวาง 

หองประชุม ช้ัน 2 อาคารศูนยวิชาการ 

15.00-16.30 น. รายงานผลการประเมิน 
คณะวิศวกรรมศาสตร 
หองสัมมนา 1 ชั้น 9 
ตึกเพียรวิจิตร 

 
ปรับปรุงวันท่ี  14  สิงหาคม 2549 

  



การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก(รอบสอง) : มหาวิทยาลัยขอนแกน 
การประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 16-18 สิงหาคม  2549 

สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ                         หนา 9/9 

กําหนดการพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางคณะผูประเมิน และบุคคลภายนอก  
หรือผูมีสวนไดสวนเสยีของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วันพฤหัสบดีที่  17 สิงหาคม 2549  เวลา  18.00 – 22.00 น.   
ณ โรงแรมโซฟเทล ราชา ออคิด ขอนแกน 

 
รายนามผูที่จะเรียนเชญิการพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู 
คณะผูประเมินจาก สมศ. จํานวน  12 คน 

คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน บุคคลที่เก่ียวของกับมหาวิทยาลัย 
บุคคลที่เก่ียวของภายนอกมหาวิทยาลัย 

ผูวาราชการจงัหวัดขอนแกน 
 นายเจตน  ธนวัฒน 
ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแกน 
 คุณธวัชชัย  เฮงประเสริฐ 
ประธานหอการคา จังหวัดขอนแกน  
 นายประยูร  อังสนันท 
นายกสมาคมศิษยเกา ม. ขอนแกน 
 นายเฉลิมชัย วงศนาคเพ็ชร 
นายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแกน 
 นายพีระพล  พัฒนพีระเดช 
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 นายพงษศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ 

 
 

 อธิการบดี 
  รศ. สุมนต  สกลไชย 
 รองอธิการบดีฝายบริหาร 
  รศ. ดํารงค  หอมดี 
 รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
  รศ. กุลธิดา  ทวมสุข 
 รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
  ผศ. อารมย  ตัตตะวะศาสตร 
 รองอธิการบดีฝายวิจัย 
  รศ. พิศาล  ศิริธร 
 รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ 
  ผศ. วิชัย  ณีรัตนพันธ 
 รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
  ผศ. ลิขิต  อมาตยคง 
 รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร 
  รศ. รังสรรค  เนียมสนิท 
 รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย 
  ผศ. วันชัย  สุมเล็ก 
 ผูชวยอธิการบดีฝายการประกันคุณภาพ 
  รศ. บวรศิลป  เชาวนชื่น 
 ผูชวยอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  อ. อภิศักดิ์  พัฒนจักร 
 รองผูอํานวยการสํานักงานประเมิน 
 และประกันคุณภาพ 
  1) ผศ. ไชยวิทย ธนไพศาล 
  2) ผศ. ศิริรัตน  วงศประกรกุล 

บุคคลที่เก่ียวของภายในมหาวิทยาลัย 
รศ. กิ่งฟา  สินธุวงษ   
(กรรมการสภามหาวิทยาลัย : ผูแทนคณาจารย) 
ผศ. พิศิษฐ โจทยกิ่ง    
(ประธานสภาคณาจารย) 
นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย    
(กรรมการสภามหาวิทยาลัย : ผูแทนขาราชการ) 
นางสังวาลย ชางทอง   
(หัวหนาสํานักงานอธิการบดี) 
นายชิดชัย ไขไพรวัน   
(นายกองคการนักศึกษา) 

 
 
18.00 น. – 19.30 น.  รับประทานอาหาร 
      (คณะผูประเมิน   คณะผูบริหารสวนจังหวัด  และคณะผูบริหารมหาวทิยาลัย)  
หมายเหตุ  โตะจีน 
 
19.30 – 22.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการพฒันามหาวิทยาลัยขอนแกน 
      (เฉพาะคณะผูประเมิน  และคณะผูบริหารสวนจังหวัด) 
หมายเหตุ  โตะประชุมกลุม 
 
 


