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วันจันทรที่ 23 กันยายน 2562 
08.00 - 08.40 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประชุมรวมกันเพื่อซักซอมการดําเนินการตรวจประเมินฯ  

(หองประชุม 530 ชั้น 5  อาคารสํานักงานอธิการบดี) 
08.40 - 08.50 ผูบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการตรวจประเมินฯ  

สักการะ “พระราชานุสาวรีย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก”  
(บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี) 

09.00 - 10.00 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ พบผูบริหารมหาวิทยาลัย  
(หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที  รักษพลเมือง  ชั้น  5  อาคารสํานักงานอธิการบดี) 

 09.00 - 09.10 อธิการบดีกลาวตอนรับ และแนะนําผูบริหาร  
 09.10 - 09.20 ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ แนะนําคณะกรรมการ  

และชี้แจงวัตถุประสงค แนวทาง ขั้นตอนการตรวจประเมินฯ 
 09.20 – 10.00 ผูบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอผลการดําเนินการโดยยอ 
 อาหารวางเสิรฟในหองประชุม 

 
  



การตรวจประเมิน
ตามเกณ

ฑคุณ
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วันจันทรที่ 23 กันยายน 2562 
10.30 - 12.00 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ  แบงทีมสัมภาษณ และศึกษาขอมูลเพิ่มเติมในการดําเนินงานตามภารกิจตางๆ 

ทีม 1 (หอง 515) ทีม 2 (หอง OSM1) ทีม 3 (หอง OSM2) 
1. ผศ. พ.อ. นพ.ดสุิต  สถาวร
2. น.พ.ธนกฤต  จนิตวร 
3. อ. ดร.อธิวัฒน  เจี่ยวิวรรธนกุล 

1 ศ. พล.อ.ต. ดร.วนิัย  จันทรเปลง
2. อ. ดร. น.สพ.กฤษฎา ใจชื้น 

1. นายกิตติพงศ  เตมียะประดิษฐ 
2. นางสาวจรัญญา บุรพรัตน 

ผูชี้แจง : (8 ทาน) รักษาการแทน ฯ  ผูชี้แจง : (7 ทาน) รักษาการแทน ฯ ผูชี้แจง : (4 ทาน) รักษาการแทน ฯ 
 - อธิการบดี 

- รองอธิการบดี 
- รองอธิการบดีฝายบริหาร 
- รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
- รองอธิการบดีฝายการคลัง 
- รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ 
- รองอธิการบดีฝายสารสนเทศและ  

วิทยาเขตกาญจนบุรี 
- ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ 

- รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการ 
- รองอธิการบดีฝายการศึกษา 
- รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ

ศิษยเกาสัมพันธ 
- รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและสื่อสาร

องคกร 
- ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการ 3 

ทาน 

- รองอธิการบดีฝายสิ่งแวดลอมและ
การพัฒนาอยางยั่งยืน 

- รองอธิการบดีฝายโครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตนครสวรรค 

- รองอธิการบดีฝายโครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตอํานาจเจริญ 

- ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขต
กาญจนบุรี 
 

12.00 - 13.00 อาหารกลางวันสําหรับคณะกรรมการ (หองเลี้ยงรับรอง  ชั้น 5  อาคารสํานักงานอธิการบดี) 
 

  



6 วันจันทรที่ 23 กันยายน 2562 
13.00 - 15.15 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ  แบงทีมสัมภาษณ และศึกษาขอมูลเพิ่มเติมในการดําเนินงานตามภารกิจตางๆ (ตอ) 
 ทีม 1 (หอง 515) ทีม 2 (หอง OSM1) ทีม 3 (หอง OSM2) 

1. ผศ. พ.อ. นพ.ดุสิต  สถาวร
2. นายกิตติพงศ เตมียะประดิษฐ 
3. นางสาวจรัญญา บุรพรัตน 

1 ศ. พล.อ.ต. ดร.วนิัย  จันทรเปลง
2. อ.ดร.อธิวัฒน  เจี่ยวิวรรธนกุล 

1. นพ. ธนกฤต  จนิตวร 
2. อ. ดร. น.สพ.กฤษฎา ใจชื้น 

สัมภาษณ ผูบริหารสวนงาน /ผูแทน 
 13.00-13.30 วทิยาลัยการจัดการ  

 
13.35-14.05 .คณะสังคมศาสตรและ 

มนุษยศาสตร 
14.10-14.40 วิทยาลัยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการกีฬา 
14.45-15.15 คณะพยาบาลศาสตร 

13.00-13.30 คณะสัตวแพทยศาสตร
 
13.35-14.05 สถาบันโภชนาการ 
 
14.10-14.40 คณะกายภาพบําบัด 
 
14.45-15.15 วิทยาลัยราชสุดา 

13.00-13.30 สถาบันวิจัยภาษา 
และวัฒนธรรมเอเชีย 

13.35-14.05 สถาบันพัฒนาสุขภาพ
อาเซียน 

14.10-14.40 หอสมุดและคลังความรู 
                   มหาวิทยาลัยมหิดล 
14.45-15.15 สถาบันแหงชาติเพื่อการ

พัฒนาเด็กและครอบครัว 
15.30 - 16.30 สัมภาษณ ผูอํานวยการสังกัดสํานักงานอธิการบดี
 - ผูอํานวยการกองแผนงาน 

- ผูอํานวยการกองคลัง  
- ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการความเสี่ยง  
- ผูอํานวยการศูนยบริหารสินทรัพย  
- ผูอํานวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- ผูอํานวยการกองบริหารงานวิจัย
- ผูอํานวยการกองบริหารการศึกษา 
- ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา 
- ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ 

- ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล 
- ผูอํานวยการกองกฎหมาย 
- ผูอํานวยการกองบริหารงานทั่วไป 
- ผูอํานวยการกองกายภาพและสิ่งแวดลอม 

16.30 - 18.00 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ  สรปุประเด็นการประเมินประจําวัน  (หองประชุม 530 ชั้น 5 อาคารสํานักงานอธิการบดี) 
18.00 - 20.00 รับประทานอาหารเย็น  
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วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 
08.30 – 17.00 คณะกรรมการประเมินฯ  แบงทมีสมัภาษณสวนงาน 

ทีม 1 พญาไท ทีม 2 ศาลายา ทีม 3 ศาลายา 
1. ผศ. พ.อ. นพ.ดุสิต สถาวร
2. นายกิตติพงศ  เตมียะประดิษฐ 

1. ศ. พล.อ.ต. ดร.วินัย  จันทรเปลง
2. อ. ดร. น.สพ.กฤษฎา ใจชื้น 

1. นพ.ธนกฤต  จินตวร 
2. นางสาวจรัญญา บุรพรัตน 
3. อ. ดร.อธิวัฒน  เจี่ยวิวรรธนกุล 

เยี่ยมชมและสัมภาษณที่สวนงาน
08.30-10.00  เดินทางออกจาก ม.มหิดล 

ศาลายา 
10.00-12.00  คณะทันตแพทยศาสตร  
12.00-13.00  รับประทานอาหารกลางวัน 

(DT) 
13.00-13.15  เดินทาง 
13.15-15.15  คณะสาธารณสุขศาสตร  
15.15-15.30  เดินทาง 
15.30-17.30  คณะวิทยาศาสตร  
17.30-19.00  เดินทางกลับ ม.มหิดล 

ศาลายา 

เยี่ยมชมและสัมภาษณที่สวนงาน
08.30-10.15  คณะสิ่งแวดลอมและ 

ทรัพยากรศาสตร  
10.15-10.25  เดินทาง 
10.30-12.15  บัณฑิตวิทยาลัย  
12.15-13.00  รับประทานอาหารกลางวัน 

(GR) 
13.00-13.15  เดินทาง 
13.15-15.00  คณะศิลปศาสตร  
15.00-15.15  เดินทาง 
15.15-17.00  สถาบันบริหารจัดการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

เยี่ยมชมและสัมภาษณที่สวนงาน 
08.30-10.15  วิทยาลัยดุริยางคศิลป  
10.15-10.25  เดินทาง 
10.30-12.15  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร  
12.15-13.00  รับประทานอาหารกลางวัน 

(ICT) 
13.00-13.15  เดินทาง 
13.15-15.00  คณะวิศวกรรมศาสตร  
15.00-15.15  เดินทาง 
15.15-17.00  วิทยาลัยนานาชาติ 

17.30 - 20.00 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ  สรปุประเด็นการประเมินประจําวัน  (หองประชุม 530 ชั้น 5 อาคารสํานักงานอธิการบดี) 

 
 
 
 
 
 



8  
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 
09.00 - 12.00 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ รวมประชุมจัดทําสรุปผลการประเมินเพื่อเตรียมนําเสนอ   

(หองประชุม 401 ชั้น 4 อาคารศูนยการเรียนรูมหิดล ศาลายา) 
12.00 - 13.30 อาหารกลางวันสําหรับคณะกรรมการ   

(หองประชุม 401 ชั้น 4 อาคารศูนยการเรียนรูมหิดล ศาลายา) 
13.30 - 15.00 นําเสนอผลการตรวจประเมินฯ ดวยวาจาแกผูบริหารมหาวิทยาลัย   

(หอง 217 ชั้น 2 อาคารศูนยการเรียนรูมหิดล ศาลายา) 
อาหารวางเสิรฟในหองประชุม 
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บันทึกเพิ่มเติม
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บันทึกเพิ่มเติม
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บันทึกเพิ่มเติม
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บันทึกเพิ่มเติม



ออกแบบ ผลิต และจัดทำโดย
งานสงเสริมการพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
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