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คณะกรรมการบริหาร ในการประชุมครัง้ ที่ 13/2544 เมือ่ วันที่ 17 กันยายน 2544 มีมติเห็นชอบ ให้แก้ไขปรัชญา และปณิธาน
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ โดยแก้ไขเป็นดังนี้
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สถาบันได้มคี ำสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงานระดับคณะ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง 8 กุมภาพันธ์
2545 ดังรายนามต่อไปนี้

1. รศ.สุชาติ
ศิรสิ ขุ ไพบูลย์ ประธาน
2. ดร.สมโภชน์
น้อยจินดา กรรมการ
3. นายมนตรี
เข็มราช
กรรมการ
4. นายสมบัติ
น้อยประเสริฐ กรรมการ
5. นางทิพวรรณ
รัตนวงศ์
กรรมการ
6. นางสาวกนกภัทร ตัง้ จิตตชอบ กรรมการและเลขานุการ
⌫
1. ผศ.วัชรชัย
ภุมรินทร์ ประธาน
2. ผศ.ดร.พานิช
วุฒพิ ฤกษ์ กรรมการ
3. ผศ.ธงชัย
ศิรปิ ระยุกต์ กรรมการ
4. รศ.สุรภี
ตันเสียงสม กรรมการ
5. นายธีรสิทธิ์
พิชญังกูร กรรมการ
6. นายปิยะชาติ
โชคพิพฒ
ั น์ กรรมการและเลขานุการ
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1. รศ.ชาญ
ถนัดงาน ประธาน
2. ผศ.กรองแก้ว
หวังนิเวศน์กุลกรรมการ
3. รศ.ดร.กานดา พูนลาภทวี กรรมการ
4. นายอนุชา
หิรัญวัฒน์ กรรมการ
5. นางสาวศจีมาจ ขวัญเมือง กรรมการ
6. นายเทวินทร์
จันทรศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ

1. นายสมพัตร์
2. รศ.วันชัย
3. นายสิทธิพร
4. นายวิชร
5. นางสาวจตุพร
6. นางทิพวรรณ

เบ็ญจชัยพร ประธาน
จันทรวงศ์ กรรมการ
เกิดสำอางค์ กรรมการ
ฉายสุวรรณ กรรมการ
คีมนารักษ์ กรรมการ
เชียงพงศ์พนั ธุ์ เลขานุการ

1. ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ ประธาน
2. ผศ.สถาพร
ชาตาคม กรรมการ
3. ผศ.สิทธิโชค
สุนทรโอภาส กรรมการ
4. ดร.พนิตนาฎ
จันทรานุภาพ กรรมการ
5. ผศ.รุง่ ศิริ
ไทยตรง
กรรมการ
6. นางรัชฎา
ธิโสภา
กรรมการ
7. นายสักรินทร์
อยูผ่ อ่ ง
กรรมการและเลขานุการ
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1. รศ.ดร.สบสันติ์ อุตกฤษฎ์ ประธาน
2. รศ.ดร.อรนุช
เผ่าจินดา กรรมการ
3. นางสาวสมจิต คงเมือง
กรรมการ
4. รศ.เธียรชัย
บุณยะกุล กรรมการ
5. นางกุศลิน
บัวแก้ว
กรรมการและเลขานุการ

1. ผศ.สมปอง
มากแจ้ง ประธาน
2. ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ กรรมการ
3. รศ.วิมล
เหมือนคิด กรรมการ
4. ดร.สุพรชัย
อุทัยนฤมล กรรมการ
5. นางสาวอรทัย แสงธำรง
กรรมการและเลขานุการ
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1. นายเสมอ
เริงอนันต์
ประธาน
2. ผศ.คันธรส
แสนวงศ์
กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เหมือนคิด
กรรมการ
4. นายพัฒพงษ์ อมรวงษ์
กรรมการ
5. นางสาวเปรมพร เขมาวุฆฒ์
กรรมการ
6. นายมณฑล
แสงประไพทิพย์ กรรมการ
7. นางโรจนา
วรรณสว่าง กรรมการ
8. นางสาวนุชรินทร์ ทิพยวรรณากร กรรมการและเลขานุการ
อนึง่ คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบั น ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ ที ่ ไ ม่ ต ้ อ งประเมิ น คณะ
ครุศาสตร์อตุ สาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สำนักพัฒนา
เทคโนโลยี เ พื ่ อ อุ ต สาหกรรม และสำนั ก คอมพิ ว เตอร์ แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะทัง้ 4 หน่วยงาน ได้เป็นกรณีศกึ ษา
สำหรับการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน” ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2544 ไปแล้ว

⌦
บัณฑิตวิทยาลัย
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรัง่ เศส
สำนักงานอธิการบดี
คณะเทคโนฯ และการจัดการอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
สำนักหอสมุดกลาง
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์

30 ม.ค.
31 ม.ค., 4 ก.พ.
31 ม.ค.,1, 6 ก.พ.
5 ก.พ.
6 ก.พ.
7 ก.พ.
12 ก.พ.
13-14 ก.พ.


 เมือ
่ วันศุกร์ท่ี 18 มกราคม 2545 ศ.ดร.ปรีดา วิบลู ย์สวัสดิ์

ผูอ้ ำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร และกรรมการ
พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ได้
มาเป็นวิทยากรการบรรยาย เรื่อง “ดัชนีสมรรถนะสำหรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา : ร่างของ สมศ.
และทบวงมหาวิทยาลัย” ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาเทคโนโลยี
เพือ่ อุตสาหกรรม โดยได้นำเสนอตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และของทบวง
มหาวิทยาลัย รวมทั้งของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้บคุ ลากรของสถาบัน จำนวน 150
คน ได้ทราบและเข้าใจ
 ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ เป็นกลไกที่สำคัญ
ในการส่งเสริม และสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งระดับคณะ และสถาบัน ให้ประสบผลสำเร็จ ดังนั้นหน่วย
ประกันคุณภาพการศึกษา จึงกำหนดจัดการบรรยายพิเศษ เรือ่ ง
“บทบาทและหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารต่อการประกันคุณภาพการศึกษา”
ในวันจันทร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2545 ระหว่างเวลา 9.00–12.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ชั้น 8
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชา
กอง ฝ่ายขึน้ ไป มีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับบทบาท และภาระ
หน้าทีข่ องผูบ้ ริหารในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งนี้เพื่อจะได้ผลักดัน และส่งเสริมให้การประกันคุณภาพของ
หน่วยงานบรรลุเป้าหมาย และประสบผลสำเร็จ โดยได้รบั เกียรติ
จาก ศ.ดร.อุทมุ พร จามรมาน เป็นวิทยากร
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คุณพรทิพย์ กาญจนนิยต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอุดมศึกษา กล่าวในการสัมมนา เรื่อง “ปัญหา อุปสรรคและแนวทาง
การดำเนินงานของผูป้ ระสานงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย” เมือ่ วันที่ 12
ธันวาคม 2544 ว่า ทบวงได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา จากการเป็นผูร้ บั ผิดชอบการประกันคุณภาพ
ภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา มาเป็นผูส้ ง่ เสริมและสนับสนุนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน เพราะ สมศ. เข้ามารับหน้าที่
ผูป้ ระเมินภายนอกแทน ดังนัน้ ในปี 2545 ทบวงจะเร่งดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ในประเด็นหลัก 6 ประการ ได้แก่
   โดยจัดประชุมสัมมนาให้ความรูด้ า้ นการประกันคุณภาพ ทำเอกสารเผยแพร่ทง้ั สือ่ สิง่ พิมพ์ CD และเครือข่าย คน QA
  การตรวจสอบคุณภาพ ภายใต้โครงการนำร่อง 22 คณะวิชา และจะประเมินผลโครงการนำร่องต่อไป
  องค์ประกอบและมาตรฐาน การปรับเกณฑ์ทบวงมหาวิทยาลัย การเชือ่ มโยง QA กับการปฏิรปู การเรียนรู้
 ⌦ สถานภาพการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และจัดทำฐานข้อมูล การพัฒนาแนวทางการประเมิน
โดยการปรับดัชนีและเกณฑ์การประเมินให้ใช้ได้ในหลายสถานศึกษา และการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับ Benchmarking และ Best Practice
 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อสร้าง และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ และหาข้อสรุปที่ดีเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา
 การตรวจสอบภายใน โดยจัดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประเมิน

