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วิชาการทั้งปวงนั้นถึงจะมีประเภทมากมายเพียงใดก็ตาม แต่เมื่อนำมาใช้สร้างสรรค์สิ่งใดก็ต้องใช้ด้วยกัน หรือต้องนำมา
ประยุกต์เข้าด้วยกันเสมอ อย่างกับอาหารทีเ่ รารับประทาน กว่าจะสำเร็จขึน้ มาให้รบั ประทานได้ ต้องอาศัยวิชาประสมประสานกัน
หลายอย่างและต้องผ่านการปฏิบตั มิ ากมายหลายอย่างหลายตอน ดังนัน้ วิชาต่าง ๆ มีความสัมพันธ์ถงึ กันและมีอปุ การะแก่กนั
ทัง้ ฝ่ายวิทยาศาสตร์และฝ่ายศิลปศาสตร์ ไม่มวี ชิ าใดทีน่ ำมาใช้ได้โดยลำพัง หรือเฉพาะอย่างได้เลย
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
3 สิงหาคม 2521

⌦  ⌫⌦ 
เพือ่ ให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
มีประสิทธิภาพและต่อเนือ่ งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน สถาบันได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน
รอบปีการศึกษา 2548 ตามคำสัง่ สถาบันที่ 133/2550 ลงวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2550 เพือ่ ทำหน้าทีต่ รวจเยีย่ ม และประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประกอบด้วย
1. อาจารย์สงวน บุญปิยทัศน์ ประธานกรรมการ
2. รศ.ชาญ
ถนัดงาน
กรรมการ
3. รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเทีย่ ง
กรรมการ
4. ดร.มงคล
หวังสถิตย์วงษ์ กรรมการ
5. ผศ.กรองแก้ว หวังนิเวศน์กลุ กรรมการ
6. รศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลีน กรรมการ
7. นายเทวินทร์ จันทรศักดิ์
กรรมการและ
เลขานุการ

8. นายปิยะชาติ

โชคพิพฒ
ั น์

9. นางสาวอรทัย แสงธำรง
10.นายภาศกร

พันธุร์ อด

กรรมการและ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
กรรมการและ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
กรรมการและ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ

โดยคณะกรรมการชุดนีม้ หี น้าที่
1. ดำเนินการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถาบันบนพื้นฐานของรายงานการประเมินตนเอง
รอบปีการศึกษา 2548
2. ติ ด ตามการดำเนิ น งานตามข้ อ เสนอแนะของคณะ
กรรมการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา
3. นำเสนอข้อคิดเห็น และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
4. จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เสนอต่อสถาบัน

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน รอบปีการศึกษา 2548
วัน เดือน ปี
เวลา
8 พ.ค. เป็นต้นไป
16 พ.ค.
09.00 น.
21 พ.ค.

กิจกรรม/หน่วยงาน
คณะกรรมการประเมินตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน
พบผูบ้ ริหารสถาบัน เพือ่ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการประเมิน และรับทราบผลการดำเนินงาน
ของสถาบัน
13.00-15.00 น. พบผูบ้ ริหาร TGGS
09.00-10.30 น. ผูอ้ ำนวยการ/ผูแ้ ทนสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองคลัง นำเสนอ
ระบบบัญชี 3 มิติ
10.30-12.00 น. เยีย่ มชมศูนย์วจิ ยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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วัน เดือน ปี
23 พ.ค.

24 พ.ค.
6 มิ.ย.
7 มิ.ย.
11 มิ.ย.
13 มิ.ย.
2 ก.ค.

เวลา
กิจกรรม/หน่วยงาน
09.00-12.00 น. พบผู ้ บ ริ ห ารสำนั ก พั ฒ นาเทคนิ ค ศึ ก ษา สำนั ก พั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื ่ อ อุ ต สาหกรรม
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรัง่ เศส และหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีงานเชือ่ ม วิทยาลัย
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
13.00-16.00 น. เยีย่ มชมสำนักหอสมุดกลาง
09.00-12.00 น. เยีย่ มชมคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
13.00-16.00 น. เยีย่ มชมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
09.00-16.00 น. เยีย่ มชม สจพ. ปราจีนบุรี
09.00-12.00 น. เยีย่ มชมคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
09.00-12.00 น. เยีย่ มชมวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
09.00-12.00 น. เยีย่ มชมคณะวิศวกรรมศาสตร์
13.00-16.00 น. เยีย่ มชมคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
10.00 น.
รายงานผลการประเมินด้วยวาจา

ปฏิทนิ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2550 (รอบปีการศึกษา 2549)
คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ได้กำหนดปฏิทินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานระดับคณะ ประจำปี 2550 (รอบปีการศึกษา 2549) โดยกำหนดให้หน่วยงาน
ระดับคณะประเมินตนเอง และจัดทำรายงานการประเมินตนเองรอบปีการศึกษา 2549 เสนอต่อสถาบันภายในวันที่ 15 กันยายน 2550
โดยสถาบันจะแต่งตัง้ คณะกรรมการเข้าประเมินคุณภาพหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 2550
วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ผูร้ บั ผิดชอบ

1 มิ.ย. 49 - 31 พ.ค. 50
1 มิ.ย. 49 - 31 ส.ค. 50

- เก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ทุกหน่วยงาน
- จัดทำ SAR ระดับภาควิชา/ฝ่าย/กอง
ภาควิชา/ฝ่าย/กอง
- ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา/ฝ่าย/กอง
คณะ/วิทยาลัย/สำนัก
- จัดทำ SAR และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/
คณะ/วิทยาลัย/สำนัก
วิทยาลัย/สำนัก
ภายในวันที่ 15 ก.ย. 50
- คณะ/วิทยาลัย/สำนัก จัดส่ง SAR ให้ศนู ย์ประกันคุณภาพการศึกษา คณะ/วิทยาลัย/สำนัก
1 ต.ค. 50 - 30 พ.ย. 50
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศึกษา SAR
คณะกรรมการประเมินฯ
วางแผน และตรวจเยีย่ ม/ประเมินหน่วยงานระดับคณะ/วท/สำนัก
สัปดาห์ท่ี 1 - 2 เดือน ธ.ค. 50 - คณะ/วิทยาลัย/สำนัก พิจารณารับรองผลการประเมิน
คณะ/วิทยาลัย/สำนัก
ม.ค. 51
- สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอสถาบัน
ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา

⌦    

 ⌫  ⌫ ⌫

