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QA NEWS ฉบับนีน้ ำรายชือ่ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงาน รอบปีการศึกษา 2553 มานำเสนอ

ต่อจากฉบับที่ 242 พร้อมทัง้ รายชือ่ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ อุตสาหกรรม
ประเมินวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการประกอบด้วย
1. ผศ.อภิชาติ
สนธิสมบัติ ประธานกรรมการ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร)ี
2. รศ.ดร.อมรรัตน์ มุขประเสริฐ กรรมการ
3. นายสยาม
แกมขุนทด กรรมการ
4. นางสาวลักขณา ฮัน้ ประเสริฐ กรรมการ
และเลขานุการ

คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
ประเมินระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการ
ประกอบด้วย
1. ผศ.ดร.สมชัย
หิรญ
ั วโรดม ประธานกรรมการ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร)ี
2. รศ.ดร.ชนศักดิ์
บ่ายเทีย่ ง
กรรมการ

3. รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว
กรรมการ
4. นางวรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์ กรรมการ
5. นางจิตติมา
สุวรัตน์
กรรมการ
และเลขานุการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการ
ประกอบด้วย
1. ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร
ประธานกรรมการ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร)ี
2. ผศ.คันธรส
แสนวงศ์
กรรมการ
3. ดร.สมพัตร์
เบ็ญจชัยพร กรรมการ
4. นายรุสลี่
สุทธวีรก์ ลู
กรรมการ
5. นางสาวพรวิไล
สุขมาก
กรรมการ
และเลขานุการ

⌦
เพือ่ ให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีประสิทธิภาพและต่อเนือ่ ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2553 เพือ่ ทำหน้าทีต่ รวจเยีย่ มและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีม่ หาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด คณะกรรมการประกอบด้วย
1. ผศ.ปรานี
พรรณวิเชียร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร)ี
ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.เรณา
พงษ์เรืองพันธุ์ (มหาวิทยาลัยบูรพา)
กรรมการ
3. ดร.สิทธิพร
ประวัตริ งุ่ เรือง (มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ)
กรรมการ
4. ผศ.อัจฉรา
สังข์สวุ รรณ
กรรมการ
5. ผศ.คันธรส
แสนวงศ์
กรรมการ
6. ดร.มงคล
หวังสถิตย์วงษ์
กรรมการ
7. นายเทวินทร์
จันทรศักดิ์
กรรมการและเลขานุการ
8. นายปิยะชาติ
โชคพิพฒ
ั น์
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
9. นางสาวอรทัย
แสงธำรง
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
10.นางสาวอรสา
ศิรริ าช
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
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เพื่อทำหน้าที่
1. ดำเนินการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของรายงานการประเมินตนเอง
รอบปีการศึกษา 2553
2. ติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินในรอบปีทผ่ี า่ นมา
3. นำเสนอข้อคิดเห็น และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพือ่ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอต่อมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการฯ กำหนดทีจ่ ะเข้าตรวจเยีย่ มและประเมินมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2554 และนำเสนอผลประเมิน
ด้วยวาจาในวันที่ 22 สิงหาคม 2554
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วันประเมิน
29 - 30 มิถนุ ายน 2554
7 กรกฎาคม 2554
20 - 21 กรกฎาคม 2554
21 กรกฎาคม 2554
21 - 22 กรกฎาคม 2554
25 กรกฎาคม 2554
26 กรกฎาคม 2554
26 - 27 กรกฎาคม 2554
27 กรกฎาคม 2554
27 - 28 กรกฎาคม 2554
15 - 17 สิงหาคม 2554

หน่วยงานทีร่ บั การประเมิน
- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
- บัณฑิตวิทยาลัย
- คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรัง่ เศส
- สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
- สำนักงานอธิการบดี
- สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
- สำนักวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สำนักหอสมุดกลาง
- คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
- บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสริ นิ ธรไทย-เยอรมัน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ อุตสาหกรรม
- คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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