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QA NEWS ฉบับทีแ่ ล้วได้นำเสนอข้อมูลทีส่ ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะจัดเก็บเพิม่ เติมในภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต

ในการตรวจเยี่ยมสำหรับสถาบัน/คณะที่จะต้องได้รับการติดตามตรวจสอบโดยการเข้าตรวจเยี่ยมในพื้นที่ ตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ได้แก่สถาบัน/คณะทีม่ ผี ลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบที่ 2 หรือองค์ประกอบที่ 4 ต่ำกว่า 3.51 ฉบับนีข้ อนำข้อมูลทีจ่ ะเก็บเพิม่ เติมในภารกิจด้านการวิจยั มาเสนอ ดังนี้
องค์ประกอบของข้อมูล

รายละเอียดของการเก็บข้อมูล

ภารกิจด้านการวิจยั
ก. ความพร้อมด้านกายภาพ
ก 1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรือ
งานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.1)
 ความพร้อมด้านกายภาพ บรรยากาศ และ
 การกำหนดภาระงานเหมาะสมและสมดุลทัง้ การสอน การวิจย
ั การบริการ
สิง่ อำนวยความสะดวกด้านการวิจยั
วิชาการ เพือ่ ให้อาจารย์มเี วลาเพียงพอสำหรับการสร้างผลงานวิจยั
ข. ความพร้อมด้านวิชาการ
ข 1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรือ
งานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.1)
 การเชือ
่ มโยงภารกิจการวิจยั กับการสอน
การจัดการเรียนการสอนให้ผเู้ รียนได้รบ
ั การพัฒนาศักยภาพการวิจยั
ในรูปแบบต่างๆ (การทำวิจยั ร่วมกับอาจารย์ การจัดสรรทุนผูช้ ว่ ยวิจยั
การจัดการเรียนการสอนทีใ่ ช้วจิ ยั เป็นฐานจากโครงการวิจยั ของอาจารย์)
สกอ. ยังได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่จะเข้าติดตามตรวจสอบคณะวิชาที่อยู่ในข่ายต้องได้รับการตรวจเยี่ยม
ในพืน้ ทีว่ า่ จะต้องประกอบด้วยคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คนทีม่ าจากบัญชีรายชือ่ ผูท้ รงคุณวุฒทิ ่ี สกอ. จัดทำขึน้ โดยประกอบด้วย
1. ผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามชำนาญในระดับปริญญาและสาขาวิชาทีค่ ณะวิชานัน้ เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน ซึง่ ดำรงตำแหน่งตัง้ แต่
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป ในกรณีที่มีการสอนในระดับปริญญาเอก ผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและ
ดำรงตำแหน่งตัง้ แต่รองศาสตราจารย์ขน้ึ ไป
2. ผูท้ รงคุณวุฒทิ ข่ี น้ึ ทะเบียนประธาน หรือกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน
ส่วนการติดตามตรวจสอบระดับสถาบัน ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 5 คน ซึง่ ประกอบด้วย
1. ผูท้ รงคุณวุฒทิ ท่ี ำหน้าทีป่ ระธานคณะกรรมการตรวจเยีย่ มระดับคณะวิชาของสถาบันนัน้ ทุกคน
2. ผูท้ รงคุณวุฒทิ ข่ี น้ึ ทะเบียนประธาน หรือกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. อย่างน้อย 2 คน
ทัง้ นี้ การทาบทามกรรมการ การดำเนินการตรวจประเมิน และการจัดทำรายงานผลการตรวจประเมินผ่านระบบ CHE QA Online
คณะวิชาและสถาบันเป็นผู้ดำเนินการ โดยให้ใช้ผลการประเมินนี้แทนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มกี ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน รอบปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่
15-31 กรกฎาคม 2556 และได้แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยให้มหี น้าที่
1. ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบนพืน้ ฐานของรายงานการประเมินตนเองของส่วนงาน
2. ให้ขอ้ คิดเห็น และแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพือ่ พัฒนาคุณภาพแก่สว่ นงานทีร่ บั การประเมิน
3. ดำเนินการตรวจเยีย่ มและประเมินส่วนงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
4. จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้แล้วเสร็จภายในเวลาทีก่ ำหนด
มีสว่ นงานทีก่ ำหนดวันประเมิน พร้อมทัง้ ทาบทามและแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินแล้ว ดังนี้

    
1. รศ.ดร.อธิคม
ฤกษบุตร
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
2. ผศ.กรองแก้ว
หวังนิเวศน์กลุ
3. รศ.ดร.พานิช
วุฒพิ ฤกษ์
4. ผศ.ดร.ศจีมาจ
ณ วิเชียร
5. นางศิรวิ ชิ
ดโนทัย
6. นางนันทนา
เฉลยจรรยา

ประธานกรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
ประเมินระหว่างวันที่ 18-19 มิถนุ ายน 2556


1. รศ.ดร.พรทิพย์
เกยุรานนท์
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
2. รศ.สุมาลี
อุณหวณิชย์
3. นางสาวทัศนีย์
ตรีธาร
4. นางวันทนีย์
จารเขียน

1. ผศ.ดร.สมชัย
หิรญ
ั วโรดม ประธานกรรมการ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร)ี
2. ผศ.อัจฉรา
สังข์สวุ รรณ กรรมการ
3. ผศ.ประวิตร
จันทรานุภาพ กรรมการ
4. ผศ.ดร.ถิราวุธ
พงศ์ประยูร กรรมการ
5. นางสาวระพีพรรณ ศิรวิ ฒ
ั น์ภทั รา กรรมการ
4. นางกุศลิน
บัวแก้ว
กรรมการและ
เลขานุการ
ประเมินระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2556
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

ประเมินวันที่ 5 กรกฎาคม 2556

⌫
1. รศ.พีระวุฒิ
สุวรรณจันทร์ ประธานกรรมการ
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
2. รศ.ดร.ชนศักดิ์
บ่ายเทีย่ ง
กรรมการ
3. ผศ.คันธรส
แสนวงศ์
กรรมการ
4. นายสำรวย
เกษตรสกุลชัย กรรมการ
5. ดร.สุนยี ์
เอียดมุสกิ
กรรมการ
6. นางวันศิริ
เจาตระกูล กรรมการและ
เลขานุการ
ประเมินระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2556
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1. รศ.ดร.บุญเจริญ ศิรเิ นาวกุล ประธานกรรมการ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร)ี
2. รศ.ดร.อมรรัตน์ มุขประเสริฐ กรรมการ
3. ผศ.เพลินพิศ
ป่านแก้ว
กรรมการ
4. ผศ.สุรโิ ยทัย
สุปญ
ั ญาพงศ์ กรรมการ
5. นายสมชัย
เชียงพงศ์พนั ธุ์ กรรมการ
4. นางสาวอรสา
ศิรริ าช
กรรมการและ
เลขานุการ
ประเมินระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2556
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1. รศ.ดร.เรณา
(มหาวิทยาลัยบูรพา)
2. ผศ.ดร.ธิดาเดียว
3. ผศ.ดร.สักรินทร์
4. นางจิตติมา

พงษ์เรืองพันธุ์ ประธานกรรมการ
มยุรสี วรรค์
อยูผ่ อ่ ง
สุวรัตน์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

ประเมินวันที่ 26 กรกฎาคม 2556
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