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เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง สอดคลองกับวัตถุประสงคและ
นโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือจึงไดจดั ทํารายงานการประเมินตนเอง และใหมกี ารประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย รอบปการศึกษา 2559 ระหวางวันที่ 13 ถึง 15 พฤศจิกาจน 2560

สรุปผลการประเมินตนเองตามระบบ CUPT QA
ตัวบงชี้
C1 การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา
C2 การไดงานทําของบัณฑิตหรือการใชประโยชนในการประกอบวิชาชีพ
C3 คุณภาพบัณฑิต
C4 ผลงานของผูเรียน
C5 คุณสมบัติของอาจารย
C6 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
C7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร
C8 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารมหาวิทยาลัย
C9 ผลการบริหารและจัดการของผูบริหารสถาบัน
C10 บุคลากรไดรับการพัฒนา
C11 ขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย

ผลการประเมินตนเอง
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C12 การบริการวิชาการแกสังคมของคณะและสถาบัน
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C13 การสงเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
S1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
S2 Student Mobility
S3 Green University
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปการศึกษา
2559 ประกอบดวย
1. อาจารย ดร.สุชาติ เมืองแกว
ประธานกรรมการ
(มหาวิทยาลัยนเรศวร)
2. รศ.ดร.เรณา
พงษเรืองพันธุ กรรมการ
(ขาราชการบํานาญ)
3. ผศ.ดร.ปรีชา
สะแลแม
กรรมการ
(มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร)

4. ผศ.อัจฉรา
สังขสุวรรณ
กรรมการ
5. รศ.คันธรส
แสนวงศ
กรรมการ
และฝายเลขานุการ ประกอบดวย
1. นางกุศลิน
บัวแกว
2. นางสาวอรสา
ศิริราช
3. นางจิตติมา
สุวรัตน
คณะกรรมการทําหนาที่ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัย โดยมีหนาที่ดังนี้

QA-NEWS : KMUTNB ฉบับที่ 395 ปกษแรก พฤศจิกายน พ.ศ.2560

1. ตรวจเยี่ ย มและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของ
มหาวิทยาลัยตามระบบ CUPT QA (The Council of the University
Presidents of Thailand Quality Assurance) บนพืน้ ฐานของรายงาน
การประเมินตนเอง รอบปการศึกษา 2559

2. ติดตามการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินฯ ในรอบปที่ผานมา
3. ใหขอ เสนอแนะ ขอคิดเห็น และแนวทางการปรับปรุงแกไขเพือ่
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

กําหนดการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
รอบปการศึกษา 2559
ระหวางวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2560
วัน
เวลา
วันจันทรที่ 13
08.30 - 09.00 น.
พฤศจิกายน 2560 09.00 - 10.30 น.

10.30 - 11.30 น.
11.30 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.00 น.
14.00 - 15.00 น.
15.00 - 16.00 น.
16.00 - 18.00 น.
วันอังคารที่ 14 09.00 - 10.00 น.
พฤศจิกายน 2560 10.00 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.00 น.
14.00 - 15.00 น.
15.00 - 18.00 น.
วันพุธที่ 15
09.00 - 10.00 น.
พฤศจิกายน 2560
10.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.
15.00 - 16.00 น.

กิจกรรม
* คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมเพืื่อเตรียมความพรอม
* อธิการบดีกลาวตอนรับ
* ชมวิดีทัศนแนะนํามหาวิทยาลัย
* ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงคการประเมิน และแนะนําคณะ
กรรมการประเมินฯ
* สัมภาษณผูบริหารมหาวิทยาลัย
* สัมภาษณผูบริหารวิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง
* สัมภาษณผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
* รับประทานอาหารกลางวัน
* สัมภาษณผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลดานการเรียนการสอน และการวิจัย
* สัมภาษณอาจารย
* สัมภาษณบคุ ลากรสายสนับสนุน
* คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยม
ประจําวัน
* สัมภาษณศษิ ยเกา
* สัมภาษณผูใชบัณฑิต
* สัมภาษณผูใชงานวิจัย/บริการวิชาการ
* รับประทานอาหารกลางวัน
* สัมภาษณนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
* สัมภาษณนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
* คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม และประชุมสรุปผล
การตรวจเยี่ยมประจําวัน
* เยี่ยมชมหนวยงาน
- คณะกรรมการประเมินฯ ชุดที่ 1 เยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตรประยุกต
- คณะกรรมการประเมินฯ ชุดที่ 2 เยี่ยมชมสํานักหอสมุดกลาง
* คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน
* รับประทานอาหารกลางวัน
* คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมิน และเตรียมนําเสนอผลการประเมิน
* คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินใหมหาวิทยาลัยรับทราบ



