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การตรวจประเมินค ุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ประจาปีการศึกษา 2558
สานักประกันคุณภาพการศึกษาจัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ประจาปีการศึกษา 2558 ซึ่งกาหนดการตรวจประเมินฯ แยกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มมนุษยศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 และ 13-14 ตุลาคม 2559 ประกอบด้วย
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
โดยคณะกรรมการตรวจประเมิ นฯ จากภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ลิล ลี่ กาวีต๊ะ ผู้ ทรงคุณวุฒิ
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หฤทัย นาประเสริฐชัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ จาก มทร.ธัญบุรี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ณ ห้องประชุม มังคลอุบล และห้องประชุ มวิคตอเรีย อาคารเฉลิมพระเกีย รติ 48 พระชั นษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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กลุ่ ม วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ระหว่ า งวั น ที่ 13-14 ตุ ล าคม 2559 และ 20-21 ตุ ล าคม 2559 ประกอบด้ ว ย
คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย โดยคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ป รานี พรรณวิเ ชีย ร ผู้ ทรงคุณ วุ ฒิ จาก สกอ. รองศาสตราจารย์ ดร.จิ นตนา จิ ร ถาวร ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี และคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จาก มทร.ธัญบุรี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อุ ษาพร เสวกวิ ผู้ อานวยการสานัก
ประกันคุ ณภาพการศึ กษา ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์รุ่ง ฤดี อภิ วั ฒนศร คณบดี คณะศิ ล ปศาสตร์ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา
ดาพิทักษ์ คณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
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การตรวจประเมินค ุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
ประจาปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน ประจาปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิแ ละผู้เชี่ยวชาญด้านการประกัน คุณภาพการศึกษา ทั้งบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยและภายในมหาวิทยาลัย
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการ และกรรมการ ประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์วิจิตพาณี เจริญขวัญ มหาวิทยาลั ยรามคาแหง รองศาสตราจารย์ ดร.จิน ตนา จิร ถาวร จุฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลัย ผู้ช่ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.หฤทั ย น าประเสริ ฐ ชั ย มหาวิ ท ยาลั ยเกษตรศาสตร์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุ รุ กิ จ โกศล มหาวิ ท ยาลั ยบู ร พา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา ดาพิทักษ์ คณะบริหารธุรกิจ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจาปีก ารศึกษา 2558
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การประเมินค ุณภาพหลักสูตรเพื่อขึ้นทะเบี ยนหลักสูตรที่มีค ุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานค ุณว ุฒิระดับอ ุดมศึกษาแห่งชาติ
(Thailand Quality Register : TQR)
มหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ได้ เ ข้ ารั บ การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รเพื่ อ ขึ้ น ทะเบี ยนหลั ก สู ต รที่ มีคุ ณ ภาพ
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Quality Register : TQR) จากสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ให้กับหลักสูตรที่มีคุณภาพระดับดี (3.01 ขึ้น ไป) จานวน 2 ปีการศึกษาต่อเนื่อง (ปีการศึกษา 2557-2558) และ
จัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี จานวนทั้งหมด 5 หลักสูตร ได้แก่
วันที่ 2 ธันวาคม 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 13 ธันวาคม 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 14 ธันวาคม 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 15 ธันวาคม 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 21 ธันวาคม 2559 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พป.บ.) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาชีวเคมี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
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การตรวจประเมินการประกันค ุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนนุ
ประจาปีการศึกษา 2558
สานักประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมิ นการประกัน
คุณภาพภายในของหน่วยงานสนับสนุน ประจาปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 5-7 ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการตรวจฯ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายใน มทร.ธัญบุรี และมีหน่วยงานที่เข้ารับการตรวจประเมินฯ ได้แก่ กองพัฒนานักศึกษา สถาบันวิจัย
และพัฒนา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสานักประกันคุณภาพ
การศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สานักประกันคุณภาพการศึกษา

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สานักประกันค ุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบ ุรี (www.eqa.rmutt.ac.th)
เบอร์ติดต่อ

: 02 549 3501, 3502, 3503, 3505, 3506, 3508, 3510, 3511

เบอร์โทรสาร : 02 577 5048
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