
๒๖/๘/๒๕๖๔ 

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำป>การศึกษา ๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ระหวGางวันท่ี ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ผGานระบบ Google Meet 

วัน/เวลา รายละเอียด ห0องประชุม Meet 

วันจันทร;ท่ี ๒๐ กันยายน  ๒๕๖๔ 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการประชุมเตรียมวางแผนการประเมินคุณภาพภายใน  

(เฉพาะคณะกรรมการ) 

หCองประชุม Meet ๑ 

 

 

 

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. พิธีเปFดการประเมิน 

- อธิการบดี กลMาวตCอนรับคณะกรรมการผูCประเมินฯ และนำเสนอผลการ

ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

- ประธานกรรมการผูCประเมินฯ กลMาววัตถุประสงคVของการประเมิน

คุณภาพ และกลMาวแนะนำคณะกรรมการ 

หCองประชุม Meet ๒ 

https://meet.google.com/hic-

ostz-oji 

๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. คณะกรรมการผูCประเมินคุณภาพ สัมภาษณVผูCมีสMวนไดCสMวนเสีย 

(Stakeholders) 

หCองประชุม Meet  

๓ – ๑๐ (ดังแนบ) 

 
๑. ผูCบริหาร (อธิการบดี/รอง

อธิการบดี)   

๓. คณบดี                          

๕. บุคลากรสายสนับสนุนนักศึกษา  

๗. ศิษยVเกMา 

๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัย      

๔. อาจารยVประจำ   

๖. ผูCใชCบัณฑิต/สถานประกอบการ 

๘. นักศึกษา 

๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และสัมภาษณV

ผูCรับผิดชอบตัวบMงช้ีตMางๆ   

หCองประชุม Meet  

๑๑ – ๑๓  

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และสัมภาษณV

ผูCรับผิดชอบตัวบMงช้ีตMางๆ (ตMอ)  

หCองประชุม Meet  

๑๑ - ๑๓ 

วันอังคารท่ี ๒๑ กันยายน  ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และสัมภาษณV

ผูCรับผิดชอบตัวบMงช้ีตMางๆ (ตMอ) 

หCองประชุม Meet  

๑๑ - ๑๓ 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. คณะกรรมการผูCประเมินคุณภาพประชุมสรุปผลการประเมินฯ (เฉพาะ

คณะกรรมการผูCประเมิน) 

หCองประชุม Meet ๑ 

๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. พิธีปFดการประเมิน 

- คณะกรรมการกลMาวรายงานสรุปผลการประเมินและขCอเสนอแนะ 

- คณะผูCบริหารเขCารับฟyงผลการประเมินคุณภาพ  

- อธิการบดีกลMาวขอบคุณคณะกรรมการผูCประเมิน, ผูCบริหาร ผูCเก่ียวขCอง  

และกลMาวป|ดการประเมินคุณภาพ 

หCองประชุม Meet ๒ 

https://meet.google.com/hic-

ostz-oji 

นางสาวเจนจิรา  งามมานะ ผอ.สำนักประกันคุณภาพ (๐๘๖-๗๐๐-๔๔๐๘) นพรัตนE (๐๙๑-๗๔๒-๘๖๕๙) 

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง 



๒๖/๘/๒๕๖๔ 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินแยกตามตัวบGงช้ี  

กลุGม ช่ือ-นามสกุล กรรมการ ตรวจประเมิน 

ตัวบGงช้ีท่ี 

ห\องประชุม Meet 

๑ ศ.ดร.ประยุทธ   อัครเอกฒาลิน ประธาน องค8ประกอบท่ี ๕ 

(๕.๑, ๕.๒, ๕.๓) 

หCองประชุม Meet ๑๑ 

 
https://meet.google.com/ 

igh-iebj-hxg 

ผูCชKวยเลขานุการกลุKม ๑ : นางนพรัตน8  เหลKาวัฒนพงษ8 

๒ รศ.ดร.ฤดี    นิยมรัตน8 กรรมการ องค8ประกอบท่ี ๒, ๓   

(๒.๑, ๒.๒, ๒.๓, ๓.๑) 

หCองประชุม Meet ๑๒ 

 
ผศ.ดร.กรรณิการ8   มKวงชู กรรมการและ

เลขานุการ 

https://meet.google.com/ 

tnx-cdkp-vtx 

ผูCชKวยเลขานุการกลุKม ๒ : นางสาวอรพรรณ  จันทรเกษมจิต 

๓ ผศ.ดร.วิสันต8   ต้ังวงษ8เจริญ กรรมการ องค8ประกอบท่ี ๑, ๔ 

(๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, ๑.๔, 

๑.๕, ๔.๑) 

หCองประชุม Meet ๑๓ 

 
ผศ.อรรถการ   สัตยพาณิชย8 กรรมการ https://meet.google.com/ 

hgk-yref-xzd 

 ผูCชKวยเลขานุการกลุKม ๓ : นางสาววาสนา  สังข8โพธ์ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖/๘/๒๕๖๔ 

กำหนดการสัมภาษณ]ผู\มีสGวนได\สGวนเสีย (Stakeholders) วันจันทร]ท่ี ๒๐ กันยายน  ๒๕๖๔ 

กลุGมท่ี คณะกรรมการ กลุGมผู\รับสัมภาษณ] (จำนวน) เวลา/สถานท่ี  

๑.  ศ.ดร.ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน 

 

 

ผูCชKวยเลขานุการกลุKม ๑ :  

นางนพรัตน8  เหลKาวัฒนพงษ8 

ผูCบริหาร (๗) 

(อธิการบดี, รองอธิการบดี) 

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 

หCองประชุม Meet ๓ 

 
https://meet.google.com/rfa-jpij-mwv 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย (๑)  เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. 

หCองประชุม Meet ๔ 

 
https://meet.google.com/zcp-ihaa-rwu 

๒.  รศ.ดร.ฤดี  นิยมรัตน8  

ผศ.ดร.กรรณิการ8  มKวงชู 

 

 

ผูCชKวยเลขานุการกลุKม ๒ : 

นางสาวอรพรรณ  จันทรเกษมจิต 

คณบดี (๘) เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 

หCองประชุม Meet ๕ 

 
https://meet.google.com/vod-jyxc-fzr 

อาจารย8ประจำ (๕) 

 

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. 

หCองประชุม Meet ๖ 

 
https://meet.google.com/mxy-yrjs-nfu 

บุคลากรสายสนับสนุน (๕) เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. 

หCองประชุม Meet ๗ 

 
https://meet.google.com/rpm-kyuc-sfg 

๓.  ผศ.ดร.วิสันต8  ต้ังวงษ8เจริญ 

ผศ.อรรถการ  สัตยพาณิชย8 

 

 

ผูCชKวยเลขานุการกลุKม ๓ : 

นางสาววาสนา  สังข8โพธ์ิ 

ผูCใชCบัณฑิต/สถานประกอบการ 

(๓) 

 

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 

หCองประชุม Meet ๘ 

 
https://meet.google.com/ueg-wuou-sxn 



๒๖/๘/๒๕๖๔ 

กลุGมท่ี คณะกรรมการ กลุGมผู\รับสัมภาษณ] (จำนวน) เวลา/สถานท่ี  

ศิษย8เกKา (๓)  เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. 

หCองประชุม Meet ๙ 

 
https://meet.google.com/tbf-vkvz-wov 

นักศึกษา (๔) เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. 

หCองประชุม Meet ๑๐ 

 
https://meet.google.com/qnh-yvbw-xyk 

 

 

 


