
1 
สํานักประกันคุณภาพ มทร.พระนคร 

กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ประจาํปการศึกษา 2563 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 

วันอังคารท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 ผานระบบ Google Meet 
 

คณะกรรมการประเมิน 

1. ผูชวยศาสตราจารยแกวตา   ขาวเหลือง ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดําเนิน  ไชยแสน กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานาจ  จํารัสจรุงผล กรรมการและเลขานุการ 
 

เวลา รายละเอียด หองประชุม Meet 

08.30 – 9.00 น. คณะกรรมการประชุมเตรียมวางแผนการประเมินคุณภาพภายใน 
(เฉพาะคณะกรรมการ) 

หองประชุม Meet 1 

09.00 - 09.30 น. พิธีเปดการประเมิน 
- ผูบริหารกลาวเปด และตอนรับคณะกรรมการประเมิน และ

นําเสนอบริบทและผลการดําเนนิงานของสถานศึกษา 

- ประธานคณะกรรมการประเมิน แนะนําคณะกรรมการและชี้แจง
วัตถุประสงคของการประเมิน 

หองประชุม Meet 2 

: https://meet.google.com/dsz-
czrs-wmr 

 
09.30 – 10.30 น. คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพ สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Stakeholders) 

ผูบริหาร อาจารย ศิษยเกา ผูเรียนปจจุบัน และสถานประกอบการ 

หองประชุม Meet 2-4 

10.30 - 11.00 น. คณะกรรมการผูประเมินลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยม หองเรียน 
หองปฏิบัติการ หองสมุด ศูนยวิทยบริการ 

หองประชุม Meet 3-4 

11.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินตรวจสอบเอกสารหลักฐานจาก SAR และ
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมจากผูรับผิดชอบตามประเด็นการประเมิน 

หองประชุม Meet 5-7 

12.00 - 13.00 น. พักกลางวัน  
13.00 - 14.00 น. คณะกรรมการประเมินตรวจสอบเอกสารหลักฐานจาก SAR และ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมจากผูรับผิดชอบตามประเด็นการประเมิน 
(ตอ) 

หองประชุม Meet 5-7 

14.00 - 15.00 น. คณะผูประเมินประชุม วิเคราะห สรุปผลการประเมิน เพ่ือเตรียม
รายงานผลดวยวาจา (เฉพาะคณะกรรมการประเมิน) 

หองประชุม Meet 1 

15.00 - 16.00 น. พิธีปดการประเมิน 

- คณะกรรมการประเมิน กลาวรายงานผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะ (ดวยวาจา) ใหผูบริหาร ครู และผูท่ีเก่ียวของทราบ 
- ผูบริหารกลาวขอบคุณคณะกรรมการประเมิน ผูเก่ียวของ และ 
กลาวปดการประเมินคุณภาพ 

หองประชุม Meet 2 
: https://meet.google.com/dsz-

czrs-wmr 

 

นางสาววาสนา สังขโพธ์ิ (095-546-5524) สํานักประกันคุณภาพ 02-665-3777 ตอ 6606 

* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
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2 
สํานักประกันคุณภาพ มทร.พระนคร 

กําหนดการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) : เวลา 09.30 – 10.30 น. 
กลุม คณะกรรมการ กลุมผูรับสัมภาษณ  เวลา  หองประชุม Meet 
1.  ผศ.แกวตา  ขาวเหลือง 

   (ประธาน) 
ผูบริหาร (  ) 
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ  
ผช.อธิการบด ี
- คณบดี, รองคณบด ี

เวลา 09.30 – 10.30 น.  
 

หองประชุม Meet 2 
https://meet.google.com/

dsz-czrs-wmr 

 
2.  ผศ.ดร.ดําเนิน  ไชยแสน 

   (กรรมการ) 
ศิษยเกา (5) เวลา 09.30 – 10.00 น.  

 
หองประชุม Meet 3 

https://meet.google.com/
use-ehzu-dmc 

 

ศิษยปจจุบัน (7) เวลา 10.00 – 10.30 น. 
 

3.  ผศ.ดร.อํานาจ  จํารัสจรุงผล 
 (กรรมการและเลขานุการ) 

อาจารย (7) เวลา 09.30 – 10.00 น. 
 

หองประชุม Meet 4 
https://meet.google.com/

vrh-hhaf-rhu 

 
สถานประกอบการ (2) 
ผูปกครอง (2) 

เวลา 10.00 – 10.30 น. 
 

สัมภาษณทางโทรศัพท 

 

กําหนดการตรวจเย่ียม หองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด ศูนยวิทยบริการ : เวลา 10.30 – 11.00 น. 

คณะกรรมการ พ้ืนท่ีตรวจเย่ียมผาน 
VDO 

เวลา  หองประชุม Meet 

ผศ.ดร.ดําเนิน  ไชยแสน คณะบริหารธุรกิจ 
ผูนําเสนอการตรวจเยีย่ม : 
ผูบริหาร/ผูรับผิดชอบ 

เวลา 10.30 – 11.00 น. 
 

หองประชุม Meet 3 
https://meet.google.com/use-

ehzu-dmc 

 
ผศ.ดร.อํานาจ  จํารัสจรุงผล คณะวิศวกรรมศาสตร 

ผูนําเสนอการตรวจเยีย่ม : 
ผูบริหาร/ผูรับผิดชอบ 

เวลา 10.30 – 11.00 น. 
 

หองประชุม Meet 4 
https://meet.google.com/vrh-

hhaf-rhu 
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3 
สํานักประกันคุณภาพ มทร.พระนคร 

กําหนดการตรวจประเมิน SAR แยกตามประเด็นการประเมิน : เวลา 11.00 – 14.00 น. 

กลุม คณะกรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพ 
ของสถานศึกษา 

หองประชุม Meet 

1 ผศ.แกวตา   ขาวเหลือง 
   (ประธาน) 

ดานท่ี 3 ครูผูสอนและผูบริหาร 
           สถานศึกษา  
ดานท่ี 4 การมีสวนรวม 

หองประชุม Meet 5 
https://meet.google.com/vaw-

ecco-ydp 

 
ผูชวยเลขานุการกลุม 1 : นางสาววาสนา  สังขโพธิ ์

2 ผศ.ดร.ดําเนิน  ไชยแสน 
   (กรรมการ) 

ดานท่ี 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา หองประชุม Meet 6 
https://meet.google.com/zwg-

dnzv-hpw 

 
ผูชวยเลขานุการกลุม 2 : นางนพรัตน  เหลาวัฒนพงษ 

3 ผศ.ดร.อํานาจ  จํารัสจรุงผล 
   (กรรมการและเลขานุการ) 

ดานท่ี 2 หลักสูตรและการเรียน 
           การสอน 
ดานท่ี 5 ปจจัยพ้ืนฐาน 

หองประชุม Meet 7 
https://meet.google.com/sot-rkgf-

oaz 

 
 ผูชวยเลขานุการกลุม 3 : นางวรรณรัฐ  คงสมบูรณ 
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