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กาหนดการโครงการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ประจาปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 11 – 15 กันยายน 2560
*******************************************

วันที่ 11 กันยายน 2560
ตรวจประเมินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(อาคารสิรินธร)
เวลา 09.00 น. - 09.15 น.
- คณบดีแนะนาผู้บริหารและบุคลากร
- นาเสนอผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เวลา 09.15 น. – 09.30 น.
- ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินแนะนา
คณะกรรมการตรวจประเมิน และชี้แจงวิธีการและ
ขั้นตอนการตรวจประเมิน
เวลา 09.30 น. – 12.00 น.
- คณะกรรมการประเมินตรวจเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง
เวลา 12.00 น. – 13.00 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. – 14.00 น.
- คณะกรรมการดาเนินการตรวจประเมิน และสัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
เวลา 14.00 น. – 15.30 น.
- คณะกรรมการดาเนินการตรวจประเมิน เอกสารหลักฐาน
และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง (ต่อ)
เวลา 15.30 น. – 16.30 น.
- คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการประเมิน
เวลา 16.30 น. – 17.00 น.
- คณะกรรมการแจ้งผลการตรวจประเมินทางวาจา
วันที่ 12 กันยายน 2560
ตรวจประเมิน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ
เวลา 09.00 น. - 09.15 น.
- คณบดีแนะนาผู้บริหารและบุคลากร
- นาเสนอผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เวลา 09.15 น. – 09.30 น.
- ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินแนะนา
คณะกรรมการตรวจประเมิน และชี้แจงวิธีการและ
ขั้นตอนการตรวจประเมิน
เวลา 09.30 น. – 12.00 น.
- คณะกรรมการประเมินตรวจเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง
เวลา 12.00 น. – 13.00 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. – 14.00 น.
- คณะกรรมการดาเนินการตรวจประเมิน และสัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
เวลา 14.00 น. – 15.30 น.
- คณะกรรมการดาเนินการตรวจประเมิน เอกสารหลักฐาน
และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง (ต่อ)
เวลา 15.30 น. – 16.30 น.
- คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการประเมิน
เวลา 16.30 น. – 17.00 น.
- คณะกรรมการแจ้งผลการตรวจประเมินทางวาจา
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.00 - 10.15 น. และ 14.00 - 14.15 น.
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วันที่ 13 กันยายน 2560
ตรวจประเมินคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมของคณะครุศาสตร์ (อาคารคณะครุศาสตร์หลังใหม่)
เวลา 09.00 น. - 09.15 น.
เวลา 09.15 น. – 09.30 น.
เวลา 09.30 น. – 12.00 น.
เวลา 12.00 น. – 13.00 น.
เวลา 13.00 น. – 14.00 น.
เวลา 14.00 น. – 15.30 น.
เวลา 15.30 น. – 16.30 น.
เวลา 16.30 น. – 17.00 น.

- คณบดีแนะนาผู้บริหารและบุคลากร
- นาเสนอผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
- ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินแนะนา
คณะกรรมการตรวจประเมิน และชี้แจงวิธีการและ
ขั้นตอนการตรวจประเมิน
- คณะกรรมการประเมินตรวจเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
- คณะกรรมการดาเนินการตรวจประเมิน และสัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
- คณะกรรมการดาเนินการตรวจประเมิน เอกสารหลักฐาน
และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง (ต่อ)
- คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการประเมิน
- คณะกรรมการแจ้งผลการตรวจประเมินทางวาจา

วันที่ 14 กันยายน 2560
ตรวจประเมินคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
เวลา 09.00 น. - 09.15 น.
เวลา 09.15 น. – 09.30 น.
เวลา 09.30 น. – 12.00 น.
เวลา 12.00 น. – 13.00 น.
เวลา 13.00 น. – 14.00 น.
เวลา 14.00 น. – 15.30 น.
เวลา 15.30 น. – 16.30 น.
เวลา 16.30 น. – 17.00 น.
หมายเหตุ

- คณบดีแนะนาผู้บริหารและบุคลากร
- นาเสนอผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
- ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินแนะนา
คณะกรรมการตรวจประเมิน และชี้แจงวิธีการและ
ขั้นตอนการตรวจประเมิน
- คณะกรรมการประเมินตรวจเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
- คณะกรรมการดาเนินการตรวจประเมิน และสัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
- คณะกรรมการดาเนินการตรวจประเมิน เอกสารหลักฐาน
และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง (ต่อ)
- คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการประเมิน
- คณะกรรมการแจ้งผลการตรวจประเมินทางวาจา

พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.00 - 10.15 น. และ 14.00 - 14.15 น.
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วันที่ 15 กันยายน 2560
ตรวจประเมินคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมของคณะวิทยาการจัดการ (ชั้น3)
เวลา 09.00 น. - 09.15 น.
เวลา 09.15 น. – 09.30 น.
เวลา 09.30 น. – 12.00 น.
เวลา 12.00 น. – 13.00 น.
เวลา 13.00 น. – 14.00 น.
เวลา 14.00 น. – 15.30 น.
เวลา 15.30 น. – 16.30 น.
เวลา 16.30 น. – 17.00 น.
หมายเหตุ

- คณบดีแนะนาผู้บริหารและบุคลากร
- นาเสนอผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
- ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินแนะนา
คณะกรรมการตรวจประเมิน และชี้แจงวิธีการและ
ขั้นตอนการตรวจประเมิน
- คณะกรรมการประเมินตรวจเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
- คณะกรรมการดาเนินการตรวจประเมิน และสัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
- คณะกรรมการดาเนินการตรวจประเมิน เอกสารหลักฐาน
และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง (ต่อ)
- คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการประเมิน
- คณะกรรมการแจ้งผลการตรวจประเมินทางวาจา

พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.00 - 10.15 น. และ 14.00 - 14.15 น.
กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 11 กันยายน 2560 , คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 12 กันยายน 2560

1

ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

เคมี/วิทยาศาสตร์

รหัสผู้
ตาแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ประเมิน ประธาน/กรรมการ
U570224 ประธานกรรมการ 081-7076898

2

ผศ.กฤดา ชุ่มจันทร์จริ า

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์

คณิตศาสตร์

U580130 กรรมการ

089-9063516

-

3

อาจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์

การบริหาร
อุตสาหกรรม/
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

U570672 กรรมการ

081-7855922

tnuttha@uru.ac.th

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ความเชี่ยวชาญ

E-mail
-

หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์ วันที่ 13 กันยายน 2560 , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 14 กันยายน 2560 , คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 15 กันยายน 2560
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

สังกัด

1

ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

2

ผศ.ชญานิษฐ์ ศศิวิมล

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

3

ผศ.ดร. รัชนี นิธากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาไทย,
ประถมศึกษา
,การศึกษา
หลักสูตรและ
การสอน/การ
ประกันคุณภาพ
เกษตรศาสตร์
ด้านพืช

รหัสผู้
ประเมิน
U570776

ตาแหน่ง
ประธาน/กรรมการ
ประธานกรรมการ

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

081-9723572

krunoi99@hotmai
l.com

U570278

กรรมการ

087-3190373

U570164

กรรมการ

089-4601317

-

หมายเหตุ

