
เอกสารแนบท้ายคำสั่ง 3 
 

กำหนดวัน เดือน ปี ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2564  

ในวันที่ 9 กันยายน 2565  

 
QR-Code ห้องตรวจประเมิน  

เข้าถึงห้องประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา  2564  
URL : https://arit.kpru.ac.th/sh/f5c828   

 
QR-Code SAR KPRU 2564 

URL : https://arit.kpru.ac.th/sh/e87f6a 
วัน เดือน ปี /

เวลา (น.) 
กิจกรรม 

30-31 ส.ค.65 ร้านจัดทำเล่ม SAR 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
1 ก.ย. 65 
 
 

เวลา 09.00 น. งานมาตรฐานและประกันคณุภาพการศึกษาจัดส่งเลม่ SAR ระดบัมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564  ให้กับคณะกรรมการ
ผ่านช่องทางการขนส่งเอกชน และมอบเลม่ให้กับผูเ้กี่ยวข้อง 
เวลา 16.40 น. งานมาตรฐานและประกันคณุภาพการศึกษาจัดส่งไฟล์ SAR ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 ที่เช่ือมโยงเอกสาร
ครบถ้วน ให้กับคณะกรรมการผ่าน E-mail  และไลน์กลุม่ของคณะกรรมการ และแจ้งคณะกรรมการเพื่อทราบ รวมถึงจัดส่งไฟล์ SAR ที่
เชื่อมโยงเอกสารครบถ้วนใหผู้้เกี่ยวข้อง 

2-8 ก.ย. 65 คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ศึกษารายละเอียด SAR และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รูปแบบไฟล์ดิจิตอล ล่วงหน้าก่อนการประเมิน 
7 วัน 

9 ก.ย. 65 ห้อง/กิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา (โปรดบันทึกภาพ) 
08.45-09.30 
 

QA :  ห้องประชุมหลัก (On line)  / ห้องประชุมชั้น 8  (On site) บุคลากรที่เข้าร่วม หรือที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมห้องนี้ได้ตลอดเวลา  
  พิธีกรโดย นางวรรณภา สุวรรณพงษ์ (นักประชาสัมพันธ์) 
 -รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  (ผศ.ดร.ปรียานุช  พรหมภาสติ) กล่าวต้อนรับ  
 -ประธานคณะกรรมการแนะนำคณะกรรมการตรวจประเมิน  และช้ีแจงวัตถุประสงค์การประเมิน 
 -รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคณุภาพการศึกษา (ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง) นำเสนอผลการดำเนินงานโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

08.30-08.45  QA1 เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  สำหรับคณะกรรมการ (กรรมการ เลขานกุาร และผู้ช่วยเลขานุการ) 
09.30-10.30  
 

ห้องสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (โปรดบันทึกภาพ) 

https://arit.kpru.ac.th/sh/f5c828
https://arit.kpru.ac.th/sh/e87f6a


วัน เดือน ปี /
เวลา (น.) 

กิจกรรม 

  รหัสกลุ่มผู้รับสัมภาษณ์ ชื่อ-สกลุ (กรรมการ) ชื่อ-สกลุ (เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ)  

ST1 (09.30 น.-10.00 น.) ผู้บริหาร : อธิการบดี      
รองอธิการบดี และ ผู้ช่วยอธิการบดี   
      (10.00 น.-10.30 น.) คณบดีทุกคณะ ผอ.
สำนัก สถาบัน และกอง  

รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ 
นางสาวชรินรัตน์ บญุมาก 

ST2 ตัวแทนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร  ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา 
 

นางสาวสุนันท์ แหวนประดับ 
นางสาวพันทิพา เย็นญา 
 

ST3 ผู้ใช้บัณฑิตภาคเอกชนราชการ และรัฐวิสาหกจิ  ผศ.เบญจพร  รอดอาวุธ อาจารยส์าวิตรี  พรหมรักษา 

ST4 -ตัวแทนศิษย์เก่า 
      -ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน  
      -บุคลากรสายสนับสนุน   

รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว ผศ.วรางค์ รามบุตร 
 

ST5 ผู้ปกครองและกลุ่มผู้รับบริการตามพันธกิจ   ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปญัญาพงศ ์ อาจารย์ประภสัสรา  ห่อทอง 
 

หมายเหตุ :  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการจัดส่งบญัชีรายชื่อ-นามสกุล โดยมีรายละเอียดข้อมลูผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพอสังเขป และมอบ
ให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ   (พักรับประทานอาหารว่าง 10.30-10.45 น.) 

10.30-12.00  QA2-1 ถึง QA2-5) ห้องสำหรับรับตรวจประเมิน แบ่งตามตัวบ่งช้ี  ดังนี้ (โปรดบันทึกภาพ) 
 
รหัสห้อง-ตัวบ่งชี้-องค์ประกอบ ชื่อ-สกลุ (กรรมการ) ชื่อ-สกลุ (เลขานุการและผู้ช่วยเลขานกุาร)  

QA2-1 ตัวบ่งช้ี 1.1-1.8  ผศ.เบญจพร  รอดอาวุธ อาจารยส์าวิตรี  พรหมรักษา 

QA2-2 ตัวบ่งช้ี 2.1-2.4 รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางค์ รามบตุร 

QA2-3 ตัวบ่งช้ี 3.1-3.2,4.1-4.2 ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปญัญาพงศ ์ อาจารย์ประภสัสรา  ห่อทอง 

QA2-4 ตัวบ่งช้ี 5.1 (5 ข้อ),  
ตัวบ่งช้ี 5.3 (ผลลัพธ์) , ตัวบ่งช้ี 5.4 (6 ข้อ) ,  
ตัวบ่งช้ี 6.1 (6 ข้อ,ตัวบ่งช้ี 6.2 (6 ข้อ),  
ตัวบ่งช้ี 6.3 (ผลลัพธ์)   

รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ 
นางสาวชรินรัตน์ บญุมาก 

QA2-5 ตัวบ่งช้ี 5.2 (8 ข้อ) ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา นางสาวสุนันท์ แหวนประดับ 
นางสาวพันทิพา เย็นญา 

 

หมายเหตุ ทุกตัวบ่งช้ีต้องทำการเชื่อมโยงเอกสารหลักฐานให้ครบถว้น 
12.00-13.00   รับประทานอาหารกลางวัน 



วัน เดือน ปี /
เวลา (น.) 

กิจกรรม 

13.00-15.00  QA2-1 ถึง QA2-5)  ห้องสำหรับรับตรวจประเมิน แบ่งตามตัวบ่งช้ี  ดังนี้  (โปรดบันทึกภาพ) (เพ่ิมเติม) 
รหัสห้อง-ตัวบ่งชี้-องค์ประกอบ ชื่อ-สกลุ (กรรมการ) ชื่อ-สกลุ (เลขานุการและผู้ช่วยเลขานกุาร)  

QA2-1 ตัวบ่งช้ี 1.1-1.8  ผศ.เบญจพร  รอดอาวุธ อาจารยส์าวิตรี  พรหมรักษา 

QA2-2 ตัวบ่งช้ี 2.1-2.4 รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว ผศ.วรางค์ รามบุตร 

QA2-3 ตัวบ่งช้ี 3.1-3.2,4.1-4.2 ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปญัญาพงศ ์ อาจารย์ประภสัสรา  ห่อทอง 

QA2-4 ตัวบ่งช้ี 5.1 (5 ข้อ),  
ตัวบ่งช้ี 5.3 (ผลลัพธ์) , ตัวบ่งช้ี 5.4 (6 ข้อ) ,  
ตัวบ่งช้ี 6.1 (6 ข้อ,ตัวบ่งช้ี 6.2 (6 ข้อ),  
ตัวบ่งช้ี 6.3 (ผลลัพธ์)   

รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ 
นางสาวชรินรัตน์ บญุมาก 

QA2-5 ตัวบ่งช้ี 5.2 (8 ข้อ) ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา นางสาวสุนันท์ แหวนประดับ 
นางสาวพันทิพา เย็นญา 

 

15.00-16.00  QA1 ห้องประชุมสำหรับคณะกรรมการ (กรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ)  (โปรดบันทึกภาพ)  
         -ประชุมสรุปผลการประเมนิเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  (ตาราง Excel รายตัวบ่งช้ี , IPO) /ฟอร์มรายงานผลการประเมินจาก
คณะกรรมการ 

16.00 น.  
เป็นต้นไป 

QA :  ห้องประชุมหลัก (On line)  / ห้องประชุมชั้น 8  (On site) บุคลากรที่เข้าร่วม หรือท่ีเกี่ยวข้องพร้อมกัน  
พิธีกรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ 
     -คณะกรรมการแจ้งผลการประเมินด้วยวาจา  / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ และนางสาวชรินรัตน์ บญุมาก  จัดเตรยีม
ข้อมูล 
     -ผู้เกี่ยวข้องให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
     -รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา (ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง) ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) และกล่าวขอบคุณ 
     -รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  (ผศ.ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต) ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
และกลา่วปิด  

15 ก.ย. 65   ผู้เกี่ยวข้องทำการแก้ไขข้อมลูให้ครบถ้วนสมบรูณห์ลังตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการ   
20 ก.ย. 65 มหาวิทยาลยัตรวจสอบความถูกตอ้งครบถ้วนของข้อมูลผ่านระบบ Che QA online  
24 ก.ย. 65 ประธานคณะกรรมการ และงานมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา  ยืนยันข้อมลูและจัดส่งระบบ CHE QA 3D Online Systems 

ให้กับหน่วยงานต้นสังกัด  

 
*** 


