
 
ตารางประชุมเชิงปฏิบัติการ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอาชีวศึกษาของวิทยาลัยใน
เครือข่ายสหเวชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

ระหว่างวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี 

 

วันเดือนปี เวลา กิจกรรม 
12 ธ.ค. 61  08.30-08.45 น. ลงทะเบยีน 

 08.45-09.00 น. เปิดโครงการ โดย ผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก 
 09.00-10.30 น. 

 
- อภิปรายเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
โดย ผอ.เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ ผู้อ านวยการวิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จงัหวดัยะลา 

     ผศ.ดร.วินัย สยอวรรณ ผู้อ านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ กาญจนาภิเษก 
- พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 

 10.30-12.00 น. บรรยาย เร่ือง การจดัท า Template แบบประเมินตามตัวบ่งชี้  
- โดย ดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ ข้าราชการบ านาญ  

 12.00-13.-30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.30-14.30 น. - แบ่งกลุ่มจัดท าเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง    

  พ.ศ. 2561 
 กลุ่มที่ 1 คู่มือประเมินเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  โดย ดร.รัชนพีร  ไชยมิ่ง 
 กลุ่มที่ 2 แนวปฏิบัติแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(template) 
  โดย ดร.เบญจวรรณ  พูนธนานิวัฒน์กุล 
 กลุ่มที่ 3 เครื่องมือประเมินเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาคทฤษฎี  
   โดย ดร.เบญจวรรณ  ทิมสุวรรณ 
   อ.เสาวลักษณ์  ศรีดาเกษ 
 กลุ่มที่ 4 เครื่องมือประเมินเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาคปฏิบัติ 
   โดย ดร.ลลิลี่  ศิริพร 
   ผศ.ดร.วินัย  สยอวรรณ 
- พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 

 14.30-16.30 น. - แบ่งกลุ่มจัดท าเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 กลุ่มที่ 1 คู่มือประเมินเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  โดย ดร.รัชนีพร  ไชยมิ่ง 
 กลุ่มที่ 2 แนวปฏิบัติแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(template) 
  โดย ดร.เบญจวรรณ  พูนธนานิวัฒน์กุล 
 กลุ่มที่ 3 เครื่องมือประเมินเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาคทฤษฎี  
  โดย ดร.เบญจวรรณ  ทิมสุวรรณ 
   อ.เสาวลักษณ์  ศรีดาเกษ 
 กลุ่มที่ 4 เครื่องมือประเมินเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาคปฏิบัติ 
  โดย ดร.ลลิลี่  ศิริพร 
   ผศ.ดร.วินัย  สยอวรรณ 

 



ตารางประชุมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาเครื่องมือประเมินเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  
ระหว่างวันท่ี 13-14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี 

วันเดือนปี เวลา กิจกรรม 
13 ธ.ค. 61  08.30-09.00 น. ลงทะเบยีน 

 09.00-12.00 น. - แบ่งกลุ่มจัดท าเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง    
  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 กลุ่มที่ 1 คู่มือประเมินเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  โดย ดร.รัชนีพร  ไชยมิ่ง 
 กลุ่มที่ 2 แนวปฏิบัติแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(template) 
  โดย ดร.เบญจวรรณ  พูนธนานิวัฒน์กุล 
 กลุ่มที่ 3 เครื่องมือประเมินเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาคทฤษฎี  
   โดย ดร.เบญจวรรณ  ทิมสุวรรณ 
   อ.เสาวลักษณ์  ศรีดาเกษ 
 กลุ่มที่ 4 เครื่องมือประเมินเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาคปฏิบัติ 
   โดย ดร.ลลิลี่  ศิริพร 
   ผศ.ดร.วินัย  สยอวรรณ 
- พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 

 12.00-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.30-16.30 น. - แบ่งกลุ่มจัดท าเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง    

  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 กลุ่มที่ 1 คู่มือประเมินเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  โดย ดร.รัชนีพร  ไชยมิ่ง 
 กลุ่มที่ 2 แนวปฏิบัติแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (template) 
  โดย ดร.เบญจวรรณ  พูนธนานิวัฒน์กุล 
                               ดร.กรกนก  ลัธธนันท์ 
 กลุ่มที่ 3 เครื่องมือประเมินเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาคทฤษฎี  
   โดย ดร.เบญจวรรณ  ทิมสุวรรณ 
   อ.เสาวลักษณ์  ศรีดาเกษ 
 กลุ่มที่ 4 เครื่องมือประเมินเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาคปฏิบัติ 
   โดย ดร.ลลิลี่  ศิริพร 
   ผศ.ดร.วินัย  สยอวรรณ  
- พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม   

14 ธ.ค. 61 09.00-12.00 น. - แบ่งกลุ่มจัดท าเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง    
  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 กลุ่มที่ 1 คู่มือประเมินเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  โดย ดร.รัชนีพร  ไชยมิ่ง 
                               ดร.ปัทมา  ทองสม 
 กลุ่มที่ 2 แนวปฏิบัติแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(template) 
  โดย ดร.เบญจวรรณ  พูนธนานิวัฒน์กุล 
                                 ดร.กรกนก  ลัธธนันท ์
 กลุ่มที่ 3 เครื่องมือประเมินเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาคทฤษฎี  



   โดย ดร.เบญจวรรณ  ทิมสุวรรณ 
   อ.เสาวลักษณ์  ศรีดาเกษ 
 กลุ่มที่ 4 เครื่องมือประเมินเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาคปฏิบัติ 
   โดย ดร.ลลิลี่  ศิริพร 
   ผศ.ดร.วินัย  สยอวรรณ  
- พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม่ 

 12.00-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.30-16.30 น. -แบ่งกลุม่วิพากษ์เกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูง 

พ.ศ. 2561 
 กลุ่มที่ 1 คู่มือประเมินเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  โดย ดร.ปัทมา  ทองสม 
 กลุ่มที่ 2 แนวปฏิบัติแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(template) 
  โดย ดร.กรกนก  ลัธธนันท ์
 กลุ่มที่ 3 เครื่องมือประเมินเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาคทฤษฎี  
  โดย ดร.เบญจวรรณ  ทิมสุวรรณ 
 กลุ่มที่ 4 เครื่องมือประเมินเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาคปฏิบัติ 
  โดย ดร.ลลิลี่  ศิริพร  
- พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม่ 

 17.00 น.  ปิดการประชุม 
 




