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กำหนดกำรสัมภำษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒)
วัน
วันอังคำรที่ ๓
กันยำยน ๒๕๖๒

เวลำ
ผู้เข้ำรับกำรสัมภำษณ์
เวลา ๐๙.๐๐- คณะกรรมการติดตาม
๐๙.๓๐ น. ตรวจสอบ และประเมินผลฯ
ประชุมเตรียมความพร้อม
เวลา ๐๙.๓๐- กรรมการสภามหาวิทยาลัย
๑๒.๐๐ น.
- ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
๒ คน
- ประเภทผู้แทน
คณาจารย์ประจา ๒ คน
เวลา ๐๙.๓๐- ผู้แทนชุมชนและผู้ใช้บัณฑิต
๑๒.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๓๐- ประธานสภาคณาจารย์และ
๑๐.๓๐ น. ข้าราชการ
เวลา ๑๐.๔๕- ผู้แทนศิษย์เก่าและศิษย์
๑๒.๐๐ น. ปัจจุบัน

ผู้สัมภำษณ์

กรรมการทุกท่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ
รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
รองศาสตราจารย์ประยูร ทรงศิลป์
นายเฉลิม ศรีผดุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา สังข์สุวรรณ
รองศาสตราจารย์สุวิทย์ เฑียรทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลอ วงศ์แสวง
รองศาสตราจารย์สุวิทย์ เฑียรทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลอ วงศ์แสวง

สถำนที่
ห้องประชุมพินิตประชานาถ ๒
ชั้น ๓ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครู
ไทย
ห้องประชุมพินิตประชานาถ ๒
ชั้น ๓ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครู
ไทย
ห้องประชุมย่อย ๒ ชั้น ๓ อาคารอนุสรณ์
๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย
ห้องประชุมย่อย ๑ ชั้น ๓ อาคารอนุสรณ์
๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย
ห้องประชุมย่อย ๑ ชั้น ๓ อาคารอนุสรณ์
๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย
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กำหนดกำรสัมภำษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร (ต่อ)
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒)
วัน
วันศุกร์ที่ ๖
กันยำยน ๒๕๖๒

เวลำ
ผู้เข้ำรับกำรสัมภำษณ์
เวลา ๑๒.๐๐- คณะกรรมการติดตาม
๑๓.๓๐ น. ตรวจสอบ และประเมินผลฯ
ประชุมเตรียมความพร้อม
เวลา ๑๓.๓๐- อธิการบดี
๑๖.๐๐ น.
รองอธิการบดี

ผู้สัมภำษณ์

กรรมการทุกท่าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ
รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
รองศาสตราจารย์ประยูร ทรงศิลป์
รองศาสตราจารย์สุวิทย์ เฑียรทอง
นายเฉลิม ศรีผดุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา สังข์สุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลอ วงศ์แสวง

สถำนที่
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคาร
อนุสรณ์ ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย
ห้องรับรองสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔
อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคาร
อนุสรณ์ ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย
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กำหนดกำรสัมภำษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร (ต่อ)
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒)
วัน
วันจันทร์ที่
๙ กันยำยน
๒๕๖๒

เวลำ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
เวลา ๐๘.๓๐- คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ
๐๙.๓๐ น. ประชุมเตรียมความพร้อม

ผู้สัมภำษณ์

กรรมการทุกท่าน

เวลา ๐๙.๓๐- เยี่ยมเยือนวิทยาลัยการฝึกหัดครู และสัมภาษณ์
๑๒.๐๐ น. (กลุม่ ละ ๔๕ นาที พักช่วงแต่ละกลุ่ม ๕ นาที)
- คณบดี
- ประธานสาขา (ไม่เกิน ๕ คน)
- ผู้แทนอาจารย์ ๒ คน
- ผู้แทนนักศึกษาชั้นปีละ ๑ คน
เวลา ๐๙.๓๐- เยี่ยมเยือนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
๑๒.๐๐ น. สัมภาษณ์ (กลุ่มละ ๔๕ นาที พักช่วงแต่ละกลุม่ ๕ นาที)
- คณบดี
- ประธานสาขา (ไม่เกิน ๕ คน)
- ผู้แทนอาจารย์ ๒ คน
- ผู้แทนนักศึกษาชั้นปีละ ๑ คน
เวลา ๐๙.๓๐- เยี่ยมเยือนคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม และสัมภาษณ์
๑๒.๐๐ น. (กลุ่มละ ๔๕ นาที พักช่วงแต่ละกลุ่ม ๕ นาที)
- คณบดี
- ประธานสาขา (ไม่เกิน ๕ คน)
- ผู้แทนอาจารย์ ๒ คน
- ผู้แทนนักศึกษาชั้นปีละ ๑ คน
เวลา ๑๒.๐๐- พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น.

รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
รองศาสตราจารย์ประยูร ทรงศิลป์

เวลา ๑๓.๓๐- เยี่ยมเยือนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
๑๖.๐๐ น. สัมภาษณ์ (กลุ่มละ ๔๕ นาที พักช่วงแต่ละกลุ่ม ๕ นาที)
- คณบดี
- ประธานสาขา (ไม่เกิน ๕ คน)
- ผู้แทนอาจารย์ ๒ คน
- ผู้แทนนักศึกษาชั้นปีละ ๑ คน
เวลา ๑๓.๓๐- เยี่ยมเยือนคณะวิทยาการจัดการ และสัมภาษณ์ (กลุ่ม
๑๖.๐๐ น. ละ ๔๕ นาที พักช่วงแต่ละกลุม่ ๕ นาที)
- คณบดี
- ประธานสาขา (ไม่เกิน ๕ คน)
- ผู้แทนอาจารย์ ๒ คน
- ผู้แทนนักศึกษาชั้นปีละ ๑ คน

รองศาสตราจารย์สุวิทย์ เฑียรทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลอ วงศ์แสวง

สถำนที่
ห้องประชุมพินิตประชา
นาถ ชั้น ๑ อาคาร
อนุสรณ์ ๑๐๐ ปีการ
ฝึกหัดครูไทย
วิทยาลัยการฝึกหัดครู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ
นายเฉลิม ศรีผดุง

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์สุวิทย์ เฑียรทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลอ วงศ์แสวง

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

กรรมการทุกท่าน

ห้องประชุมพินิต
ประชานาถ ชั้น ๑
อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐
ปีการฝึกหัดครูไทย
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ
นายเฉลิม ศรีผดุง

***หมำยเหตุ : กำรสัมภำษณ์ในแต่ละหน่วยงำน จะเป็นกำรแบ่งกลุ่มผู้เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ตำมลำดับ

คณะวิทยาการจัดการ
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กำหนดกำรสัมภำษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร (ต่อ)
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒)
วัน
วันพุธที่ ๑๑
กันยำยน
๒๕๖๒

เวลำ
ผู้เข้ำรับกำรสัมภำษณ์
เวลา ๐๘.๓๐- คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ
๐๙.๓๐ น. ประชุมเตรียมความพร้อม
เวลา ๐๙.๓๐- เยี่ยมเยือนสานักศิลปะและวัฒนธรรม และสัมภาษณ์
๑๒.๐๐ น. (กลุม่ ละ ๔๕ นาที พักช่วงแต่ละกลุ่ม ๕ นาที)
- ผู้อานวยการ
- ผู้แทนเจ้าหน้าที่ประจาสานักงาน ๓ คน
เวลา ๐๙.๓๐- เยี่ยมเยือนสานักงานอธิการบดี และสัมภาษณ์
๑๒.๐๐ น. (กลุ่มละ ๔๕ นาที พักช่วงแต่ละกลุ่ม ๕ นาที)
- ผู้อานวยการ
- ผู้แทนเจ้าหน้าที่ประจาสานักงาน ๓ คน
เวลา ๐๙.๓๐- เยี่ยมเยือนสถาบันวิจยั และพัฒนา และสัมภาษณ์
๑๒.๐๐ น. (กลุ่มละ ๔๕ นาที พักช่วงแต่ละกลุ่ม ๕ นาที)
- ผู้อานวยการ
- ผู้แทนเจ้าหน้าที่ประจาสานักงาน ๓ คน
เวลา ๐๙.๓๐- เยี่ยมเยือนสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑๒.๐๐ น. และสัมภาษณ์ (กลุ่มละ ๔๕ นาที พักช่วงแต่ละกลุ่ม ๕
นาที)
- สัมภาษณ์ผู้อานวยการ
- ผู้แทนเจ้าหน้าที่ประจาสานักงาน ๓ คน
เวลา ๑๒.๐๐- พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น.

ผู้สัมภำษณ์

กรรมการทุกท่าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ

สถำนที่
ห้องประชุมพินิตประชา
นาถ ชั้น ๑ อาคาร
อนุสรณ์ ๑๐๐ ปีการ
ฝึกหัดครูไทย
สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา สังข์สุวรรณ สานักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลอ วงศ์แสวง
รองศาสตราจารย์สุวิทย์ เฑียรทอง

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

รองศาสตราจารย์ประยูร ทรงศิลป์

สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

กรรมการทุกท่าน

ห้องประชุมพินิต
ประชานาถ ชั้น ๑
อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐
ปีการฝึกหัดครูไทย
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เวลา ๑๓.๓๐- - เยี่ยมเยือนสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
๑๖.๐๐ น. สารสนเทศ และสัมภาษณ์ (กลุ่มละ ๔๕ นาที พักช่วงแต่
ละกลุม่ ๕ นาที)
- ผู้อานวยการ
- ผู้แทนเจ้าหน้าที่ประจาสานักงาน ๓ คน
เวลา ๑๓.๓๐- เยี่ยมเยือนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ และสัมภาษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา สังข์สุวรรณ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
๑๖.๐๐ น. (กลุ่มละ ๔๕ นาที พักช่วงแต่ละกลุ่ม ๕ นาที)
- ผู้อานวยการ
- รองผู้อานวยการ
- ผู้แทนอาจารย์ ๒ คน
- ผู้แทนนักเรียนชั้นปีละ ๑ คน
***หมำยเหตุ : กำรสัมภำษณ์ในแต่ละหน่วยงำน จะเป็นกำรแบ่งกลุ่มผู้เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ตำมลำดับ
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