
กําหนดการ 
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังนอย อยุธยา 

ระหวางวันที่ ๒๗-๒๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
*********************** 

วันพุธที่ ๒๗  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๐๘.๐๐    ผูสัมมนาทุกทานลงทะเบียนรับเอกสาร เขาที่พัก 
  ศึกษาเอกสารเตรียมสานเสวนา 
๑๑.๐๐  ภัตตาหารเพล/อาหารกลางวัน 
๑๓.๓๐  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรคของการตรวจและประเมินคุณภาพภายใน 
๑๗.๐๐  อาหารเย็น/น้ําปานะ 
  พักผอนตามอธัยาศัย 
วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  กุมภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๐๘.๐๐  ผูเขาสัมมนาพรอมกันทีห่องประชุม 
๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ พระธรรมโกศาจารย อธิการบดี เปดการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษ 
๐๙.๓๐  บรรยายเรื่อง หลักการและขัน้ตอนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 

โดย นางสาวนชุนภา รืน่อบเชย รักษาการผูอํานวยการกลุมพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา  
๑๑.๓๐  ภัตตาหารเพล/อาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐  บรรยายเรื่อง การเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 
  โดย ศาสตราจารย ดร.ชัย จาตุรพิทักษกุล  หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุร ี
๑๕.๔๕  อาหารวาง/นํ้าปานะ 

๑๖.๐๐  คณะทํางานสรุปผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน คร้ังท่ี ๓ 

นําเสนอมาตรฐาน ตัวบงชี ้และเกณฑประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (ปรับปรุงใหม) 

  แบงกลุมการสัมมนาเปน ๓ กลุม  

๑๘.๐๐  อาหารเย็น/นํ้าปานะ 

วันศุกรท่ี ๒๙ กมุภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๐๘.๓๐  นําเสนอผลงานกลุม 

  อภิปราย-ซักถาม 

๑๐.๓๐  ปดการประชมุสัมมนา 

๑๑.๐๐  ภัตตาหารเพล/อาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 

หมายเหตุ   กําหนดการน้ี อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 



 

แบบตอบรับการเขารวมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ (วข./วส.) 
การประกันคณุภาพการศกึษา ณ  มจร  วังนอย อยุธยา 

ระหวางวันที่ ๒๗-๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 
********************* 

สวนงาน วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ .......................................................................................... 

 (๑)  ชื่อ............................................ นามสกุล/ฉายา ...................................................... 
ตําแหนง…………………………………………………………………..………………. 
หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก …………………… มือถอื ................................ 
หมายเลขโทรสารที่ติดตอไดสะดวก ……………………………………………………. 

เขาสัมมนาในกลุมที่      กลุมที่ ๑    กลุมที่ ๒    กลุมที่ ๓ 

(๒)  ชื่อ............................................ นามสกุล/ฉายา ...................................................... 
ตําแหนง…………………………………………………………………..………………. 
หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก …………………… มือถอื ................................ 
หมายเลขโทรสารที่ติดตอไดสะดวก ……………………………………………………. 

เขาสัมมนาในกลุมที่      กลุมที่ ๑    กลุมที่ ๒    กลุมที่ ๓ 

(๓)  ชื่อ............................................ นามสกุล/ฉายา ...................................................... 
ตําแหนง…………………………………………………………………..………………. 
หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก …………………… มือถอื ................................ 
หมายเลขโทรสารที่ติดตอไดสะดวก ……………………………………………………. 

เขาสัมมนาในกลุมที่      กลุมที่ ๑    กลุมที่ ๒    กลุมที่ ๓ 
 
หมายเหตุ :    

กลุมที่ ๑   มาตรฐานที่ ๑ (คณุภาพบัณฑิต) และมาตรฐานที่ ๖ (หลักสูตรและการเรียนการสอน) 
กลุมที่ ๒ มาตรฐานที่ ๒ (งานวิจัยและงานสรางสรรค),มาตรฐานที่ ๓ (การบริการวิชาการและการเผยแผ

พระพุทธศาสนา) และมาตรฐานที่ ๔ (การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม) 
กลุมที่ ๓ มาตรฐานที่ ๕ (การพัฒนาองคการและบคุลากร), มาตรฐานที ่ ๗ (การประกันคุณภาพ

การศึกษา) 
 

 
 

กรุณาสงแบบตอบรับท่ี 
กองวิชาการ  สํานักงานอธิการบดี 

โทรศัพท 02-623-6324   โทรสาร 02-623-5608 
 

ภายในวันท่ี   ๒๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑  
 
 
 



 

แบบตอบรับการเขารวมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ (สวนกลาง) 
การประกันคณุภาพการศกึษา ณ  มจร  วังนอย อยุธยา 

ระหวางวันที่ ๒๗-๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 
********************* 

สวนงาน คณะ/สํานัก/สถาบัน  .......................................................................................... 

 (๑)  ชื่อ............................................ นามสกุล/ฉายา ...................................................... 
ตําแหนง…………………………………………………………………..………………. 
หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก …………………… มือถอื ................................ 
หมายเลขโทรสารที่ติดตอไดสะดวก ……………………………………………………. 

เขาสัมมนาในกลุมที่      กลุมที่ ๑    กลุมที่ ๒    กลุมที่ ๓ 

  เดินทางไป-กลับ ในแตละวัน    พักท่ีวังนอยตลอดการสัมมนา 

(๒)  ชื่อ............................................ นามสกุล/ฉายา ...................................................... 
ตําแหนง…………………………………………………………………..………………. 
หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก …………………… มือถอื ................................ 
หมายเลขโทรสารที่ติดตอไดสะดวก ……………………………………………………. 

เขาสัมมนาในกลุมที่      กลุมที่ ๑    กลุมที่ ๒    กลุมที่ ๓ 

  เดินทางไป-กลับ ในแตละวัน    พักท่ีวังนอยตลอดการสัมมนา 

 (๓)  ชื่อ............................................ นามสกุล/ฉายา ...................................................... 
ตําแหนง…………………………………………………………………..………………. 
หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก …………………… มือถอื ................................ 
หมายเลขโทรสารที่ติดตอไดสะดวก ……………………………………………………. 

เขาสัมมนาในกลุมที่      กลุมที่ ๑    กลุมที่ ๒    กลุมที่ ๓ 

 เดินทางไป-กลับ ในแตละวัน    พักท่ีวังนอยตลอดการสัมมนา 
(เพื่อความสะดวกในการบริการ  ไดโปรดตอบใหครบทุกประเด็นคําถามที่กําหนดให) 

หมายเหตุ :   
กลุมที่ ๑   มาตรฐานที่ ๑ (คณุภาพบัณฑิต) และมาตรฐานที่ ๖ (หลักสูตรและการเรียนการสอน) 
กลุมที่ ๒ มาตรฐานที่ ๒ (งานวิจัยและงานสรางสรรค),มาตรฐานที่ ๓ (การบริการวิชาการและการเผยแผ

พระพุทธศาสนา) และมาตรฐานที่ ๔ (การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม) 
กลุมที่ ๓ มาตรฐานที่ ๕ (การพัฒนาองคการและบคุลากร), มาตรฐานที ่ ๗ (การประกันคุณภาพ

การศึกษา) 
 

กรุณาสงแบบตอบรับท่ี 
กองวิชาการ  สํานักงานอธิการบดี 

โทรศัพท 02-623-6324   โทรสาร 02-623-5608 
 

ภายในวันท่ี   ๒๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 



 

แบบตอบรับการเขารวมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ (หร./นวบ./สบท.) 
การประกันคณุภาพการศกึษา ณ  มจร  วังนอย อยุธยา 

ระหวางวันที่ ๒๗-๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 
************************* 

 
สวนงาน  หองเรียน/หนวยวิทยบริการ/สถาบันสมทบ  ………………………………………………  

 

 (๑)  ชื่อ............................................ นามสกุล/ฉายา ...................................................... 
ตําแหนง…………………………………………………………………..………………. 
หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก …………………… มือถอื ................................ 
หมายเลขโทรสารที่ติดตอไดสะดวก ……………………………………………………. 

เขาสัมมนาในกลุมที่      กลุมที่ ๑    กลุมที่ ๒    กลุมที่ ๓ 
 
 
หมายเหตุ :    

กลุมที่ ๑   มาตรฐานที่ ๑ (คณุภาพบัณฑิต) และมาตรฐานที่ ๖ (หลักสูตรและการเรียนการสอน) 
กลุมที่ ๒ มาตรฐานที่ ๒ (งานวิจัยและงานสรางสรรค),มาตรฐานที่ ๓ (การบริการวิชาการและการเผยแผ

พระพุทธศาสนา) และมาตรฐานที่ ๔ (การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม) 
กลุมที่ ๓ มาตรฐานที่ ๕ (การพัฒนาองคการและบคุลากร), มาตรฐานที ่ ๗ (การประกันคุณภาพ

การศึกษา) 
 

 
 

กรุณาสงแบบตอบรับท่ี 
กองวิชาการ  สํานักงานอธิการบดี 

โทรศัพท 02-623-6324   โทรสาร 02-623-5608 
 

ภายในวันท่ี   ๒๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑  
 

 

 

 

 

 

 

 


