
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ระหว่างวันท่ี ๑๙ – ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
****************************** 

วันอังคารท่ี ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
เวลา กิจกรรม สถานที ่

เวลา ๐๘.๓๐–๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษารายงานผลการประเมินตนเอง 
วิทยาเขตขอนแก่น และวางแผนการตรวจประเมิน 

ห้องประชุม
คณะกรรมการออนไลน ์

เวลา ๐๘.๔๕-๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผู้บริหาร 
คณาจารย์และ เจ้าหน้าท่ีของวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมเพรียงกันท่ี
ห้องประชุมใหญ่ และผ่านระบบออนไลน ์

ห้องประชุมใหญ่และ
ห้องประชุมรวมออนไลน ์

เวลา ๐๙.๐๐–๐๙.๓๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 
นำกลา่วบูชาพระรัตนตรัย กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ 
-  ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร 
 ประธานคณะกรรมการตรวจฯ 
   แนะนำกรรมการและแจ้งวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน 
-  ผู้แทนวิทยาเขตขอนแก่น 
   นำเสนอผลการดำเนนิการของมหาวิทยาลัยตามพนัธกิจ ๔ ด้าน 
-  ผศ.กิตติศักด์ิ  ณ สงขลา กรรมการและเลขานุการ
 คณะกรรมการตรวจฯ 
   แจ้งกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

ห้องประชุมใหญ่และ
ห้องประชุมรวมออนไลน ์

เวลา ๐๙.๓๐–๑๐.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร ประกอบด้วย 
๑) รองอธิการบดี ๒) ผู้ช่วยอธิการบดี ๓) ผู้อำนวยการ ๓ ท่าน 
๔) ผู้อำนวยการส่วน ๔ ท่าน 

ห้องสัมภาษณ์ออนไลน ์

เวลา ๑๐.๓๐–๑๑.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ทั้ง ๕ ท่าน รับฟังรายงานผลการ
ดำเนินการตามองค์ประกอบ ศึกษาข้อมูล และพูดคุยสัมภาษณ์
ผู้เก่ียวข้อง ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบ 

ห้องสัมภาษณ์ออนไลน ์

เวลา ๑๑.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพลและรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา ๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ทั้ง ๕ ท่าน รับฟังรายงานผลการ

ดำเนินการตามองค์ประกอบ ศึกษาข้อมูล และพูดคุยสัมภาษณ์
ผู้เก่ียวข้อง ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบ 

ห้องประชุมรวมออนไลน ์

เวลา ๑๕.๐๐–๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประชุมสรุปผลการดำเนินการและ
วิเคราะห์ผลการดำเนินการ 

ห้องประชุม
คณะกรรมการออนไลน ์

เวลา ๑๖.๓๐  น. คณะกรรมการเดินทางกลับท่ีพัก   
 
 
 



วันพุธท่ี ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  เวลา กิจกรรม สถานที ่

เวลา ๐๙.๐๐–๑๑.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ทั้ง ๕ ท่าน รับฟังรายงานผลการ
ดำเนินการตามองค์ประกอบ ศึกษาข้อมูล และพูดคุยสัมภาษณ์
ผู้เก่ียวข้อง ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบ 

ห้องประชุมรวมออนไลน ์

เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพลและรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา ๑๓.๐๐–๑๔.๐๐ น. กลุ่มที่ ๑ สัมภาษณ์ผู้แทนอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรละ ๑ 

ท่าน 
ห้องสัมภาษณ์ออนไลน ์

กลุ่มที่ ๒ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการทั้งอัตราประจำและ
อัตราจ้าง ผู้แทนสำนักงานหรือส่วนงานละ ๑ ท่าน 

 

เวลา ๑๔.๐๐–๑๕.๐๐ น. กลุ่มที่ ๑ สัมภาษณ์นิสิตปัจจุบัน หลักสูตรละ ๑-๒ ท่าน (บรรพชิต
และคฤหัสถ์) และศิษย์เก่า* 

ห้องสัมภาษณ์ออนไลน ์

กลุ่มที่ ๒ สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต* ห้องสัมภาษณ์ออนไลน ์
เวลา ๑๕.๐๐–๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประชุมสรุปผลการดำเนินการและ

วิเคราะห์ผลการดำเนินการ 
ห้องประชุม
คณะกรรมการออนไลน ์

เวลา ๑๖.๓๐  น. คณะกรรมการเดินทางกลับท่ีพัก   
*ตามท่ีทางวิทยาเขตจะประสานได้ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  เวลา กิจกรรม สถานที ่
เวลา ๐๙.๐๐–๑๑.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประชุมสรุปผลและวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดทำรายงานผล
การประเมินเพื่อนำเสนอผลการประเมินฯ วิทยาเขตขอนแก่น 

ห้องประชุม
คณะกรรมการออนไลน ์

เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพลและรับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา ๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น. ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
รายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจาแก่วิทยาเขตขอนแก่น 
วิทยาเขตขอนแก่น กล่าวขอบคุณและอนุโมทนาคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะกรรมการประเมินฯ และผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 
วิทยาเขตขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ผลการประเมินและแนว
ทางการดำเนินการ วิทยาเขตขอนแก่น” 

ห้องประชุมใหญ่และ
ห้องประชุมรวมออนไลน ์

เวลา ๑๕.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 
นำกลา่วบูชาพระรัตนตรัย 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เดินทางกลับ 

ห้องประชุมใหญ่และ
ห้องประชุมรวมออนไลน ์

 
หมายเหตุ:  กำหนดการนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
เพื่อให้การบริหารจัดการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการตรวจประเมินขอใช้ Zoom meeting ของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านล่างนี้ เพื่อให้สะดวกต่อการบริหารจัดการ 
 
 



 
วันอังคารท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เปิดทดสอบระบบ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. 

 

Zoom Meeting สำหรับตรวจประเมินฯ วิทยาเขตขอนแก่น 
------------------------ 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/5292584571?pwd=YmpES1N1QWNXQU5uVDZ2cUdrY0VHQT09 
Meeting ID: 529 258 4571 
Passcode: 55789 

 

 

 

 

 


