๑
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ในวันที่ ๘ – ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๓๐ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
------------------------------วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ น.
เดินทางออกจากที่พัก
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประชุมวางแผนการตรวจประเมิน
เวลา ๐๙.๐๐ น.
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ของวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมเพรียงกันที่ห้องประชุมวิทยาเขตขอนแก่น
เวลา ๐๙.๑๐ น.
ผู้บริหารวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวต้อนรับและสรุปผลการดำเนินงาน
- พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ,ดร. ประธานกรรมการ
แนะนำคณะกรรมการ และแจ้งวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน
- อาจารย์สกุณา คงจันทร์ กรรมการและเลขานุการ
แจ้งตารางการตรวจประเมิน และกำหนดการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
เวลา ๑๐.๑๐ น.
แบ่งกลุ่มคณะตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
- ตรวจเอกสาร องค์ประกอบที่ ๑ และ ๒ โดยใช้ห้องกลุ่มละ ๑ ห้อง
กลุ่มที่
๑
๒
๓
๔
๕

ระดับ
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา(นว.มหาสารคาม)
รัฐศาสตร์
การสอนภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

เวลา ๑๑.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.
เวลา ๑๖.๑๐ น.
เวลา ๑๗.๐๐ น.

กรรมการคนที่ ๑
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ,ดร.
พระศรีสัจญาณมุนี
พระอุดมปัญญาภรณ์
ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน
ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ

กรรมการคนที่ ๒
ผศ.สมควร นิยมวงศ์
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ดร
อาจารย์สกุณา คงจันทร์
ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร
อาจารย์ศตพล ใจสบาย

ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหารกลางวัน
กรรมการ ๕ กลุ่ม สัมภาษณ์อาจารย์ประจำหลักสูตร ๕ หลักสูตร
กรรมการ ๕ กลุ่ม สัมภาษณ์นิสิตของหลักสูตร ๕ หลักสูตร
คณะกรรมการทั้งหมดประชุมสรุปผลการตรวจประเมินร่วมกัน
- บันทึกผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร เข้าระบบรายงานผลการประเมินออนไลน์
เดินทางกลับที่พัก

วันพุธที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ น.
เดินทางออกจากที่พัก
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
- ตรวจเอกสาร องค์ประกอบที่ ๑ และ ๒

๒
กลุ่มที่ ระดับ
๑
ป.ตรี
๒
ป.ตรี
๓
ป.โท
ป.โท
๔
ป.เอก
ป.โท
๕
ป.เอก

สาขาวิชา
ปรัชญา
สังคมศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์
ปรัชญา
ปรัชญา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา

เวลา ๑๑.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.
เวลา ๑๖.๑๐ น.
เวลา ๑๗.๐๐ น.

กรรมการคนที่ ๑
พระศรีสัจญาณมุนี
ผศ.สมควร นิยมวงศ์
ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน

กรรมการคนที่ ๒
พระอุดมปัญญาภรณ์
อาจารย์ศตพล ใจสบาย
อาจารย์สกุณา คงจันทร์

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ดร

ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ,ดร.

ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร

ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหารกลางวัน
กรรมการ ๕ กลุ่ม สัมภาษณ์อาจารย์ประจำหลักสูตร ๗ หลักสูตร
กรรมการ ๕ กลุ่ม สัมภาษณ์นิสิตของหลักสูตร ๗ หลักสูตร
คณะกรรมการทั้งหมดประชุมสรุปผลการตรวจประเมินร่วมกัน
- บันทึกผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร เข้าระบบรายงานผลการประเมินออนไลน์
เดินทางกลับที่พัก

วันพฤหัสที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ น.
เดินทางออกจากที่พัก
เวลา ๐๙.๐๐ น.
คณะกรรมการกลุ่มที่ ๑ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
- ตรวจเอกสาร องค์ประกอบที่ ๑ และ ๒
กลุ่มที่ ระดับ

๑

ป.โท

สาขาวิชา

กรรมการคนที่ ๑

การบริหารการศึกษา ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน

กรรมการคนที่ ๒

ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร

แบ่งกลุ่มตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต
กลุ่มที่ ๒ ตรวจเอกสารองค์ประกอบที่ ๕
โดย พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ,ดร. และ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ดร
กลุ่มที่ ๓ ตรวจเอกสารองค์ประกอบที่ ๑ และ ๒
โดย พระอุดมปัญญาภรณ์ และ อาจารย์สกุณา คงจันทร์
กลุ่มที่ ๔ ตรวจเอกสารองค์ประกอบที่ ๓ และ ๔
โดย ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ และ ผศ.สมควร นิยมวงศ์
กลุ่มที่ ๕ สัมภาษณ์ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต
โดย พระศรีสัจญาณมุนี และ อาจารย์ศตพล ใจสบาย
เวลา ๑๑.๓๐ น.
ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. คณะกรรมการกลุ่ม ๑ สัมภาษณ์อาจารย์ และนิสิตของหลักสูตร
คณะกรรมการกลุ่มที่ ๒- ๕ แบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน
กรรมการคนที่ ๑
กรรมการคนที่ ๒
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ,ดร. พระอุดมปัญญาภรณ์
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ดร พระศรีสัจญาณมุนี
ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ
อาจารย์ศตพล ใจสบาย

กรรมการคนที่ ๓
อาจารย์สกุณา คงจันทร์
ผศ.สมควร นิยมวงศ์
-

ผู้ให้สัมภาษณ์
รองอธิการบดีวิทยาเขต
ผู้อำนวยการ ๓ สำนัก
บุคลากรสายปฏิบัติการ

๓
เวลา ๑๕.๐๐ น.
เวลา ๑๖.๐๐ น.
เวลา ๑๗.๐๐ น.

คณะกรรมการกลุ่มที่ ๒- ๕ เยี่ยมชมสถานที่ การสังเกตการปฏิบัติงาน ห้องสำนักงาน
ห้องสมุด คลินิกวิจัย ห้องคอมพิวเตอร์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในวิทยาเขตขอนแก่น
คณะกรรมการทั้งหมดประชุมสรุปผลการตรวจประเมินร่วมกัน
- บันทึกผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร เข้าระบบรายงานผลการประเมินออนไลน์
- บันทึกผลการตรวจประเมินระดับวิทยาเขต เข้าระบบรายงานผลการประเมินออนไลน์
เดินทางกลับที่พัก

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ น.
เดินทางออกจากที่พัก
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมินวิทยาเขตขอนแก่น
- สรุปผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร
- สรุปผลการตรวจประเมินระดับวิทยาเขต
- วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
เวลา ๑๑.๓๐ น.
ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น.
คณะกรรมการรายงานผลการตรวจประเมินขั้นต้นด้วยวาจา แก่วิทยาเขตขอนแก่น
และหน่วยวิทยบริการในสังกัด
เวลา ๑๕.๐๐ น.
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ
๑. วิทยาเขตขอนแก่นจัดเตรียมห้องสำหรับตรวจประเมินระดับหลักสูตร จำนวน ๕ ห้อง พร้อมจัดเตรียม
เอกสารของหลักสูตรรับตรวจประเมินในห้อง
๒. ค่าเดินทาง ค่าตอบแทนและค่าที่พักสำหรับคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมให้ โดยไม่ให้เป็น
ภาระของวิทยาเขตขอนแก่น
๓. กำหนดการนี้อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

