




















วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕   
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระหว่างกัน หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชา ปรัชญา ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
๑. พระครูสุตธรรมภาณ,ี ผศ.   ประธาน 
๒. ผศ.ดร.จรัส ลีกา    กรรมการ 
๓. พระสมบัตร ฐิตญาโณ, ดร. เลขานุการ 

 

โดยคณะกรรมการให้ค าแนะน าตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหลักสูตรให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร และเขียนผลการด าเนินงานให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้และผล
การด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA  



วันศุกร์ที ่๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕   
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระหว่างกัน หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พร้อมท้ัง

คณาจารย์ประจ าหลักสูตร เข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมินผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีคณะกรรมการฯ 
ประกอบด้วย 

๑. พระมหากิตติ กิตฺติเมธี     ประธาน 
๒. อ.ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์  กรรมการ 
๓. อาจารย์ทรงพล โชติกเวชกุล เลขานุการ  

 



วันศุกร์ที ่๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕   
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระหว่างกัน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ พร้อมท้ังคณาจารยป์ระจ าหลักสูตรเข้าร่วมการตรวจประเมินผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมี
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประกอบด้วย 

๑. พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร.   ประธาน 
๒. ผศ.ดร.จรัส ลีกา     กรรมการ 
๓. อาจารย์ชยันต์ บุญพโิย    เลขานุการ  



วันศุกร์ที ่๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕   
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระหว่างกัน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

พร้อมท้ังคณาจารย์ประจ าหลักสูตร เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน      
ผา่นระบบออนไลน์ ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประกอบด้วย 

๑. พระครูสุตธรรมภาณ,ี ผศ.   ประธาน 
๒. อาจารย์ทรงพล โชติกเวชกุล  กรรมการ 
๓. อ.ดร.เรียงดาว ทวะชาลี   เลขานุการ  



วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕   
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระหว่างกัน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

พุทธบรหิารการศึกษา  พร้อมท้ังคณาจารยป์ระจ าหลักสูตร เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกัน แบบ ONSITE และแบบ ONLINE ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประกอบด้วย   
 ๑. ผศ.ดร.วิทยา ทองดี     ประธาน 

 ๒. ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช     กรรมการ 
 ๓. พระครูปลัดบุญช่วย โชติว โส,ดร.   เลขานุการ  



วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕   
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระหว่างกัน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา พร้อมท้ังคณาจารยป์ระจ าหลักสูตร เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน แบบ ONLINE ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประกอบด้วย   
 ๑. อ.ดร.สุนทร สายค า     ประธาน 

 ๒. พระครูปลัดบุญชว่ย โชติว โส,ดร.    กรรมการ 
 ๓. อ.ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์     เลขานุการ  



วันพุธ ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕   
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระหว่างกัน หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งคณาจารย์ประจ าหลักสูตร เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างกัน แบบ ONSITE โดยมี พระมหากิตติ กิตฺติเมธี ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และ
อาจารย์ทรงพล โชติกเวชกุล อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ร่วมเป็นตัวแทนกรรมการตรวจประเมิน
ครั้งนี้ ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประกอบด้วย     

 ๑. ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี    ประธาน 
 ๒. ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ     กรรมการ 
 ๓. พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี, ดร.     เลขานุการ  



วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕   
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระหว่างกัน หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาปรัชญา พร้อมทั้งคณาจารย์ประจ าหลักสูตร เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน 
แบบ ONSITE และ ONLINE โดยมีอาจารย์ทรงพล โชติกเวชกุล อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
ร่วมสังเกตการณ์คร้ังนี้ ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประกอบด้วย     

 ๑. ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี   ประธาน 
 ๒. ผศ.ดร.ประยูร แสงใส      กรรมการ 
 ๓. ผศ.ดร.สุวิน ทองป้ัน    เลขานุการ  



วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕   
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระหว่างกัน หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต พร้อมท้ัง

คณาจารย์ประจ าหลักสูตร เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน แบบ ONSITE 
และ ONLINE  ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประกอบด้วย     

 ๑. พระมหาดาวสยาม วชริปญฺโญ,ผศ.ดร.  ประธาน 
 ๒. พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ.       กรรมการ 
 ๓. อ.ดร.สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา   เลขานุการ  



วันจันทร์ ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕   
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระหว่างกัน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  

สังคมศึกษา พร้อมท้ังคณาจารยป์ระจ าหลักสูตร เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน แบบ ONSITE และ ONLINE  ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประกอบด้วย     

 ๑. ผศ.ดร.นิรัช เรืองแสน   ประธาน 
 ๒. พระครูปลัดบุญชว่ย โชติว โส,ดร   กรรมการ 
 ๓. อ.กนกวรรณ ประจันตะเสน   กรรมการและเลขานุการ  



วันจันทร์ ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕   
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระหว่างกัน โดยส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น ได้รับการ

ตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระหว่างกัน ทัง้นี้มีผู้บริหาร ได้
เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน แบบ ONLINE  ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจ
ประเมนิฯ ประกอบด้วย     

 ๑. พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ.      ประธาน 
 ๒. ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี   กรรมการ 
 ๓. นางฤดี แสงเดือนฉาย   กรรมการและเลขานุการ  


