
 

 

 

ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557  
ระหว่ำงวันที่ 7-9 กันยำยน  2558 

ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริกำรสิรินธร มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตอีสำน 
********************************** 

 
วันจันทร์ที่ 7 กันยำยน 2558 กิจกรรม 

 
 

เวลา 08.00 – 08.30 น. 

ผู้บริหาร คณาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการตรวจประเมิน และบุคลากร มมร วิทยาเขตอีสาน พร้อมกัน ณ ห้องประชุมศูนย์วิทย
บริการสิรินธร (ลงทะเบียน) 
- พระครูสุธีจริยวัฒน์,ดร. รักษาการแทนรองอธิการบดี น าไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย /กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมิน/บุคลากร
จาก ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (พอสังเขป) 
- ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร กล่าววัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร 

เวลา 09.00-09.30 น. คณะกรรมการประชุมและตรวจรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและตรวจเอกสารโดยประชุมพิจารณากลั่นกรองพร้อมกัน (ห้าม
แบ่งองค์ประกอบและตัวบ่งชี้แยกกันตรวจอย่างอิสระ) 

 
 
 

เวลา 09.30-11.30 น. 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ด าเนินการตรวจประเมิน หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอน
ภำษำอังกฤษ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการสิรินธร 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ด าเนินการตรวจประเมิน หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรกิจกำร
พระพุทธศำสนำ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการสิรินธร 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ด าเนินการตรวจประเมิน หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำร
บริหำรกำรศึกษำ (ป.เอก) 



คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ด าเนินการตรวจประเมิน หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำขำวิชำพุทธ
ศำสนำและปรัชญำ (ป.โท) 

เวลา 11.30-12.30 น. พักฉันภัตตาหารและรับประทานอาหารกลางวัน 

 
 
 
 

เวลา 12.30-17.00 น. 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ด าเนินการตรวจประเมิน หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำขำวิชำพุทธ
ศำสนำและปรัชญำ (ป.โท) 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ด าเนินการตรวจประเมิน หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอน
ภำษำอังกฤษ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการสิรินธร (ต่อ) 
- สรุปผลการประเมิน 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ด าเนินการตรวจประเมิน หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรกิจกำร
พระพุทธศำสนำ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการสิรินธร (ต่อ) 
-สรุปผลการประเมิน 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ด าเนินการตรวจประเมิน หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำร
บริหำรกำรศึกษำ (ป.เอก) 
-สรุปผลการประเมิน 

วันอังคำรที่ 8 กันยำยน 2558 กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการตรวจประเมิน และบุคลากร มมร วิทยาเขตอีสาน พร้อมกัน ณ ห้องประชุมศูนย์วิทย
บริการสิรินธร (ลงทะเบียน) 

 
 

เวลา 09.00-09.30 น. 

คณะกรรมการประชุมและตรวจรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและตรวจเอกสารโดยประชุมพิจารณากลั่นกรองพร้อมกัน (ห้าม
แบ่งองค์ประกอบและตัวบ่งชี้แยกกันตรวจอย่างอิสระ) 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ด าเนินการตรวจประเมิน หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำขำวิชำพุทธ
ศำสนำและปรัชญำ (ป.โท) ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการสิรินธร 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ด าเนินการตรวจประเมิน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สำขำวิชำกำร
บริหำรกำรศึกษำ (ป.โท) ณ ห้องประชุมย่อยศูนย์วิทยบริการสิรินธร 

เวลา 11.30-12.30 น. พักฉันภัตตาหารและรับประทานอาหารกลางวัน 



 
 

เวลา 12.30-17.00 น. 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ด าเนินการตรวจประเมิน หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำขำวิชำพุทธ
ศำสนำและปรัชญำ (ป.โท) ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการสิรินธร 
- สรุปผลการประเมิน 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ด าเนินการตรวจประเมิน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สำขำวิชำกำร
บริหำรกำรศึกษำ (ป.โท) ณ ห้องประชุมย่อยศูนย์วิทยบริการสิรินธร 
- สรุปผลการประเมิน 

วันพุธที่ 9 กันยำยน 2558 กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการตรวจประเมิน และบุคลากร มมร วิทยาเขตอีสาน พร้อมกัน ณ ห้องประชุมศูนย์วิทย
บริการสิรินธร (ลงทะเบียน) 

 
 
 

เวลา 09.00-09.30 น. 

คณะกรรมการประชุมและตรวจรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและตรวจเอกสารโดยประชุมพิจารณากลั่นกรองพร้อมกัน (ห้าม
แบ่งองค์ประกอบและตัวบ่งชี้แยกกันตรวจอย่างอิสระ) 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ด าเนินการตรวจประเมิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ 
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการสิรินธร 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ด าเนินการตรวจประเมิน หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
สังคมสงเครำะห์ศำสตร์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการสิรินธร 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ด าเนินการตรวจประเมิน หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำรัฐศำสตร์กำร
ปกครอง ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการสิรินธร 

เวลา 11.30-12.30 น. พักฉันภัตตาหารและรับประทานอาหารกลางวัน 

 
 
 
 

เวลา 12.30-17.00 น. 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ด าเนินการตรวจประเมิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ 
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการสิรินธร 
- สรุปผลการประเมิน 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ด าเนินการตรวจประเมิน หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
สังคมสงเครำะห์ศำสตร์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการสิรินธร 
- สรุปผลการประเมิน 



คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ด าเนินการตรวจประเมิน หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำรัฐศำสตร์กำร
ปกครอง ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการสิรินธร 
- สรุปผลการประเมิน 

***เวลำ 10.00-10.15 และ เวลำ 14.00-14.15  พักรับประทำนอำหำรว่ำง ***           
***เวลำ 07.30-08.30 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ศูนย์วิทยบริกำรสิรินธร*** 
*** เวลำ 17.30 -18.30 น. รับประทำนอำหำรเย็น/น  ำปำนะ*** 

 
 
หมำยเหตุ    
  - กรณีกำรประเมินไม่สิ นสุดภำยในวันเดียว จะตรวจประเมินในวันที่ 8-9 กันยำยน 2558 และสัมภำษณ์ผู้แทนนักศึกษำและสัมภำษณ์ผู้แทนผู้ปกครอง 

- เลขำนุกำรและผู้ประสำนงำน น ำ Computer notebook มำแก้ไขและจัดท ำข้อมูล 
- อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ทั งระดับปริญญำตรี ระดับปริญญำโท และระดับปริญญำเอก ต้องเขำ้ร่วมและใหร้ับกำรสัมภำษณ์จำกคณะกรรมกำรตรวจประเมิน 

  - ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
------------------------------------ 

ติดต่อประสำนงำนที่ : นำงสำวกุลธิดำ วรรณวงศ์ จนท.ประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โทรศัพท์ 043 – 241859 โทรมือถือ 087 - 2385563 
Facebook : kulthida Wonnawong 
E mail : kapukluk2009@windowslive.com 


