รหัสกิจกรรม : qd20160224

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

กิจกรรม

การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
(MU EdPEx Assessor) รุ่นที่ 4
ช่วงที่ 2 Workshop “การจัดทา Consensus Review และ Site Visit Planning”
วันจัดกิจกรรม
สถานที่
ผู้ประสานงานกิจกรรม

วันพุธที่ 24 – วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
นางสาวกัญญ์ชิสา หัตถ์กุมทรัพย์/นางสาวกิตติยา เยือกเย็น
โทร 0 2849 6062-4 โทรสาร 0 2849 6061
Email: pornphen.hat@mahidol.ac.th / kittiya.yua@mahidol.ac.th

06.30 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00 - 12.00

น.
น.
น.

12.00 - 13.00
13.00 - 17.00

น.
น.

17.00 - 18.30
18.30 - 21.00

น.
น.

เดินทางจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ไปยัง โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
ลงทะเบียน & Welcome Drink
ทบทวนกระบวนการตรวจประเมิน
วิทยากร : คุณศิรลิ ักษณ์ เกี่ยวข้อง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การทา Consensus Meeting (Item Lead, Item Backup)
 การจัดทา Consensus Key Factors
 การจัดทา Consensus Strengths & OFIs
 การจัดทา Consensus Score
 การทา Site Visit Issue Planning
วิทยากร : คุณศิรลิ ักษณ์ เกี่ยวข้อง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
รับประทานอาหารกลางวัน
Workshop Consensus Meeting (Phase 1)
 Item Lead (1 ชม.)
 Item Backup (30 นาที)
 Consensus & Site visit issue (1 ชม.30 นาที)
รับประทานอาหารเย็น
นาเสนอ และอภิปรายผล

วิทยากร

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

รหัสกิจกรรม : qd20160224
08.30 - 11.00

น.

11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 15.30

น.
น.
น.

15.30 - 17.00
17.00 - 18.00

น.
น.

18.00 - 19.00
19.00 - 21.00

น.
น.

08.30 - 12.00

น.

12.00 - 13.00
13.00 - 14.30

น.
น.

14.30 - 15.00
15.00 น.
18.00 น.

น.

Workshop Consensus Meeting (Phase 2)
 Item Lead (1 ชม.)
 Item Backup (30 นาที)
 Consensus & Site visit issue (1 ชม.)
ทีมวิทยากร
นาเสนอ และ อภิปรายผล
รับประทานอาหารกลางวัน
Workshop Consensus Meeting (Phase 3)
 Item Lead (1 ชม.)
 Item Backup (30 นาที)
 Consensus & Site visit issue (1 ชม.)
ทีมวิทยากร
นาเสนอ และอภิปรายผล
วิธีการทา Key Theme
วิทยากร : ศาสตราจารย์ นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล และทีม
รับประทานอาหารเย็น
นาเสนอ และอภิปรายผล
Workshop “การจัดทา Key Theme”
วิทยากร : ศาสตราจารย์ นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล และทีม
รับประทานอาหารกลางวัน
นาเสนอ Key Theme
วิทยากร : ศาสตราจารย์ นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล และทีม
เตรียมเดินทางกลับ (รับประทานอาหารว่าง)
เดินทางกลับ
ถึงมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ทีมวิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ
คุณศิรลิ ักษณ์ เกีย่ วข้อง
รองศาสตราจารย์ พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์
ศาสตราจารย์ นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิทยาเขตกาญจนบุรี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล

ทีมวิทยากรพี่เลี้ยง
รองศาสตราจารย์ พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
รองศาสตราจารย์ นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
อาจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์
อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะวิทยาศาสตร์

