๑
กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๑๐ – ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ณ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา
...................................
วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
เวลา
กิจกรรม
สถานที่
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หอง ๔๐๒
ประชุมเตรียมความพรอมและวางแผนการตรวจประเมิน
เวลา ๐๙.๑๐ น.
ผูบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการพรอมกันที่หองประชุม หอง ๔๐๑
หอง ๔๐๑
เวลา ๐๙.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี นําบูชาพระรัตนตรัย
กลาวตอนรับคณะกรรมการและแนะนําผูบริหาร
- ผศ.ดร.พั น ธศั ก ดิ์ พลสารั ม ย ประธานกรรมการแนะนํ า
กรรมการ และชี้แจงวัตถุประสงคการตรวจประเมิน
- นําเสนอวิดีทัศนแสดงผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ใน
ปการศึกษา ๒๕๖๐
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูบริหารมหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการ ตรวจสอบเอกสาร หลั กฐานและฐานขอ มูล ใน หอง ๔๐๒
คอมพิวเตอร
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๕๐ น. คณะกรรมการรับประทานอาหารกลางวัน
หนาหอง ๔๐๒
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. คณะกรรมการสัมภาษณผูบริหาร
หอง
- พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี
อธิการบดี
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. คณะกรรมการสัมภาษณผูบริหาร
หองทํางาน
รองอธิการบดี
- รองอธิการบดีฝายบริหาร
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ตรวจเอกสารและสัมภาษณผูรับผิดชอบแตละองคประกอบ
หอง ๔๐๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
เวลา
กิจกรรม
สถานที่
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจเอกสารและสั ม ภาษณ ผู รั บ ผิ ดชอบแตล ะ หอง ๔๐๒
องคประกอบ
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. คณะกรรมการรับประทานอาหารกลางวัน
หนาหอง ๔๐๒
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ
หองประชุมกอง
แผนงาน ชั้น ๓
- กลุมที่ ๑ สัมภาษณอาจารยและนักวิจัย
๑. พระมหาดนัยพัชร คมฺภีรปฺโญ ดร. บัณฑิตวิทยาลัย
๒. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ดร. คณะพุทธศาสตร
๓. พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ คณะครุศาสตร

เวลา

กิจกรรม
๔. พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ ผศ.ดร. คณะมนุษยศาสตร
๕. พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต คณะสังคมศาสตร
๖. ผศ.ดร.แมชีกฤษณา รักษาโฉม บัณฑิตวิทยาลัย
๗. ผศ.ดร.ณัทธีร ศรีดี คณะพุทธศาสตร
๘. นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา คณะครุศาสตร
๙. ผศ.ดร.วีระกาญจน กนกกมเลศ คณะมนุษยศาสตร
๑๐. ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต คณะสังคมศาสตร
- กลุมที่ ๒ บุคลากรสายสนับสนุนอัตราประจําและอัตราจาง
- สายสนับสนุนระดับมหาวิทยาลัย
๑. พระมหาชํานาญ มหาชาโน,ดร.
๒. พระมหาสาธิต สาธิโต
๓. พระมหาประยูร โชติวโร
๔. นายขวัญตระกูล พรหมเสนา
๕. นางเสาวลักษณ ประเสริฐศิลป
- สายสนับสนุนระดับคณะ ๕ รูป/คน
๑. พระมหาสมเกียรติ กิตติญาโณ
๒. พระวิฑูรย ฐานงฺกโร
๓. พระวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร
๔. นายอุดม จันทิมา
๕. นางสาวเนาวรัตน ภูระหงษ
- กลุมที่ ๓ นิสิต ทุกคณะ ทุกระดับ
๑. นิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
- พระมหาจักรพรรดิ ขนฺติธมฺโม
- นายหองสิน นาคปานเสือ
๒. นิสิตคณะพุทธศาสตร
- นางสาวสุมาลี คงคา
- พระสุรชาติ กิตฺติปาโล
๓. นิสิตคณะครุศาสตร
- พระถิระวัฒน สุตะพันธ
- นางสาวฐิติภัสสร อวมบุตร
๔. นิสิตคณะมนุษยศาสตร
- พระมหาชนะกานต สิริปฺโญ
- นางสาวอรชร เมาะระศรี
๕. นิสิตคณะสังคมศาสตร
- พระคุณากร ปยะจาโร
- นางสาวลภัสรดา ธนูมาก
๖. วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ
- Ven. Andrus Khan (Ṭhitañāṇo)
- Mr James C Featherstone
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. - กลุมที่ ๑ สัมภาษณคณบดี และ ผูอํานวยการวิทยาลัย

๒
สถานที่

หอง ๔๐๒

หอง ๓๐๓

หองประชุมกอง

เวลา

กิจกรรม
๑. พระราชปริยัติมุนี,ผศ.ดร. (เทียบ สิริญาโณ)
คณบดีคณะพุทธศาสตร
๒. พระราชสุตาภรณ (ประศักดิ์ อคฺคปฺโญ)
รักษาการคณบดีคณะครุศาสตร
๓. พระครูสังฆรักษเอกภัทร อภิฉนฺโท,ผศ.ดร.
คณบดีคณะมนุษยศาสตร
๔. พระครูปริยัติกิตติธํารง,รศ.ดร.(ทองขาว กิตฺติธโร)
คณบดีคณะสังคมศาสตร
๕. พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๖. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.
ผูอํานวยการวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ
- กลุมที่ ๒ ผูอํานวยการสํานัก และ สถาบัน
๑. พระครูปริยัติรัตนาภรณ (โกวิทย สิริวณฺโณ)
ผอ.สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ. ดร. (สุทิตย อาภากโร)
ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร
๓. พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. (โชว ทสฺสนีโย)
ผอ.สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
๔. พระราชวรมุนี,ดร. (พล อาภากโร)
ผอ.สถาบันภาษา
๕. พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม
ผอ.สํานักทะเบียนและวัดผล
๖. พระราชสิทธิมุนี วิ.,ดร.(บุญชิต ญาณสํวโร)
ผอ.สถาบันวิปสสนาธุระ
๗. พระมหาไพรัชน ธมฺมทีโป,ดร.
ผอ.สํานักงานอธิการบดี
- กลุมที่ ๓ ศิษยเกา ผูรับบริการ และ ผูใชบัณฑิต
๑. ศิษยเกา
- พระมหาพิพัฒน วิวฑฺฒโน
- นายชัยประเสริฐ ชูทรัพย
๒. ผูใชบัณฑิต
- พระมหากฤชาภัค มหิสฺสโร
- ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลาดทราย
๓. ผูรับบริการ
- นางสาวปทฐวรรณ อวมศรี
- ผูอํานวยการโรงเรียนอุดมศีลวิทยา
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประชุมสรุปงาน

๓
สถานที่
แผนงาน ชั้น ๓

หอง ๔๐๒

หอง ๓๐๓

หอง ๔๐๒

๔
วันศุกรที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
เวลา
กิจกรรม
สถานที่
หอง ๔๐๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประชุม สรุ ป ผลการประเมิ นและจัดทํ ารายงานผลการประเมิ น
เพื่อเตรียมนําเสนอแกมหาวิทยาลัย
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการรับประทานอาหารกลางวัน
หนาหอง ๔๐๒
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นําเสนอผลการประเมินแกผูบริหารมหาวิทยาลัยและผูบริหาร
หอง ๔๐๑
สวนงานดวยวาจา
หมายเหตุ กําหนดการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

