๑
กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ ๒๔ – ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
ณ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต.ลําไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
...................................
วันพุธที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
เวลา
กิจกรรม
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการตรวจประเมิน
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานและฐานข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๕๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น.
ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และคณะกรรมการพร้ อ มกั น ที่ ห้ อ ง
ประชุม
เวลา ๑๓.๐๕ - ๑๔.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี นําบูชาพระรัตนตรัยและ
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ
- รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย ประธานกรรมการแนะนํากรรมการ
และชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน
- พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี แนะนําผู้บริหาร
- นําเสนอวีดิทัศน์แสดงผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. คณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
- พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี
- พระราชวรเมธี,ดร. (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
- พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. (ขุนทอง สุวณฺณเมโธ)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
- พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร.(สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
- พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต,ดร. (สุกันยา อรุโณ)
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
- พระสุธีธรรมานุวัตร,ผศ.ดร.(เทียบ สิริญาโณ)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
- พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล,ผศ.ดร.
คณบดีคณะครุศาสตร์

สถานที่
ห้อง ๔๐๒
ห้อง ๔๐๒
หน้าห้อง ๔๐๒
ห้อง ๔๐๑
ห้อง ๔๐๑

ห้อง อธิการบดี

๒
เวลา

กิจกรรม
- ศ.พิเศษ จํานงค์ ทองประเสริฐ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ตรวจเอกสารและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ

สถานที่
ห้อง ๔๐๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
เวลา
กิจกรรม
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. คณะกรรมการ ตรวจเอกสารและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละ
องค์ประกอบ
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์
- กลุ่มที่ ๑ สัมภาษณ์อาจารย์และนักวิจัย ๑๐ รูป/คน
๑) พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. บัณฑิตวิทยาลัย
๒) พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ดร. คณะพุทธศาสตร์
๓) พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโ,ผศ. คณะครุศาสตร์
๔) พระครูปฐมวรวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์
๕) พระมหาบุญเลิศ อินทปญฺโญ,รศ. คณะสังคมศาสตร์
๖) พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม วิทยาเขตนครราชสีมา
๗) ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม บัณฑิตวิทยาลัย
๘) ดร.แสวง นิลนามะ คณะพุทธศาสตร์
๙) ผศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ คณะครุศาสตร์
๑๐) รศ.เวทย์ บรรณกรกุล วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
- กลุ่มที่ ๒ ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า
๑) ศิษย์ปัจจุบัน จํานวน ๑๐ รูป/คน
(๑) พระครูโพธิสุตาทร บัณฑิตวิทยาลัย
(๒) นางโสทรินทร์ โชคคติวัฒน์ บัณฑิตวิทยาลัย
(๓) พระบัวเงิน ฐานิสฺสโร คณะพุทธศาสตร์
(๔) นายสารคาม สีวงค์ดี คณะพุทธศาสตร์
(๕) นางสาวกุลวรา พิมใจใส คณะมนุษยศาสตร์
(๖) พระมหานพพร อริยญาโณ คณะมนุษย์ศาสตร์
(๗) พระมหาสุกิจจ์ สุจิณฺโณ คณะสังคมศาสตร์
(๘) นางสาวศิริกุล สิริภาท คณะสังคมศาสตร์
(๙) พระมหาสํารวย ภูมิเมธี คณะครุศาสตร์
(๑๐) นายภัทรกิติ์ สมบูรณ์ คณะครุศาสตร์
๒) ศิษย์เก่าพระ/คฤหัสถ์ ๕ รูป/คน
(๑) ดร.นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง บัณฑิตวิทยาลัย
(๒) พระสมุห์พิจิตร ธมฺมวิจิตฺโต คณะพุทธศาสตร์
(๓) พระมหาวรวุฒิ วรวิญฺญู คณะมนุษยศาสตร์
(๔) พระสมุห์ใจรัก อภิชาโต คณะสังคมศาสตร์
(๕) นายวีรภาพ สารภาพ คณะครุศาสตร์

สถานที่
ห้อง ๔๐๒
หน้าห้อง ๔๐๒
ห้อง ๔๐๒

ห้อง ๓๐๓

๓
เวลา
กิจกรรม
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์
- กลุ่มที่ ๑ บุคลากรสายสนับสนุนอัตราประจําและอัตราจ้าง
๑) สายสนับสนุนระดับมหาวิทยาลัย ๕ รูป/คน
(๑) พระมหาชํานาญ มหาชาโน
ผู้อํานวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) พระมหาศรีทนต์ สมจาโร
ผู้อํานวยการส่วนหอสมุดกลาง
(๓) พระมหาประยูร โชติวโร
ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต
(๔) นายศักดิ์รพี พันพา
สํานักงานพระสอนศีลธรรม
(๕) นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล
สํานักงานตรวจสอบภายใน
๒) สายสนับสนุนระดับคณะและวิทยาเขต ๕ รูป/คน
(๑) พระมหาสมเกียรติ กิตฺติญาโณ
เลขานุการสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(๒) พระวินัยธรอเนก เตชวโร
เลขานุการสํานักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์
(๓) นายธีรศักดิ์ ยอดยศ คณะมนุษยศาสตร์
(๔) นายอุทิศ การเพียร คณะครุศาสตร์
(๕) นายสุรพล หยกฟ้าวิจิตร
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
- กลุ่มที่ ๒
๑) ผู้ใช้บัณฑิต ๔ รูป
(๑) พระมหารุ่ง สุขุมาโล
เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว
(๒) พระปริยัตวโรปการ
เจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลา (พระอารามหลวง)
(๓) พระครูปลัดนายกวัฒน์ (กมล ถาวโร)
เจ้าอาวาสวัดเทพนารี
(๔) พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์
๒) ชุมชนผู้รับบริการ ๓ คน
(๑) นายมาโนช โนนสืบเผ่า
โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ม จ ร
(๒) นางอัจฉรา คหินทพงศ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดลาดระโหง
(๓) คุณประภัสสร สุดดา
ผู้มาปฏิบัติธรรม

สถานที่
ห้อง ๔๐๒

ห้อง ๓๐๓

ห้อง ๓๐๓

๔
เวลา
กิจกรรม
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมส่วนงาน
- ชุดที่ ๑
๑. คณะพุทธศาสตร์
๒. คณะครุศาสตร์
๓. คณะมนุษยศาสตร์
๔. คณะสังคมศาสตร์
๕. สถาบันภาษา
- ชุดที่ ๒
๑. สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
๓. สํานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

สถานที่
สถานที่ตั้งของ
ส่วนงาน

วันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
เวลา
กิจกรรม
สถานที่
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ห้อง ๔๐๒
ประชุมสรุปผลการประเมินและจัดทํารายงานผลการประเมิน
เพื่อเตรียมนําเสนอแก่มหาวิทยาลัย
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
หน้าห้อง ๔๐๒
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นําเสนอผลการประเมินแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหาร ห้อง ๔๐๑
ส่วนงานด้วยวาจา

