
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์โปรแกรม ZOOM 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
วันที่ ๒๖ – ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

ณ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ตำบลลําไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

วัน - เวลา กิจกรรม Meeting ID 
วันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประชุมร่วมกัน   
๐๙.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.  เปิดประชุมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปี

การศึกษา ๒๕๖๓ 
- พระธรรมวัชรบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี นําบูชาพระรัตนตรัย  
กลา่วต้อนรับ  
- รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  เมฆขำ ประธานกรรมการ 
แนะนํากรรมการ และชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน   
- นําเสนอวิดีทัศน์แสดงผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ คณะกรรมการ  

 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน   
๑๒.๐๐ – ๑๒.๕๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน   
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  คณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้บริหาร   

  ๑) พระธรรมวัชรบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี  
  ๒) พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.     รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
  ๓) พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
  ๔) พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

 

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  ตรวจเอกสารและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบ   
วันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  คณะกรรมการตรวจเอกสารและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบ   
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน   
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์  

กลุ่มที่ ๑  อาจารย์และนักวิจัย  
   ๑) พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ ดร.     บัณฑิตวิทยาลัย 
   ๒) พระมหาบุญเกิด ปญฺญาปวุฑฺฒี ผศ.ดร. คณะพุทธศาสตร์ 

 



๒ 
 

วัน - เวลา กิจกรรม Meeting ID 
   ๓) ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา                   คณะครุศาสตร์ 
   ๔) ผศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธพิงศ์             คณะมนุษยศาสตร์ 
   ๕) รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง                     คณะสังคมศาสตร์ 
   ๖) พระมหาสมพงษ์ คุณากโร ผศ. ดร.           วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาต ิ
กลุ่มที่ ๒  บุคลากรสายสนับสนุน  
  ๑) พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร.      ผู้อำนวยการกองกลาง 
  ๒) พระมหาประยูร โชติวโร,       ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต 
  ๓) พระมหาสันติ ธีรภทฺโท,ดร.     เลขานุการสำนักงานคณบดี 

                                           บัณฑิตวิทยาลัย 

  ๔) นางสาวสุรภา  ศรีวชิัย          รอง ผอ.กองคลังและทรัพย์สิน                              

  ๕) นางสาวเนาวรัตน์ ภู่ระหงษ์     ผู้อำนวยการส่วนฝ่ายบริหาร  

                                           วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 
  ๖) นายอานนท์ นรมาตร์            รองผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ 

 

 กลุ่มที่ ๓  นิสิตระดับปริญญาตรี โท และเอก  ๖ ท่าน 
   ๑) นายเศรษฐพงษ์ ศรีเลิศ    นิสิตปริญญาเอก    บัณฑิตวิทยาลัย 
   ๒) พระมหาภูริณัฐ ภูริณฏฺโฐ  นิสิตปริญญาตรี     คณะพุทธศาสตร์ 
   ๓) นายคเชนทร์ เพชรวงษ์    นิสิตปริญญาตรี     คณะครุศาสตร์ 
   ๔) นายสุทัศน์  ขจายศรสิทธิ์ นิสิตปริญญาโท      คณะมนุษยศาสตร์ 
   ๕) พระมหาพิสุทธิ์ สิทฺธิเมธี  นิสิตปริญญาโท      คณะสังคมศาสตร์ 
   ๖) พระเรืองวิทย์ อคฺคธมฺโม  นิสิตปริญญาเอก     วิทยาลัยพุทธศาสตร์ฯ 

  

 กลุ่มที่ ๔  ผู้ใช้บัณฑิต   
   ๑) พระเทพสุวรรณเมธี,รศ.ดร. (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ)  
       รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร 
   ๒) พลอากาศตรีปรีชา  วรวัชรญาณ   
       ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ อดีตผู้อำนวยการ 
       กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
   ๓) นายสำรวย  นักการเรียน   
       รองอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

 

๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์  
 กลุ่มที่ ๑  คณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัย ๖ ท่าน 

  ๑) พระเทพวัชราจารย์,รศ.ดร.(เทียบ สิริญาโณ)   
      คณบดีคณะพุทธศาสตร์ 

 



๓ 
 

วัน - เวลา กิจกรรม Meeting ID 
  ๒) พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร.(ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ) 
      คณบดีคณะครุศาสตร์ 
  ๓) พระศรีสิทธิมุนี (เฉลิมชัย ชยเมธี) 
      คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
  ๔) พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. (ทองขาว กิตฺติธโร) 
      คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
  ๕) พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. 
      คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๖) พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,ศ.ดร. 
      ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 
กลุ่มที่ ๒  ผู้อํานวยการสํานักและสถาบัน   
  ๑) พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. (สุทิตย์ อาภากโร) 
      ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
  ๒) พระศรีศาสนาบัณฑิต, ผศ. (สุทัศน์ ติสฺสรวาที)   
      รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา 
  ๓) พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร.   
      ผู้อำนวยการสถาบันภาษา 
  ๔) พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. 
      ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 กลุ่มที่ ๓  ศิษย์เก่า 
  ๑) พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙ ,ดร.) 
      เจ้าคณะภาค ๑๐  เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร  
  ๒) ผศ.ดร.สวสัดิ์  อโณทัย   
      คณบดีวิทยาลัยปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
  ๓) ผศ.ดร.บุญรอด  บุญเกิด 
      อาจารย์ภาควิชาศาสนาและปรัชญา  
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 กลุ่มที่ ๔  ผู้รับบริการ 
  ๑) นางบรรเจอดพร สู่แสนสุข  
      รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๒) นางจินดา สรรประสิทธิ์ 

 



๔ 
 

วัน - เวลา กิจกรรม Meeting ID 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  
  ๓) นางสาวณัฐชา  มังกะลัง 
      รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา  
  ๔) ร.ต. เริงไชย ฤกษ์บุปผา 
      กลุ่มวิสาหกิจชุมชน คลองรางจรเข้ 

๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  คณะกรรมการตรวจประเมิน สรุปผลการประเมิน   
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมสรุปผล

สุดท้าย  
 

๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน   
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  นําเสนอผลการประเมินแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารส่วนงาน   

 


