
ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐  
ระหว่ำงวันที่ ๒๕ – ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตขอนแก่น 
************ 

วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 
 
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประชุมวางแผนการตรวจประเมิน ผู้บริหาร คณาจารย์  
และเจ้าหน้าท่ีของวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมเพียงกันท่ีห้องประชุม ๑๐๑  

เวลา ๐๙.๒๐ น.   ผู้บริหารวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.  แจ้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยแยก
ตรวจตามห้องสาขาวิชา 

 
ท่ี ระดับ สำขำวิชำ คณะกรรมกำร ห้องตรวจประเมิน 
๑ ป.ตรี สาขาวิชา พระพุทธศาสนา ๑) พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.    

๒) ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม    
๓) ผศ.ดร.ประพันธ์  ศุภษร   

๒๐๑ 
ช้ัน ๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี 

สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(อาจ อาสภมหาเถร) 

๒ ป.ตรี สาขาวิชา ปรัชญา ๑) พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. 
๒) พระศรีศาสนบัณฑิต 
๓) ผศ.ดร.สุเทพ  พรมเลิศ 

๓๐๑ 
ช้ัน ๓ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี 

สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(อาจ อาสภมหาเถร) 

๓ ป.ตรี หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

๑) นายธรรมรัตน์  สินธุเดช 
๒) นายพิมลศักดิ์  นิลผาย 
๓) นางสาวสกุณา  คงจันทร์ 

๑๑๔ 
ช้ัน ๑ 

อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 
๘๐ พรรษา 

๔ ป.ตรี สาขาวิชา รัฐศาสตร์ ๑) ผศ.ดร.สมปอง  สุวรรณภูมา 
๒) รศ.ดร.โกนิฏฐ์  ศรีทอง 
๓) ผศ.ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช 

๒๐๗ 
ช้ัน ๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี 

สมเด็จพระพุฒาจารย์  
(อาจ อาสภมหาเถร) 

 

เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น.  ฉันภัตตาหาร / รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ตรวจประเมินตามสาขาวิชา (ต่อ) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
เวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร     

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
เวลา ๑๗.๐๐ น. เดินทางกลับ 
 

หมายเหตุ : ก ำหนดกำรนี้อำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 



 

วันอังคำรที่ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 
 
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประชุมวางแผนการตรวจประเมิน ผู้บริหาร คณาจารย์  
และเจ้าหน้าท่ีของวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมเพียงกันท่ีห้องประชุม ๑๐๑  

เวลา ๐๙.๒๐ น.   ผู้บริหารวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.  แจ้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยแยก
ตรวจตามห้องสาขาวิชา 

 
ท่ี ระดับ สำขำวิชำ คณะกรรมกำร ห้องตรวจประเมิน 
๑ ป.ตรี สาขาวิชา พระพุทธศาสนา 

(นบ.มหาสารคาม) 
๑) พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก,ดร. 
๒) รศ.ดร.สมชัย  ศรีนอก 
๓) ผศ.ดร.สุพรต  บุญอ่อน 

หน่วยวิทยบริการ 
จังหวัดมหาสารคาม 

๒ ป.โท การบริหารการศึกษา ๑) พระครูวิริยธรรมานุศาสก์,ดร. 
๒) พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.    
๓) ผศ.สุพิมล ศรศักดา 

๑๐๔ 
ช้ัน ๑ 

อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา  
๘๐ พรรษา 

 

เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น.  ฉันภัตตาหาร / รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ตรวจประเมินตามสาขาวิชา (ต่อ) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
เวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร     

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
เวลา ๑๗.๐๐ น. เดินทางกลับ 
 

 

หมายเหตุ : ก ำหนดกำรนี้อำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

 

 

 

 

 
 



 
 
วันพุธที่ ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 
 
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประชุมวางแผนการตรวจประเมิน ผู้บริหาร คณาจารย์  
และเจ้าหน้าท่ีของวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมเพียงกันท่ีห้องประชุม ๑๐๑  

เวลา ๐๙.๒๐ น.   ผู้บริหารวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.  แจ้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยแยก
ตรวจตามห้องสาขาวิชา 

 
ท่ี ระดับ สำขำวิชำ คณะกรรมกำร ห้องตรวจประเมิน 
๑ ป.ตรี สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ๑) พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร.  

๒) พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉันโท,ผศ.ดร. 
๓) ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ   

๔๐๖ 
ช้ัน ๔ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี 

สมเด็จพระพุฒาจารย์  
(อาจ อาสภมหาเถร) 

๒ ป.โท สาขาวิชา พระพุทธศาสนา ๑) พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. 
๒) ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา  รักษาโฉม    
๓) ผศ.ดร.ประพันธ์  ศุภษร    

๒๑๐ 
ช้ัน ๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี 

สมเด็จพระพุฒาจารย์  
(อาจ อาสภมหาเถร) 

๓ ป.โท สาขาวิชา  
การสอนสังคมศึกษา 

๑) รศ.ดร.สมชัย  ศรีนอก 
๒) พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.     
๓) ผศ.สุพิมล ศรศักดา 

๓๐๑ 
ช้ัน ๓ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี 

สมเด็จพระพุฒาจารย์  
(อาจ อาสภมหาเถร) 

 
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น.  ฉันภัตตาหาร / รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ตรวจประเมินตามสาขาวิชา (ต่อ) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
เวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร     

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
เวลา ๑๗.๐๐ น. เดินทางกลับ 
 

 

 

หมายเหตุ : ก ำหนดกำรนี้อำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

 

 



 
 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 
 
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประชุมวางแผนการตรวจประเมิน ผู้บริหาร คณาจารย์  
และเจ้าหน้าท่ีของวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมเพียงกันท่ีห้องประชุม ๑๐๑  

เวลา ๐๙.๒๐ น.   ผู้บริหารวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.  แจ้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยแยก
ตรวจตามห้องสาขาวิชา 

 
ท่ี ระดับ สำขำวิชำ คณะกรรมกำร ห้องตรวจประเมิน 
๑ ป.ตรี สาขาวิชา สังคมศึกษา ๑) รศ.ดร.สมชัย  ศรีนอก 

๒) พระอุดมปัญญาภรณ์ 
๓) ผศ.สุพิมล ศรศักดา 

๒๐๘ 
ช้ัน ๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี 

สมเด็จพระพุฒาจารย์  
(อาจ อาสภมหาเถร) 

๒ ป.โท สาขาวิชา ปรัชญา ๑) พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.      
๒) พระครูศรีปัญญาวิกรม,ดร.  
๓) พระมหาสมพงษ์ คุณากโร,ดร.     

๒๑๑ 
ช้ัน ๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี 

สมเด็จพระพุฒาจารย์  
(อาจ อาสภมหาเถร) 

๓ ป.เอก สาขาวิชา พระพุทธศาสนา ๑) พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. 
๒) ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา  รักษาโฉม   
๓) ผศ.ดร.ประพันธ์  ศุภษร     

๒๑๐ 
ช้ัน ๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี 

สมเด็จพระพุฒาจารย์  
(อาจ อาสภมหาเถร) 

 

เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น.  ฉันภัตตาหาร / รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ตรวจประเมินตามสาขาวิชา (ต่อ) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
เวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร     

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
เวลา ๑๗.๐๐ น. เดินทางกลับ 
 

 

 

หมายเหตุ : ก ำหนดกำรนี้อำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

 



 

 
วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 
 
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประชุมวางแผนการตรวจประเมิน ผู้บริหาร คณาจารย์  
และเจ้าหน้าท่ีของวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมเพียงกันท่ีห้องประชุม ๑๐๑  

เวลา ๐๙.๒๐ น.   ผู้บริหารวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.  แจ้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยแยก
ตรวจตามห้องสาขาวิชา 

 
ท่ี ระดับ สำขำวิชำ คณะกรรมกำร ห้องตรวจประเมิน 
๑ ป.ตรี สาข า วิ ช า  ก า ร สอ น

ภาษาไทย 
๑) รศ.ดร.สมชัย  ศรีนอก 
๒) นายสมคิด นันต๊ะ 
๓) พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล 

๑๐๔ 
ช้ัน ๑ 

อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา  
๘๐ พรรษา 

๒ ป.เอก สาขาวิชา ปรัชญา ๑) พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.      
๒) พระครูศรีปัญญาวิกรม,ดร.  
๓) พระมหาสมพงษ์ คุณากโร,ดร.     

๒๑๑ 
ช้ัน ๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี 

สมเด็จพระพุฒาจารย์  
(อาจ อาสภมหาเถร) 

 

เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น.  ฉันภัตตาหาร / รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ตรวจประเมินตามสาขาวิชา (ต่อ) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
เวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร     

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
เวลา ๑๗.๐๐ น. เดินทางกลับ 
 

 

หมายเหตุ : ก ำหนดกำรนี้อำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

 

 


