
 
 

กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร ประจําป การศึกษา ๒๕๖๓  
ระหว%างวันท่ี ๒๑-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก%น 
************ 

วันจันทร4ท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตรวจประเมิน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
๑. ผศ.เกรียงศักด์ิ โชติจรุงเกียรต์ิ  ประธาน 
๒. ผศ.พิมลศักด์ิ นิลผาย  กรรมการ 
๓. ผศ.ยุวรัตน. ฐิตินิรันดร.กุล กรรมการและเลขานุการ 

เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น.  ฉันภัตตาหาร / รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ น. ตรวจประเมินหลักสูตร (ต8อ) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร 
เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรรายงานผลการ 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
เวลา ๑๗.๓๐ น.  คณะกรรมการเข;าท่ีพัก/เดินทางกลับ 
หมายเหตุ : กําหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได;ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันอังคารท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตรวจประเมิน
สาขาและแยกตามองค.ประกอบ  
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
๑. รศ.ดร.โกนิฐ ศรีทอง   ประธาน 
๒. ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมา  กรรมการ 
๓. รศ.ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร.  กรรมการและเลขานุการ 
ระดับปริญญาโท สาขาวิชา พุทธบริหารการศึกษา 
๑. พระครูวิริยธรรมานุศาสก., ดร.   ประธาน 
๒. รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก   กรรมการ 
๓. ผศ.สุพิมล ศรศักดา   กรรมการและเลขานุการ 
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา พุทธบริหารการศึกษา 
๑. พระครูวิริยธรรมานุศาสก., ดร.   ประธาน 
๒. รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก   กรรมการ 
๓. ผศ.สุพิมล ศรศักดา   กรรมการและเลขานุการ 

เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น.  ฉันภัตตาหาร / รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ น. ตรวจประเมินตามสาขาวิชา (ต8อ) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรรายงานผลการ 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
เวลา ๑๗.๓๐ น.  คณะกรรมการเข;าท่ีพัก/เดินทางกลับ 
หมายเหตุ : กําหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได;ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันพุธท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตรวจประเมิน

สาขาและแยกตามองค.ประกอบ 

 
 
 
 
เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
๑. ผศ.ธรรมรัตน. สินธุเดช   ประธาน    
๒. พระมหาวิศิต ธีรวโส,ผศ.ดร.  กรรมการ    
๓. ผศ.พิมลศักด์ิ นิลผาย   กรรมและเลานุการ  

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา สังคมศึกษา 
๑. รศ.ดร. สมชัย ศรีนอก       ประธาน    
๒. พระอุดมปCญญาภรณ.   กรรมการ  
๓. ผศ.สุพิมล ศรศักดา       กรรมการและเลขานุการ  

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา การสอนภาษาไทย 
๑. พระใบฎีกาสุพจน. ตปสีโล, ผศ.ดร.  ประธาน   
๒. อ.ดร.พรชัย ผาดไธสง    กรรมการ 
๓. ผศ.ดร.พิธพิบูลย. กาญจนพิพิธ  กรรมการและเลขานุการ   

ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
๑. รศ.ดร.โกนิฐ ศรีทอง   ประธาน   
๒. ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมา   กรรมการ    
๓. รศ.ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร.  กรรมการและเลขานุการ   

เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. ฉันภัตตาหาร / รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ น. ตรวจประเมินตามสาขาวิชา (ต8อ) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรรายงานผลการ 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
เวลา ๑๗.๓๐ น.  คณะกรรมการเข;าท่ีพัก/เดินทางกลับ 
หมายเหตุ : กําหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได;ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 



วันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตรวจประเมิน
ตามสาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ปรัชญา 
๑. พระครูโกศลศาสนบัณฑิต, ผศ.ดร.  ประธานกรรมการ  
๒. รศ.ดร. ณัทธีร. ศรีด ี    กรรมการ 
๓. ผศ.ดร. แสวง  นิลนามะ   กรรมการและเลขานุการ 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 
๑. พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร.    ประธานกรรมการ 
๒. พระครูสังฆรักษ.เอกภัทร อภิฉันโท, ผศ.ดร. กรรมการ 

๓. รศ.ดร.ประยูร สุยะใจ      กรรมการและเลขานุการ 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา พระพุทธศาสนา   
๑. พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ผศ.ดร.  ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ว8าท่ี พ.ต. ดร.ธเนศวร.อุดม จูมพลหล;า กรรมการ 
๓. พระศรีสัจญาณมุนี, ดร.   กรรมการและเลขานุการ 
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา 
๑. รศ.ดร.โกนิฐ ศรีทอง   ประธานกรรมการ 
๒. รศ.ดร.สมชัย  ศรีนอก    กรรมการ 
๓. ผศ.สุพิมล ศรศักดา    กรรมการและเลขานุการ 
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา พระพุทธศาสนา   
๑. พระมหาสมบูรณ. วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.  ประธานกรรมการ  
๒. ผศ.ว8าท่ี พ.ต.ธเนศวร.อุดม จูมพลหล;า  กรรมการ  
๓. พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร.   กรรมการและเลขานุการ  

เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. ฉันภัตตาหาร / รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ น. ตรวจประเมินตามสาขาวิชา (ต8อ) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร 
เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรรายงานผลการ 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
เวลา ๑๗.๓๐ น.  คณะกรรมการเข;าท่ีพัก/เดินทางกลับ 
หมายเหตุ : กําหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได;ตามความเหมาะสม 

 
 



วันศุกร4ท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตรวจประเมิน
สาขาวิชา  
ระดับปริญญาโท  สาขาวิชา ปรัชญา  
๑. พระครูโกศลศาสนบัณฑิต, ผศ.ดร.  ประธาน 
๒. รศ.ดร. ณัทธีร. ศรีด ี    กรรมการ 
๓. ผศ.ดร. แสวง  นิลนามะ   กรรมการและเลขานุการ 
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา ปรัชญา  
๑. พระครูโกศลศาสนบัณฑิต, ผศ.ดร.  ประธาน 
๒. รศ.ดร. ณัทธีร. ศรีด ี    กรรมการ 
๓. ผศ.ดร. แสวง  นิลนามะ   กรรมการและเลขานุการ 
ระดับปริญญาโท สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา 
๑. รศ.ดร.สมชัย  ศรีนอก    ประธาน 
๒. รศ.ดร.โกนิฐ ศรีทอง    กรรมการ 
๓. ผศ.สุพิมล ศรศักดา    กรรมการและเลขานุการ 
ระดับปริญญาโท สาขาวิชา พระพุทธศาสนา 
๑. ผศ.ว8าท่ี พ.ต. ดร. ธเนศวร.อุดม จูมพลหล;า ประธาน  
๒. ผศ.ดร.แม8ชีกฤษณา รักษาโฉม   กรรมการ 
๓. รศ.ดร.ประพันธ. ศุภษร    กรรมการและเลขานุการ  
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา พระพุทธศาสนา 
๑. ผศ.ว8าท่ี พ.ต. ดร. ธเนศวร.อุดม จูมพลหล;า ประธาน   
๒. ผศ.ดร.แม8ชีกฤษณา รักษาโฉม   กรรมการ 
๓. รศ.ดร.ประพันธ. ศุภษร    กรรมการและเลขานุการ  

เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. ฉันภัตตาหาร / รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ น. ตรวจประเมินตามสาขาวิชา (ต8อ) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร 
เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรรายงานผลการ 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
เวลา ๑๗.๓๐ น.  คณะกรรมการเข;าท่ีพัก/เดินทางกลับ 
หมายเหตุ : กําหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได;ตามความเหมาะสม 

 
 


