
ผังห้องตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

  
วันจันทร์ท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ท่ี หลักสูตร สาขาวิชา คณะกรรมการ ห้องตรวจประเมิน 
๑ พุทธศาสตรบัณฑิต 

 
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 พุทธศาสตรบัณฑิต 

 
ปรัชญา ๑) พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. 

๒) พระศรีศาสนบัณฑิต 
๓) ผศ.ดร.สุเทพ  พรมเลิศ 

๓๐๑ 
ช้ัน ๓ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี   

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) 
๓ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

  
 
 

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

๑๑๔ 
ช้ัน ๑ 

อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
๔ รัฐศาสตรบัณฑิต 

 
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) 

 
วันอังคารท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ท่ี หลักสูตร สาขาวิชา คณะกรรมการ ห้องตรวจประเมิน 
๑ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

 
การบริหารการศึกษา 
 

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

 

๑๐๔ 
ช้ัน ๑ 

อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 

 
วันพุธท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ท่ี หลักสูตร สาขาวิชา คณะกรรมการ ห้องตรวจประเมิน 
๑ พุทธศาสตรบัณฑิต 

 
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 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
 

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 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
 

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

๓๐๑ 
ช้ัน ๓ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี 

สมเด็จพระพุฒาจารย์  
ถพถ(อาจ อาสภมหาเถร) 

 



 
       

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ท่ี หลักสูตร สาขาวิชา คณะกรรมการ ห้องตรวจประเมิน 
๑ พุทธศาสตรบัณฑิต 

 
สังคมศึกษา 
 

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

 

๒๐๘ 
ช้ัน ๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี 

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) 

๒ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
 

ปรัชญา 
 

๑) พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.      
๒) พระครูศรีปัญญาวิกรม,ดร.  
๓) พระมหาสมพงษ์ คุณากโร,ดร.     

 

๒๑๑ 
ช้ัน ๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี 

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) 
๓ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 
พระพุทธศาสนา 
 

๑) พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. 
๒) ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา  รักษาโฉม   
๓) ผศ.ดร.ประพันธ์  ศุภษร     

 
 
 

๒๑๐ 
ช้ัน ๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี 

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) 

 
วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ท่ี หลักสูตร สาขาวิชา คณะกรรมการ ห้องตรวจประเมิน 
๑ พุทธศาสตรบัณฑิต 

 
การสอนภาษาไทย 
 

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

 
 

๑๐๔ 
ช้ัน ๑ 

อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 

๒ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 

ปรัชญา 
 

๑) พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.           
๒) พระครูศรีปัญญาวิกรม,ดร.  
๓) พระมหาสมพงษ์ คุณากโร,ดร.      

 
 
 

๒๑๑ 
ช้ัน ๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี 

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) 

 
 
 
 


