
๑   
 
 
 
 
 
 

        ค ำสั่งวิทยำลัยสงฆ์มหำสำรคำม 
     มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

ที ่ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนรับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับวิทยำลัย 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
***************  

  เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายขอ ง
มหาวิทยาลัย 

       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้ งให้ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้  เป็นคณ ะกรรมการดำเนินงานรับการตรวจประเมิน 
การศึกษาภายในระดับวิทยาลัยปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 
 

คณะกรรมกำรอำนวยกำร 
๑. พระเทพสารคามมุนี, ดร. ที่ปรึกษา 
๒. พระเทพสิทธาจารย์, ดร. ที่ปรึกษา 
๓. พระสารคามมุนี ที่ปรึกษา 
๔. พระครูพิสัยสารคุณ, ดร. ที่ปรึกษา 
๕. พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. ประธานคณะกรรมการ 
๓. พระมหาประกาศ อาภากโร รองประธานคณะกรรมการ 
๔. พระครูสารกิจประยุต, ดร. รองประธานคณะกรรมการ 
๕. พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ รองประธานคณะกรรมการ 
๖. พระครูปัจฉิมวรานุกูล, ดร. กรรมการ 
๗. พระวิมาน  คมฺภีรปญฺโญ,ดร. กรรมการ 
๘. ดร.ศิลป ์ ชื่นนิรันดร์ กรรมการ 
๙. นางสาวพิมวดี คำมูล กรรมการ 
๑๐. พระครูปลัดธีระพงษ์ จิตฺตทนฺโต กรรมการ 
๑๑. นายสกุลศักดิ์ จันทะกล กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นายจตุรภัทร สืบสาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นางสาวนภลักษณ์ แซ๋เตียว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๒ 
 

มีหน  ำที่:  
ก ำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา อำนวยการการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์ 
มหาสารคาม เพ่ือให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 
คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที ่

๑. พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ ประธานคณะกรรมการ 
๒. พระครูสารกิจประยุต,ดร. รองประธานคณะกรรมการ 
๓. พระมหำประกำศ  อำภำกโร รองประธานคณะกรรมการ 
๔. นายชาญชัย  เพียงแก้ว กรรมการ 
๕. พระมหาสมพร  จนฺทว  โส กรรมการ 
๖. พระปลัดทินพล ชยาภิภู กรรมการ 
๗. ดร.พัชรี ศิลารัตน์ กรรมการ 
๘. ดร.ทรงวุฒ ิ ประสานวงศ ์ กรรมการ 
๙. นายสกลุศักดิ์  จันทะกล กรรมการ 
๑๐. นางสาววชัราภรณ์   เสนาราษฎร์ กรรมการ 
๑๑. พระมหารัฐภูมี  รตนร  สี กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นางศรีรัตน์  ลุนบง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. พระครูปลัดพงษ์เดช  สุขวฑฺฒโน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔. นายจตุรภัทร  สืบสาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้ำที่ : 

จัดเตรียมสถานที่ ห้องประชุม ห้องรับรองคณะกรรมการและห้องรับการตรวจประเมินเพ่ือเตรียม 
ความพร้อมการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
คณะกรรมกำรฝ ่ำยประชำสัมพันธ์ 

 
๑. พระมหาประกาศ  อาภากโร 
๒. พระครูสารกจิประยุต, ดร. 
๓. พระมหาอรรถพงษ์  สิริโสภโณ 
๔. นางสาวพิมวดี  คำมูล 
๕. พระครูปลัดพงษ์เดช  สุขวฑฺฒโน 
๖. นางสาวนภลักษณ์  แซ๋เตียว 
๗. นายจตุรภัทร  สืบสาย 
๘. นายสกุลศักดิ์  จันทะกล 
๙. พระปลัดทินพล  ชยาภิภ ู

 
ประธานคณะกรรมการ 
รองประธานคณะกรรมการ 
รองประธานคณะกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๓ 
 

มีหน  ำที ่:  
๑. จัดทำป้ายในห้องประชุม พร้อมบันทึกภาพนิ่ง และถ่ายท ำ VDO ในการตรวจการประเมินระดับวิทยาลัย 

ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
๒. เผยแพร่กิจกรรมการประเมินผ่านเว็บไซต์และอ่ืนๆ 

 
คณะกรรมกำรฝ ่ำยยรับกำรตรวจประเมิน 
 

๑. พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. ประธานคณะกรรมการ 
๒. พระครูสารกิจประยุต, ดร. รองประธานคณะกรรมการ 
๓. พระมหาประกาศ  อาภากโร รองประธานคณะกรรมการ 
๔. พระมหาอรรถพงษ์  สิริโสภโณ รองประธานคณะกรรมการ 
๕.พระครูปัจฉิมวรานุกูล, ดร. รองประธานคณะกรรมการ 
๖. พระครูพิศาลโพธิธรรม กรรมการ 
๗. พระวิมาน  คมฺภีรปญฺโญ,ดร. กรรมการ 
๘. พระมหาเศรษฐา  เสฏฺฐมโน กรรมการ 
๙. พระครูโพธิธรรมานุศาสก์ กรรมการ 
๑๐. พระมหาสมพร  จนฺทว  โส กรรมการ 
๑๑. ดร.ศิลป์ ชื่นนิรันดร์ กรรมการ 
๑๒. นายพพัิฒน์ คันธา กรรมการ 
๑๓. ดร.พัชรี ศิลารัตน ์ กรรมการ 
๑๔. พระครูปลัดพงษ์เดช  สุขวฑฺฒโน กรรมการ 
๑๕. พระปลัดทินพล ชยาภิภู กรรมการ 
๑๖. นางสาววชัราภรณ์ เสนาราษฎร์ กรรมการ 
๑๗. นางสาวนภลักษณ์ แซ๋เตียว กรรมการ 
๑๘. นางสาวพิมวดี คำมูล กรรมการและเลขานุการ 
๑๙. นายชาญชัย เพียงแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๐. พระครูปลัดธีระพงษ์  จิตฺตทนฺโต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๑. นายสกุลศักดิ์ จันทะกล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๒. นายจตุรภัทร สืบสาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้ำที่ : 

๑. อำนวยความสะดวก รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง จัดเตรียมเอกสารหลักฐานการประกัน 
คุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการ



๔ 
 

๒. เข้าร่วมรับการชี้แจงในการตรวจประเมินวันแรก การอยู่ในที่ตั้งและรับฟังการประเมิน ซักถาม 
สนับสนุนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและเข้ารับฟังการแจ้งผลประเมินคุณภาพการศ  กษำวันสุดท้าย 

๓. การเตรียมความพร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตที่จะให้สัมภาษณ์ต่อคณะกรรมกำร 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

๔. กรณีท่ีไม่สามารถเข้ารับการชี้แจงในการตรวจประเมินให้ทำหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษรรักษำกำร 
    ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์มหำสำรคำม 
 

คณะกรรมกำรฝ ่ำยยต้อนรับ 
๑. พระครูสารกิจประยุต, ดร. ประธานคณะกรรมการ 
๒. พระมหาประกาศ  อาภากโร รองประธานคณะกรรมการ 
๓. พระมหาอรรถพงษ์  สิริโสภโณ รองประธานคณะกรรมการ 
๔. พระครูปัจฉิมวรานุกูล, ดร. กรรมการ 
๕. พระครูพิศาลโพธิธรรม กรรมการ 
๖. พระครูปลัดธีระพงษ์  จิตฺตทนฺโต กรรมการ 
๗. พระวิมาน  คมฺภีรปญฺโญ,ดร. กรรมการ 
๘. พระมหาเศรษฐา  เสฏฺฐมโน กรรมการ 
๙. พระครูโพธิธรรมานุศาสก์ กรรมการ 
๑๐. ดร.ศิลป ์ ชื่นนิรันดร ์ กรรมการ 
๑๑. นายพิพัฒน์  คันธา กรรมการ 
๑๒. นายชาญชัย  เพียงแก้ว กรรมการ 
๑๓. ดร.พัชร ี ศิลารัตน์ กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นายชาญชัย  เพียงแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕. นางศรีรัตน์  ลุนบง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๖. นางสาววชัราภรณ์  เสนาราษฎร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๗. นางสาวนภลักษณ์  แซ๋เตียว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้ำที:่  

จัดเตรียมสถานที่พัก ต้อนรับ ของทีร่ะลึก ค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการ และอำนวยความสะดวก 
ในการจัดหารถรับ-ส่ง คณะกรรมการระหว่างมหาวิทยาลัยกับสนามบิน 

 
 

คณะกรรมกำรฝ ่ำยเลขำนุกำร 
๑. พระมหาอรรถพงษ์  สิริโสภโณ ประธานคณะกรรมการ 
๒. พระครูสารกิจประยุต, ดร.                                            รองประธานคณะกรรมการ 
๓. พระมหาประกาศ  อาภากโร                                          รองประธานคณะกรรมการ 
๔. พระมหารัฐภูม ี รตนร  สี   กรรมการ 



 
. 
๕. พระครูปลัดธีระพงษ์ จิตฺตทนฺโต กรรมการ 
๖. นางศรีรัตน์ ลุนบง กรรมการ 
๗. นางสาวนภลักษณ์ แซ๋เตียว กรรมการ 
๘. นางสาวพิมวดี  คำมูล กรรมการและเลขานุการ 
๙. นายสกุลศักดิ์ จันทะกล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๐. นายจตุรภัทร  สืบสาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑. นางสาววัชราภรณ์ เสนาราษฎร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
    มีหน้ำที ่: 

๑. อำนวยความสะดวก กำกับดูแล ให้คำแนะนำ รวบรวมเอกสารรายงานการประเมินตนเองระดับ 
ส ำนัก วิทยาลัย พร้อมจัดเตรียมเอกสารให้กับคณะกรรมการการตรวจประเมิน 

๒. จัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน  
 
ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
สั่ง  ณ  วันที่   

 
 
 

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.) 
รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามปฏิบัติหน้าที่แทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล ัย





 


