
 
 

คำสั่งคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ที่          /๒๕๖๕ 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 เพื่อให้การประเมินทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรีของคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการประเมินทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้.- 
 

คณะกรรมการอำนวยการ 
   

๑. พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. ที่ปรึกษา 
๒. รศ.ดร.สุรพล สุยะรพหม ที่ปรึกษา 
๓. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. ประธานกรรมการ 
๔. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองประธานกรรมการ 
๕. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองประธานกรรมการ 
๖. พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. กรรมการ 
๗. พระมหาศรีทน สมาจาโร กรรมการ 
๘. รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง กรรมการ 
๙. รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช กรรมการ 
๑๐. ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา กรรมการ 
๑๑. รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น กรรมการ 
๑๒. ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง  กรรมการ 
๑๓. อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง กรรมการ 
๑๔. ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี กรรมการ 
๑๕. พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร, ดร. กรรมการและเลขานุการ 

 

  ให้มีหน้าที ่ วางนโยบาย กำกับดูแล และให้คำปรึกษาการประเมินทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศ พร้อมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน  
 

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
   

  ๑. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานกรรมการ 
  ๒. พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. กรรมการ 
  ๓. พระศรีทน สมาจาโร กรรมการ 
  ๔. รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง กรรมการ 





  ๕. รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ กรรมการ 
  ๖. รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช กรรมการ 
  ๗. รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น กรรมการ 
  ๘. ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี กรรมการ 
  ๙. ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด  กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๐. พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร, ดร. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๑. นางลัดดาวัลย์ น่วมบาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  ให้มีหน้าที่วางแผนการประเมินทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ กำหนดเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม และออกข้อสอบการประเมินทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  
  

คณะกรรมการฝ่ายฝึกอบรม 
   

  ๑. รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ประธานกรรมการ 
  ๒. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. กรรมการ 
  ๓. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. กรรมการ 
  ๔. พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ. กรรมการ 
  ๕. พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. กรรมการ 
  ๖. ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง กรรมการ 
  ๗. ผศ.ดร.นพดล ดีไทยสงค์ กรรมการ 
  ๘. อาจารย์ ดร.กาญจนา ดำจุติ กรรมการ 
  ๙. อาจารย์ดาวเหนือ บุตรสีทา กรรมการ 
  ๑๐. อาจารย์มารุตพงศ์ มาสิงห์ กรรมการ 
  ๑๑. นายอรรถพล อ่ิมวิไลวรรณ กรรมการ 
  ๑๒. นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ กรรมการ 
  ๑๓. นายนภดล เพ็ญประชุม กรรมการ 
  ๑๔. นายอภิชาติ รอดนิยม กรรมการ 
  ๑๕. ผศ.ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา  กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๖. พระมหาพิสุทธิ์ สิทฺธิเมธี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๗. นางสาวเรวดี จรรยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  ให้มีหน้าที่จัดฝึกอบรมการประเมินทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กรรมการฝ่ายวิชาการกำหนด 
 

คณะกรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล 
 

  ๑. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานกรรมการ 
  ๒. ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา กรรมการ 
  ๓. รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น กรรมการ 
  ๔. ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง กรรมการ 
  ๕. อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง กรรมการ 
  ๖. ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี กรรมการ 



  ๗. พระครูธรรมธรสฐาพร ปภสฺสโร กรรมการ 
  ๘. อาจารย์ ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ กรรมการ 
  ๙. อาจารย์สุมาลี บุญเรือง กรรมการ 
  ๑๐. ผศ.ดร.เดชา กัปโก กรรมการ 
  ๑๑. อาจารย์จ่ามยุ้น ลุงเฮือง กรรมการ 
  ๑๒. อาจารย์พิทวัฒน์ มโนรัตน์ กรรมการ 
  ๑๓. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๔. นางสาวสุกัญญา แจ้งนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๕. นายนเรศ ฤทธิเดช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  ให้มีหน้าที่ดำเนินการจัดสอบการประเมินทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และเขียนรายงานสรุปผล
การประเมิน รายงานให้คณะกรรมการอำนวยการทราบ  
 

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
   

  ๑. พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร, ดร. ประธานกรรมการ 
  ๒. พระมหาพิสุทธิ์ สิทฺธิเมธี กรรมการ 
  ๓. นางลัดดาวัลย์ น่วมบาง กรรมการ 
  ๔. นางสาวสุกัญญา แจ้งนคร กรรมการ 
  ๕. นายนเรศ ฤทธิเดช กรรมการและเลขานุการ 
  ๖. นางสาวเรวดี จรรยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  ให้มีหน้าที่จัดสถานที่เพ่ือจัดฝึกอบรม และสถานที่สอบวัดผลการประเมินทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 

    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 สั่ง  ณ  วันที่           มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

 
(พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร.) 

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
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