
 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานการจดังานสัมมนาบทความวิชาการ 

ระดับชาตแิละระดับนานาชาต ิมจร ครั้งที่ ๕ 
 
 

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะด าเนินงานจัดงานสัมมนา
บทความวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ครั้งที่ ๕ 
"ค าตอบของพระพุทธศาสนา ต่อประเด็นปัญหาร่วมสมัย" Theme: “Buddhist Response to Contem-
porary Issues”  วันศุกร์ ที่ ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซน B ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม 
ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

(๑) เพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายใน
และต่างประเทศ  

(๒) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือให้การด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของ

มหาวิทยาลัย จึงประกาศแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการจัดงาน “สัมมนาบทความทาง
วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มจร ครั้งที่ ๕”  ประกอบด้วย 
 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร     ประธานที่ปรึกษา 
คณบดีคณะพุทธศาสตร์     ที่ปรึกษา  
คณบดีคณะครุศาสตร์     ที่ปรึกษา   
คณบดีคณะสังคมศาสตร์    ที่ปรึกษา 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์    ที่ปรึกษา  
 

๒. คณะกรรมการอ านวยการ 
 

พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. ประธานกรรมการ 
พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโ , ดร. รองประธานกรรมการ 
พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส, รศ.ดร. รองประธานกรรมการ 
พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร.   รองประธานกรรมการ 
ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา  รักษาโฉม รองประธานกรรมการ 
ผศ.ดร.ประพันธ์  ศุภษร   รองประธานกรรมการ 
พระศรีศาสนบัณฑิต   กรรมการ 
พระครูโกศลศาสนบัณฑิต, ผศ.ดร. กรรมการ 
พระมหาไพรัชน ์ธมฺมทีโป, ดร. กรรมการ 



พระมหาพุทธศักดิ์ านิสฺสโร กรรมการ 
พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม กรรมการ 
รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร  กรรมการ 
รศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม   กรรมการ 
ดร.บุญเลิศ  โอฐสู     กรรมการ   
ผศ.รังษ ีสุทนต์       กรรมการ   
พระมหาธนวุฒิ โชติธมฺโม   กรรมการ 
ดร.แม่ชีณัฐธนารีย์  มีมงคล    กรรมการ 
นายสังวร  อ่อนสนิท    กรรมการ 
นายอุดม  จันทิมา    กรรมการ 
นายภพปภพ  เทพธานี   กรรมการ 
นายวิทยา ปานไข่   กรรมการ 
นายจันทร์ธรรม  อินทรีย์เกิด  กรรมการ 
ดร.สมคิด  เศษวงศ์    กรรมการ 
พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร. กรรมการและเลขานุการ 
พระเสถียร สุทฺธิสทฺโธ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที่รับผิดชอบรับผิดชอบ 
  ๑.ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานอ านวยการ 
 ๒. สนับสนุนชว่ยเหลือการด าเนินงานตามความเหมาะสมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ   
 ๓. แก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยติดตามผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงาน 
 

๓. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.     ประธานกรรมการ 
พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร.     รองประธานกรรมการ 
ผศ. ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม     รองประธานกรรมการ 
อาจารย์นภาพัทธ์ งามบุษบงโสภิน     รองประธานกรรมการ 
พระมหาธนวุฒิ โชติธมฺโม      กรรมการ 
ผศ.จินดา เฮงสมบูรณ์      กรรมการ 
นางสาวสุรีย์ ชนะโสภิดานนท ์     กรรมการ 
นางสาวดลหทัย มหาอัมพรพฤกษ์     กรรมการ 
นางสาวพงศ์พัชรา สัมพันธรัตน์     กรรมการ 
นางโฉมศรี  ทวีผลสมเกียรติ     กรรมการ 
นายพชรวีร์ ทองประยูร      กรรมการ 
พระเสถียร สุทธิสทฺโธ      กรรมการและเลขานุการ 
นายภพปภพ เทพธานี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางเบญจวรรณ ชยางกูร ณ อยุธยา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  

 



 
มีหน้าที่รับผิดชอบ  

๑. วางนโยบาย ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานสัมมนาฯ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 
๓.๑ คณะท างานฝ่ายวิชาการและประเมินผล 

 
ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร ประธานคณะท างาน 
ดร.อุดม จันทิมา รองประธานคณะท างาน 
ดร.สมคิด เศษวงศ์ รองประธานคณะท างาน 
ดร.กรรณิการ์  ขาวเงิน       รองประธานคณะท างาน 
ดร.อรชร ไกรจักร       คณะท างาน 
ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์      คณะท างาน 
นางสาวพัชรากร ทิพรังกร       คณะท างาน 
ผศ.จินดา เฮงสมบูรณ์ คณะท างาน 
ดร.จวน คงแก้ว คณะท างาน 
ดร.สุรีย์พร แซ่เอ๊ียบ คณะท างาน 
ดร.วลัยรัตน์ ยิ่งด านุ่น คณะท างาน 
ดร.จงกล บุญพิทักษ์ คณะท างาน 
ดร.ฌานวัฒน์ บุญพิทักษ์ คณะท างาน 
ดร.ธรรนปพร หงส์ทอง คณะท างาน 
ดร.สุเมธ บุญมะยา คณะท างาน 
นางฆริศา ไชอ่ าเอ่ียม คณะท างาน 
นางสาวอรอุมา อสัมภินวัฒน์ คณะท างานและเลขานุการ 
นายภพปภพ เทพธานี คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๑. จัดท าเอกสารสัมมนาทางวิชาการ  
 ๒. ติดต่อเจ้าของผลงานรับผิดชอบการดูแลการเสนอผลงาน  
 ๓. ประเมินผลการจัดสัมมนา เก็บข้อมูลการท างาน 
 ๔. สรุป ประเมินผล จัดท า Knowledge Management 
 ๕. จัดท ารูปเล่มบทความทางวิชาการ  
 ๖. ประสานงานกับคณะท างานฝ่ายอื่น ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

๓.๒ คณะท างานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 

นายสังวร อ่อนสนิท  ประธานคณะท างาน 
พระเสถียร สุทฺธิสทฺโธ  รองประธานคณะท างาน 
ดร.ปณัชญา ลีลายุทธ  รองประธานคณะท างาน 



ดร.สายน้ าผึ้ง รัตนงาม  รองประธานคณะท างาน 
ดร.รักใจ จินตวิโรจน์       รองประธานคณะท างาน 
นางฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล  รองประธานคณะท างาน 
นางนงค์นาถ ห่านวิไล  รองประธานคณะท างาน 
ดร.ณิชชา จุนทะเกาศลย์  รองประธานคณะท างาน 
นางโสทรินทร์ โชคคติวัฒน์  รองประธานคณะท างาน 
พระมหาสายฝน มณีโชติ      คณะท างาน 
พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส      คณะท างาน 
พระมหาจุลพน สารทสฺสี      คณะท างาน 
นายวิทยา ปานไข่      คณะท างาน 
นางเบญจวรรณ ชยางกูร ณ อยุธยา    คณะท างานและเลขานุการ 
นางสาวปองมาศ สอาดพันธ์     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที่รับผิดชอบ  
 ๑. ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (มจร) ครั้งที่ ๕  
 ๒. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในสถานที่ที่เหมาะสม จัดท าข่าวการสัมมนาและเผยแพร่ผ่าน 
ทุกช่องทาง  
 ๓. ด าเนินการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวทุกกิจกรรม  
 ๔.  พิมพ์ใบวุฒิบัตรให้กับผู้น าเสนอบทความ 
 ๕. ประสานงานกับคณะท างานฝ่ายอื่น ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๓.๓ คณะท างานฝ่ายเหรัญญิก 
 

พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร.     ประธานคณะท างาน 
พระเสถียร สุทธิสทฺโธ      รองประธานคณะท างาน 
นายจันทร์ธรรม  อินทรีย์เกิด     รองประธานคณะท างาน 
นางโฉมศรี  ทวีผลสมเกียรติ     คณะท างาน 
นางสาวรัตนา บาลี      คณะท างาน 
นางสาวสุขศรี ชาตะพา      คณะท างานและเลขานุการ 
 
มีหน้าที่รับผิดชอบ 

๑. จัดท าบัญชีรายรับ–รายจ่ายในการด าเนินการประชุม 
๒. อ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายเงินของคณะท างานฝ่ายต่างๆ  
๓. ประสานงานกับคณะท างานฝ่ายอ่ืน ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๓.๔ คณะท างานฝ่ายปฏิคม 

 
พระมหาธนวุฒิ โชติธมฺโม      ประธานคณะท างาน 
ดร.แม่ชีณัฐธนารีย์  มีมงคล     รองประธานคณะท างาน 
นาวาเอกหญิงสรชา  ตันติเวชกุล     คณะท างาน 



นาวาโทหญิงมัลลิกา ชมสุวรรณ     คณะท างาน 
นางสาวอรศิริ ค าวันสา      คณะท างาน 
พระมหาเอกชัย อุปวฑฒโน     คณะท างาน 
นางธนิษฐา ทรรพนันทน์      คณะท างาน 
นายศรุต วัฒนกุลศิลปชัย      คณะท างาน 
นางสาวสุรีย์ ชนะโสภิดานนท ์     คณะท างาน 
นางสาวพงศ์พัชรา สัมพันธรัตน์     คณะท างาน 
นางสาวฐิรัฐติกาล ศิลปสุวรรณ     คณะท างาน 
นางชุติพร  เจริญพัฒนา      คณะท างาน 
นางสาววรีภรณ์  วงษ์วรนันท ์     คณะท างาน 
นายพชรวีร์ ทองประยูร      คณะท างานและเลขานุการ 
นางสาวดลหทัย มหาอัมพรพฤกษ์     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
    
มีหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๑. ท าจดหมายเชิญวิทยากร คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ  ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน จากวิทยาเขต
ต่างๆ  และสถาบันที่เปิดสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  
 ๒. เตรียมรายชื่อผู้ร่วมงานลงทะเบียน รับลงทะเบียน ต้อนรับผู้มาร่วม อ านวยความสะดวก  
ผู้มาร่วมงานทั้งหมด  
 ๓. จัดบูธแสดงผลงาน และประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความเข้าใจความประทับใจในเรื่อง
เกี่ยวกับบทความ และการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

๔. ประสานงานกับคณะท างานฝ่ายอ่ืน ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๓.๕ คณะท างานฝ่ายสถานที่ 
ดร.สมคิด เศษวงศ ์ ประธานคณะท างาน 
พระมหานพรัตน์ อภิชฺชโว   รองประธานคณะท างาน 
พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโน, ดร.   รองประธานคณะท างาน 
พระสุรศักดิ์ ธุวสิโล   รองประธานคณะท างาน 
พระมหาดนัย    คณะท างาน 
พระณัฏฐกฤศ สุทฺธมโน  คณะท างาน 
พระอุทิศ  อาสภจิตฺโต       คณะท างาน 
แม่ชีจิราวรรณ เครือสนธิ์ คณะท างาน  
แม่ชีณัฐธิดา จันทร์หอม คณะท างาน  
นายวิทยา ปานไข่ คณะท างานและเลขานุการ 
 
 
มีหน้าที่รับผิดชอบ 

๑. ติดต่อสถานที่จัดงาน โดยให้มีรายละเอียด ห้องประชุม ห้องอาหาร  
๒. รองรับกิจกรรมตามที่ฝ่ายต่างๆ  ตกแต่งสถานที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

เครื่องเสียง  Projector  ไมโครโฟน 
๓. ประสานงานกับคณะท างานฝ่ายอ่ืน ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 



 
๓.๖ คณะท างานฝ่ายสวัสดิการ 

 
พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร.      ประธานคณะท างาน 
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์     ที่ปรึกษาคณะท างาน 
ดร.สุภาพรรณ เพ่ิมพูน      ที่ปรึกษาคณะท างาน 
ดร.ปภัสรา เตชะไพบูลย์      ที่ปรึกษาคณะท างาน 
ผศ. ดร.ตวงเพชร สมศรี      คณะท างาน 
ดร.บุญเลิศ โอฐสู       คณะท างาน 
นายไพฑูรย์  อุทัยคาม      คณะท างาน 
นางสาวกนกพร เฑียรทอง      คณะท างาน 
พระครูวินัยธรน้อมชัย สุธมฺโม, ดร.     คณะท างาน 
พระมหาขนบ สหายปญฺโญ, ดร.     คณะท างาน 
ดร.วรพรต ลือเลิศ      คณะท างาน 
ดร.สุทิน ยลทรัพย์ศิริ      คณะท างาน 
ดร.ปรีชญา เทพละออง      คณะท างาน 
ดร.วรรณา สุทธิธรรม      คณะท างาน 
ดร.ประทิน แสงไทย      คณะท างาน 
นางสาวศศมน สุพุทธมงคล     คณะท างาน   
ดร.ฐิติมา บุญประเสริฐ      คณะท างาน 
นายศุภกร เรืองวิชญกุล      คณะท างาน 
แม่ชีศศิมา  นิธิวัฒน์ธนากร     คณะท างาน 
พระมหาธนวุฒิ  โชติธมโฺม       คณะท างานและเลขานุการ 
นายจัทร์ธรรม  อินทรีเกิด      คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางนภาพัทธ์ งามบุษบงโสภิน     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที่รับผิดชอบ  

๑. วางแผนด าเนินการจัดเตรียมอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๒. จัดท าผังรายละเอียดให้ชัดเจนส าหรับพระสงฆ์ผู้  บริหารระดับสูง วิทยากร แขกรับเชิญ

คณาจารย์ 
๓. ประสานงานกับคณะท างานฝ่ายอ่ืน ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

๓.๗ คณะท างานฝ่ายก ากับกิจกรรมบนเวที 
  

ผศ. ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม     ประธานคณะท างาน 
พระมหาไฮ้  ธมฺมเมธี      รองประธานคณะท างาน 
ดร.อรชร  ไกรจักร์      รองประธานคณะท างาน 
ดร.ชมกร เศรษฐบุตร      รองประธานคณะท างาน 
พระอุทิศ  อาสภจิตฺโต      คณะท างาน 



นายวิทยา ปานไข่      คณะท างาน 
ดร.สมคิด เศษวงศ์      คณะท างาน 
นายไพฑูรย์  อุทัยคาม      คณะท างานและเลขานุการ 
พระมหานพรัตน์ อภิชชฺโว      คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
ดร.แม่ชีณัฐธนารีย์  มีมงคล     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
มีหน้าที่รับผิดชอบ 

๑. ด าเนินการพิธีเปิดและปิดการประชุมจัดรูปแบบและล าดับของกิจกรรมบนเวที และนอก
เวทีที่ 

๒. จัดท า VTR Presentation  
๓. เตรียมค ากล่าวเปิด–ปิด 
๔. จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ 
๕. จัดเตรียมการมอบรางวัล ของที่ระลึก 
๖. ประสานงานกับคณะท างานฝ่ายอ่ืน ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ให้คณะคณะท างานทุกฝ่ายด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่    ๒      พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

 
 
 

(พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


