
 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรือ่ง แตง่ตัง้คณะท างานโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาต ิมจร ประจ าปี ๒๕๖๔ (ออนไลน์) 
 

เพ่ือให้การด าเนินงานสัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๖ “พุทธศาสนา: บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่สู่การพัฒนาจิตใจและ
สังคม” “Buddhism : Integrating with Modern Sciences to Mental  
and Social Development” วันอาทิตย ์ท่ี ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซน 
B ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกิดประสิทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามระเบียบแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ในข้อ ๙.๒ นั้น 

จึงสมควรแต่งตั้งคณะท างานโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ มจร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
(ออนไลน์) ประกอบด้วย 

คณะท างานฝ่ายอ านวยการ 

พระมหาสมบรูณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ. ดร.   ประธานคณะท างาน 
พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโ , ดร.   รองประธานคณะท างาน 
พระครโูกศลศาสนบัณฑิต, รศ. ดร.   คณะท างาน 
พระมหามหาทว ีมหาปญฺโ , ผศ. ดร.   คณะท างาน 
พระมหาพรชัย สิรวิโร, ผศ. ดร.    คณะท างาน 
พระมหาดวงเด่น ฐติ าโณ, ผศ. ดร.   คณะท างาน  
รศ. ดร.ประพนัธ์ ศุภษร     คณะท างาน 
ผศ. ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม    คณะท างาน 
ผศ. ดร.ตวงเพชร สมศร ี    คณะท างาน 
ผศ. ดร.บญุเลิศ โอฐส ู     คณะท างาน 
ผศ. ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ ์    คณะท างาน 
พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร.    คณะท างานและเลขานุการ 
พระเสถียร สุทธิสทฺโธ     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางเบญจวรรณ ชยางกูร ณ อยุธยา   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 



  
มีหน้าที่รับผิดชอบ  

วางนโยบาย ก ากับดูแล ใหค้ าปรกึษาเกี่ยวกับการด าเนนิงานสัมมนาฯ ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยมีประสทิธิภาพ เปน็ไปตามวตัถปุระสงค์ของโครงการ 

 
คณะท างานฝ่ายวิชาการและประเมินผล 

 
ดร.สมคิด เศษวงศ ์     ประธานคณะท างาน 
ดร.กรรณิการ ์ขาวเงนิ     รองประธานคณะท างาน 
ผศ. (พิเศษ) ดร.อรชร ไกรจกัร ์    คณะท างาน 
ดร.ปณชัญา ลีลายุทธ     คณะท างาน 

 พระมหานพรตัน ์อภิชชฺโว    คณะท างาน 
 นายสังวร ออ่นสนิท     คณะท างาน 
 ดร.เกรียงไกร พินยารกั     คณะท างาน 
 ดร.อดุม จันทิมา คณะท างาน 
 นางสาวอรวรรณ โตปฐมวงค์ คณะท างาน 
 นายภพปภพ เทพธาน ี คณะท างานและเลขานุการ 
 นางนภาพัทธ์ งามบุษบงโสภิน คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๑. จัดท าเอกสารสัมมนาทางวิชาการ  
 ๒. ตดิต่อเจ้าของผลงานรับผิดชอบการดูแลการเสนอผลงาน  
 ๓. ประเมินผลการจดัสัมมนา เก็บข้อมลูการท างาน 
 ๔. สรปุ ประเมินผล จัดท า Knowledge Management 
 ๕. จัดท ารปูเล่มบทความทางวิชาการ  
 ๖. ประสานงานกบัคณะท างานฝ่ายอืน่ ปฏิบัตงิานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



คณะท างานฝ่ายเหรัญญิก 
 

พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร.   ประธานคณะท างาน 
พระเสถียร สุทธิสทฺโธ    รองประธานคณะท างาน 
นายภพปภพ เทพธาน ี    คณะท างาน 
แม่ชีอญัชิญา สู่ภิภักดิ ์    คณะท างาน 
นางเบญจวรรณ ชยางกูร ณ อยุธยา  คณะท างาน 
นายจันทร์ธรรม อินทรีเกดิ   คณะท างานและเลขานุการ 
นางสาวเจรญิรตัน ์พงศ์พิพัฒนพันธุ ์  คณะท างานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
นางสาวพัทธนันท ์ บญุแรง   คณะท างานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

 
มีหน้าที่รับผิดชอบ 

๑. จัดท าบญัชีรายรับ–รายจ่ายในการด าเนินการประชมุ 
๒. อ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายเงนิของคณะท างานฝ่ายต่างๆ  
๓. ประสานงานกบัคณะท างานฝ่ายอื่น ปฏิบัตงิานอื่นตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

 

คณะท างานฝ่ายติดต่อประสานงาน 
 

พระมหาธนวุฒิ โชติธมฺโม     ประธานคณะท างาน 
แม่ชีอัญชิญา สู่ภิภักดิ์     รองประธานคณะท างาน 
พระมหาเทวินทร์  วรปญฺโ     คณะท างาน 
พระศราวุธ เพื๊องเตื๊อง     คณะท างาน 
พระสมชาย  จิรธมฺโม     คณะท างาน 
นางเบญจวรรณ ชยางกูร ณ อยุธยา   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 างานฝ่ายอื่น ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะท างานฝ่ายดูแลห้องประชุมผ่านระบบออนไลน ์  
 

นายสังวร ออ่นสนิท     ประธานคณะท างาน 
นายไพฑูรย์ อุทัยคาม     รองประธานคณะท างาน 
ดร.กรรณิการ ์ขาวเงนิ     คณะท างาน 
พระสมนึก ธีรปญฺโ         คณะท างาน 
พระสุรชัย สุรชโย, ดร.     คณะท างาน 
พระหนอ่แสง อคคฺเสโน     คณะท างาน 
นายอุทิศ สวัสดี        คณะท างาน 
นายเกียรติยศ สุโพธิ ์     คณะท างาน 
นางสาวลลติา พิมพ์รตัน์     คณะท างาน 
นางสาวจรัสลักษณ์ ทองโอฬาร       คณะท างาน 
นางสาว  พิมมาลา  เมฆวิภาต    คณะท างาน 
นางสาวอุบลวรรณา กลิ่นจุ้ย    คณะท างาน 
นายวิทยา ปานไข ่     คณะท างานและเลขานุการ 
พระสมนกึ ธีรปญฺโ      คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
พระอุทิศ อาสภจิตโฺต, ดร.    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ดูแลห้องสมัมนาคอยดูแลความสะดวกในการเขา้ ผ่านระบบออนไลน์ของผู้น าเสนองานวิชาการ 
 

ทั้งนีต้ั้งแต่บดันี้เปน็ตน้ไป 
 

ประกาศ ณ วนัที่       ๙        มิถนุายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
 
 

(พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒกิโร, รศ. ดร.) 
คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 


