
ระเบียบวาระการประชุมผูอํานวยการกองและสวนงานเทียบเทา ในสํานกังานอธิการบดี 
คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๒ 

วันพธุที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ หองประชุม ๓๐๓ อาคารสํานกังานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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วาระที่ ๑ เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 ๑.๑ เร่ืองท่ีประธานแจงเพื่อทราบ ๑ 
 ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจงเพื่อทราบ ๒ 
  ๑.๒.๑ แจงประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อํานาจหนาท่ีฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒ 
  ๑.๒.๒ แจงประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง ประกาศรับขอเสนอผลงานฯ คร้ังท่ี ๑/๖๒ ๒๓ 
  ๑.๒.๓ ซักซอมความเขาใจในการใชงาน LessPaper (กองกลาง) ๒๗ 
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 ๑.๒ เรือ่งที่เลขานุการแจ้งเพ่ือทราบ  
  ๑.๒.๑ เรือ่ง แจ้งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อ านาจหน้าที่ฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    เนื่องจาก มีข้อก าหนดให้จัดตั้งส่วนงานใหม่ ประกอบกับการยกฐานะส่วนงานที่ก าหนด
ขึ้นใหม่  และเพื่อให้การบริหารงานของมหาวทิยาลัย ที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจ อ านาจ หน้าที่และความรบัผิดชอบ
ของส่วนงานในมหาวิทยาลัย ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบาย 
ของมหาวิทยาลัย 
    มหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศ เรื่อง ภารกิจ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสว่น
งานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ และกองกลางได้มบีันทึกที่ ศธ.๖๑๐๐.๑/ว๑๘๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ เรื่องแจ้งประกาศมหาวิทยาลัย  
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงแจ้งทีป่ระชุมเพื่อทราบ 
  มติที่ประชมุ .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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 บันทึกข้อความ 
  

      

ส่วนงาน   กองกลาง  ส านกังานอธิการบดี           โทรภายใน  ๘๘๑๐                                  . 
ที่ ศธ                                                       วันที่                                                    . 
เรื่อง  แจ้งประกาศมหาวิทยาลัย                                                                                 . 
         

เรียน  
 

 พร้อมหนังสือนี้   ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   เรื่อง ภารกิจ 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกาศ  ณ วันที่ ๒๔  
เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  มาเพ่ือทราบ 

 อนึ่ง  ขอความกรุณาด าเนินการเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
   
  
 

(พระมหาสาธติ  สาธิโต) 
ผู้อ านวยการกองกลาง 
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  ๑.๒.๒ เรือ่ง แจ้งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอผลงานฯ ครั้งที ่๑/๖๒ 
    ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอผลงานเพ่ือ
ขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเปิดรับข้อเสนอผลงานระดับช านาญงาน ช านาญ
งานพิเศษ ช านาญการ และช านาญการพิเศษ ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และต าแหน่งธุรการ
และบริหารทั่วไป คุณสมบัติของผู้เสนอเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ก าหนดการรับข้อเสนอ ระหว่างวันที่ 
๑ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  เว้นวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ 
    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
  จึงแจ้งทีป่ระชุมเพื่อทราบ 
  มติที่ประชมุ .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23



u1~n1A"vr11'Vl~1~~"V!1~W1~~n1ru~1"ll1'Vl~1~~ 
q 

b~B~ U1~n1A-r'UoUBbfif'UB~~~1'Ub~B"lle!-r'Un11U1~bij'Ub'U1~~'U~~Mt'U fl~~~ GJ Vi.fl. klct'bkl 
'U 

b~v'IJ1~ 1tJ°11'U1'Ufl11-W'~'U1Uflr11fl11 ~iifl11ii~fl11ii~1ii11i;i b~lJ~1lJ~fl tJ Jl1~ bbr1~iifl11lJ 
q 'IJ 

'IJ1~~~&1bViii1~~ii bbn fl11u5u&1V1u 1.ffi 'UlJVl1l'Vl CJ1~CJ zj-:i~ ~~-:ie.Jri 1 ~iiV11i'Vl m~CJiifl11wl'11V1u1 
v~1-:i~v b ~v\l bbrl~ b U'U~t:Jvii-ru 1 'U1\l fl11v~ii~ fl~1 ~riv ~~'U~\l b~~ii 1 ~uflri1fl1ii fl 11ii n11V1u11 'U 

q q 

v1~CJB1'U1~~1iifl11ii 1 'U.LJ'v Iv~ bbrl~ mb bb i-i-:i.Vvu-:iri'uiiV11i'Vlm~CJlJV11~w1ri-:ifl1ru1161! 
q 

.:::. QJ I ti ~ .:::. .:::. di ti 

1'VlCJ1"1 CJ 11~1t:Jfl11u1V111-:i1'UUl°lflri ~. 131.\vcrcr~ bbri~ii~flru~ fl11iJfl11~~11ru1 uflri1fl1b~m61J1 
q q 

~~1bbV1U\lL'U1~~u~~\l~'U L'Ufl11'1J1~°1!lJfl~\l~ (9)/\vcrcr~ b~vl'U~'U'Vl~~ ct. blJ~1CJ'U ~.131. ivcrcr~ 
'IJ 'IJ q 

~\l v v flU1~ fl 1131iJVl1l'VlCJ1~ CJ b~v -:i 'IJ1~ fl1131-ru-V m?f 'U v e.Jr1\l 1'U b ~ v61J v-rrn111'\.J 1~ biJ'U 1 'U1~ ~u~ 
?t-:i~'U l°l~-:i~ (9) ~.131. lv<tblv 11CJri~b5CJ~~-:i~v1ud 
'IJ 

GJ. ~1bbvrti~~but91-ru.Uma'Uei 
~1bbVIU\l 61!1'U1ru-:i1'U 61!1'U1ru-:i1'U~bl31~ °111'U1rufl11 bbr1~°111'U1rufl1 1~bl31~ ~1Vl-ru~ 

V V V V \I 

v\'11-:i~1 bb V1'11-:iu5u&1fl11i61!1~~ bbri~~1bb V1'11-:iq1fl11bbri~u~V111~11 u 

kl. flrua"u~"llei~~ba'Uei"llei-run11u1~bij'U 
q 'U 

\v.(9) b U'U~lJflru~iiu&l~1ii.Vv Iv l 'UU1~fl1131lJVl1l'VlCJ1~ m~v\l VI~ flbflrusn bbrl~lBfl11 
'IJ q 

~~uflri1fl11 ~v\'11-:i~1bb vr'll-:i~1iiii1~1~1'Un1vr'U~~1 bb vr'll-:i ~'Vlli~fl11°1! ivcrcrcr 
q ,,.. q 

Iv.Iv b U'U~~1'Ufl11vu1ii fl 11b ~ CJ'Ue.Jr1\l1'U 1 'Uvr~ fl~~1fl11b ~ CJ'Ue.Jr1\l1'U~1vr-ru~1bb VIU\l 
'IJ 'IJ 

unu~ fl 11i61!1~~61J v-:iiiV11i'Vl tJ1 ~ CJiivr1~w1ri-:i fl1ru1161!i'Vl CJ 1~ CJ ~i;i 1u'U fl11~ fl ~1 Vl~v~f;11U'U 

i61!1~~bu~1~ zj-:iii1~CJ~nri11 'Um1tlflvu1ii hJuvtJfl11 ~ -ri'11ii-:i* 

lv.m 1~-rufl11ri'~ b~eJfl~1fl~u-:iri'uuru61!1bbrl~fl ru~ fl11il fl11'\.J1~"il1~1 'U-:i1'U ~1ii.Vv ct. 
'IJ ., 

1 'UU1~ fl1131lJV!1l'VlCJ1~CJ b~tl\l VI~ flbflrusn bbrl~lBfl11U1~ biJ'UUfl6'11fl1b ~'€) bb~\l~\l 1 ~vl'11\l~1bb VIU\l 1 'U 
q 

1~~U~?f \l~'U ~1V1-ru~v\'11\l~1bb vrcJ-:iuf1u&lfl11l°1!1~~ bbr1~~1bb VIU\lli1fl11bbrl~U~V111~11 u ~.131 . 
'IJ 'IJ 6.J q 

' "' ' 
m. 1~~~b1~1-vibuvi-ru.Uma'Uei fl-r~-vi Gl w.fl. kl<fi>kl 

bll~-ru.Vm?t'Uve.Jri\l1'Ub ~v61Jv-ru fl11'\.J1~ biJ'U 1 'U1~ ~u~~\l~'U fl~\l ~ (9) ~ .131. lvctblv 
'IJ 

24



' ' ii ii d ti V CllllO V o CV 

m?f 'W B ~fl \11'W~B\I~1 ti 'W6ZJ e:H?f 'W B \WHJ ~'W b B \I 'VJ~ B 1'\.J 1tif11'Hle:J\If1fl1\1 V!B \I C9>o® 6'11'\.J f1 \11'\.J 
~ ~ 

e:i 6n 1 ~u ~ ~ V!1l'Vl t11~ti~VI1 ~ ~1fl\In~ru~1"Ui 'Vl t11~ t1 ~h umh 1 'Vl ~ rl 1 bfl e:ii''lu e:i t1 ~\IV!l ~ • 

25



11EJm1rnm111bb'U'UVJ1m.h:::mA 
(° ) 0 I 'UeM 6lJB -U1t.J1/'t,l1:U?f~'1 ........................................................ ~1bbV!'U\I ... .............. ......... ......... .......... ...... .. 

~1'U\11'U ...................................................................................................................................................... .. 

·1.h:::neiu~1t1: 

(9). u'UVin bb~\11 ~~lilv\'1i;.ii;:i\11'Ub?1'Um.ff1ru m"jtJ"j::: biJ'Ub ~mb~\I &\I 1'1X1YhJ\l\?\'1 bb V!U\l~?f \l~'U ( u fl . 
'U 

Iv. bbUU"j1t.J\11'UeJ~"j1rl1~\I ~~1"j\l\?\'1bbV!U\11'U"j:::~u~?f\l~'U (Ul°l. bes:'. - kl) 
'U 'U 

Q1. u'UVin ~lil~\li;.ii;:i\11'Ub~B·lrnrum"jtJ"j:::biJ'U1'U"j:::~u~?f\l~'U'UB-:iuflmm ;;1\lnlil ... (ul°l .bti'. - Q1) 
'U ' 

Ci'.. bbUUbb?l\il\IV!~fl~1'Ufl1"jiJ~1'U11:u1 'Ui;.Ji;'l\11'U (bbt.Jfl11t.Ji;.J'1\11'U) (Ul°l.bei'.-Ci'.) ... 
er. bbuuru"jeJ\1'1~tHJ"j"j:U bb'1:::'1"j"jt.J1U"j"jf1!'Vl1\li"lJ1m"j (bbt1m1t1i;.ii;:i\11'U) (ul°l. bei'.-er) 

b. bbUUU"j:::1&iuflmm bb'UUV!'1t.Ji;.Ji;'J\11'U (bbt.Jfl11t.Ji;.Ji;'J\11'U) (Ul°l.bei'.-b) 
' 

~. 1~um bbi;'J:::"j1t.J'1::: bBt.J\ilV!~fl?f~"jV!~B bfl"j\jfl1"j~~1'Ufl1"jeJU"j:U fl1"jb~t.J'Ui;.Ji;'l\11'U 
' 'U 

'UBU~1 t.J b tleJV!1 bbi;:J:::"j::: t.J::: b 1 i;:Jlfl1"j°!lfleJU "j:U 

,, ' 

lJ"j"j'1 bb~\l~\I B1t.J\11'U bb'1:::~€Ji;.Ji;'l\11'U'UB\I~ b?l'UB'UBru fl1"jU"j::: biJ'U 
' ' 'U 

ti. i;.Ji;:Jfl1"j~1bU'U\11'Ubrn:::?f:u"j"j~'U::: (bbUUU"j:::biJ'U ®) "il1'U1'U .............. b~:U (~1'1~\I C9l b~:Ubb'1::: 

611b'U1 er b~:u) 
®o. i;.Ji;:J\11'U'Vl1\ll"lJ1fl1"j (bbUUU"j:::biJ'U kl) 

(9)0 . (9) ~'UBrum"jtJ"j::: bi'.J'U"j:::~u °111'U1fkl\11'U °111'U1fkl\11'U~b1'11~ Vl~B°111'U1fk!m"j ~\I bbuu 

tJ"j:::biJ'U kl '11'U1'U b b~:u (~1'1~-:i (9) b~:Ubb'1:::611b'U1 er b~:u) 
®o.kl ~'UBrum"jtJ"j:::biJ'U"j:::~u°111'U1rum"j~bl'1l~ ~\li;.)'1\11'U'Vl1\116lJ1m"j '11'U1'U Q1 b~B\I (~1 

'U v 

'1~\I (9) "lJlil = b b~:u 611b'U1 er "lJlil = ®ct b~:u) tJ"j:::nBu~1t.J 
' ' 

®) .... ................................................ ... ....... ... .. ... ....... ... .... ....................... .. ......... ... ............ . 

kl) .................................... .................... .... ........................... ... .. ............... ... ............. .......... . 

Q1) .................................. ... .. ................... ... ....... ............ .................. ... .. .... .. ..... ................... . 

.QI I.I Cl.I tJ .c:i, 

'1\l"lJB .......................................... ~b?f'UB'UmUfl1"j "j:::b:U'U 

( ....... ............ .............. ... ... .) 

......... /. ............ /. ..... .. .. . 
~TVl~rn'11V1u1~ Cniun1ei.:i) 

fl1"jmT;u?f BUl°lf1!?1:U'illi bUYl1 :::611V!ru~1 bb V!U\I 
' 

) iiflru?t:uu11 bb'1::: bB n?f1"jtJ1:::n BU fl"jU ~1'Ll Yl~B:U~'1::: b?l'Ll B~1 b U'U m1~B 1 tJ 
' 

) 'U11ill°lru?t:uu11 bUB'l'11fl ..................................................................................................... .. 
' 

'1\lzjB ...................... ...... ..... .. ....... b'1'U1'4fl1"j (m:utJ1:::m\3l) 

( ... ... .......... ......... ..... ...... .... ) 

......... /. ... ....... . ./ .......... . 

26



  ๑.๒.๓ เรือ่ง ซักซ้อมความเข้าใจในการใช้งาน LessPaper (กองกลาง) 
     ตามที่มหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้ด าเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย (Big 
Data Thailand ๔.๐) จ านวน ๔ รายการ รวมทั้งการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  และกองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี ได้ประสานด าเนินการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับเจ้าหน้าที่
จ านวน ๓ ครั้ง  ประกอบด้วย  วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒  วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๙ เมษายน 
๒๕๖๒  จัดทดสอบการใช้งานระบบส าหรับผู้บริหาร วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒  จัดอบรมเสริมส าหรับส่วนงาน
ที่ตั้งใหม่รวมทั้งห้องเรียน หน่วยวิทยาบริการ ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และจะจัดกิจกรรมขับเคลื่อน
นโยบายมหาวิทยาลัย ๔.๐ ส าหรับผู้บริหารวิชาการระดับสูงในช่วงประชุมสภาวิชาการ วันที่ ๖ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 
    กรณีขัดข้องในการใช้งาน ส าหรับเจ้าหน้าที่ ได้จัดให้มีกลุ่มไลน์ “สารบรรณ มจร” 
ปัจจุบัน มีเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารระดับปฏิบัติการและทีมสนับสนุนการใช้งานในกลุ่ม จ านวน ๒๒๒ รูป/คน 
    กรณีขัดข้อในการใช้งานส าหรับผู้บริหาร ได้จัดให้มีกลุ่มไลน์ “LessPaper ผู้บริหาร 
มจร” ปัจจุบันมีผู้บริหาร และทีมสนับสนุนการใช้งานในกลุ่ม จ านวน ๓๓ รูป/คน ซึ่งน่าจะเพ่ิมขึ้นหลังจาก
ประชุมกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัย ๔.๐ 
 
  จึงแจ้งทีป่ระชุมเพื่อทราบ 
  มติที่ประชมุ .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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  ๑.๒.๔ เรือ่ง แจ้งก าหนดการจัดงานวันบุรพาจารย์ (กองกิจการพิเศษ) 
   ตามทีก่องกิจการพิเศษ ไดข้ออนุมตัิด าเนนิการโครงการวันบรุพาจารย ์ในวันที ่๑๗ กรกฎาคม 
ของทุกป ีโดยม ีกิจกรรมส าคัญประกอบดว้ย การคัดเลอืกศิษย์เก่าดีเด่น  การมอบรางวลัศิษย์เก่าดีเด่น และการ
จัดนิทรรศการศิษย์เก่าดีเด่น เป็นตน้ 
  จึงแจ้งทีป่ระชุมเพื่อทราบ 
  มติที่ประชมุ .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 ด้วยฝ่ายเลขานุการฯ ได้จดัท ารายงานการประชุมผูอ้ านวยการกองและสว่นงานเทียบเท่าในส านักงาน
อธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันองัคารที่ ๒๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
 รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชมุ 
  จึงเสนอทีป่ระชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชมุ 
  มติที่ประชมุ 
 (           ) รับรองโดยไมม่ีการแกไ้ข 
 (           ) รับรองโดยมีการแก้ไข ดังนี ้
 หน้าที ่................ บรรทดัที่ ............  ความวา่ ..................................................................................... 
 แก้เป็น................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 หน้าที ่................ บรรทดัที่ ............  ความวา่ ..................................................................................... 
 แก้เป็น................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 หน้าที ่................ บรรทดัที่ ............  ความวา่ ..................................................................................... 
 แก้เป็น................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
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วาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง  
 ๓.๑ การจัดงานครบรอบ ๑๓๒ ปีวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
  เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการจดังานวันสถาปนา ๑๓๒ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ในวันที ่ ๑๓ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  เปน็ไปดว้ยความเรียบรอ้ยตามวัตถุประสงค์ ตามกรอบ
งบประมาณและกิจกรรมด าเนินการที่เหมาะสม 
  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารการประชุม 
 
  จึงเสนอทีป่ระชุมเพื่อพิจารณา 
  ประเดน็พิจารณา 
  ๑. กรอบงบประมาณในการจัดโครงการ 
  ๒. กิจกรรมและก าหนดการจัดงาน 
  ๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน 
 
 มติที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 อนุมัติ เพราะ ……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ไม่อนุมัติ เพราะ ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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(ร่าง) 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ๑๓๐ ปี มหาจุฬา 

 
 เพ่ือให้การจัดงาน ๑๓๐ ปี มหาจุฬา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗  
กันยายน  ๒๕๖๐  ณ  อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคแ์ละนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
จึงออกประกาศแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้  เป็นคณะกรรมการจัดงานและให้ประธานคณะกรรมการแต่ละฝ่ายแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการได้ตามความเหมาะสม ประกอบด้วย :- 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานที่ปรึกษา 
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ รองประธานที่ปรึกษา 
สมเด็จพระวันรัต รองประธานที่ปรึกษา 
สมเด็จพระธีรญาณมุนี รองประธานที่ปรึกษา 
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ รองประธานที่ปรึกษา 
สมเด็จพระพุฒาจารย์ รองประธานที่ปรึกษา 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ รองประธานที่ปรึกษา 
พระธรรมปัญญาบดี รองประธานที่ปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษา 

 พระพรหมวชิรญาณ พระวิสุทธิวงศาจารย์ 
 พระพรหมจริยาจารย์ พระพรหมเมธี 
 พระพรหมมุนี พระพรหมสิทธิ 
 พระพรหมมังคลาจารย์ พระพรหมดิลก 
 พระมหาโพธิวงศาจารย์ พระพรหมโมลี 
 พระพรหมกวี พระพรหมเสนาบดี 
 พระพรหมเวที ศ.พิเศษ จ านงค์ ทองประเสริฐ  
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 เลขาธิการสภาการศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 ผู้บังคับการสถานีต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอ าเภอวังน้อย 
 ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรวังน้อย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร  
 รศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่  
 รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล นายนนทพล  นิ่มสมบุญ 
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 ๒ 

คณะกรรมการอุปถัมภ์ 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานกรรมการ 
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ รองประธานกรรมการ 
สมเด็จพระพุฒาจารย์ รองประธานกรรมการ 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ รองประธานกรรมการ 
พระพรหมวชิรญาณ รองประธานกรรมการ 
พระพรหมจริยาจารย์ รองประธานกรรมการ 
พระวิสุทธิวงศาจารย์ รองประธานกรรมการ 
พระพรหมเมธี รองประธานกรรมการ 
พระพรหมมุนี รองประธานกรรมการ 
พระพรหมดิลก รองประธานกรรมการ 
พระพรหมโมลี รองประธานกรรมการ 
พระพรหมสิทธิ รองประธานกรรมการ 
พระพรหมวิสุทธาจารย์ รองประธานกรรมการ 
พระธรรมธัชมุนี รองประธานกรรมการ 
พระธรรมบัณฑิต รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 

 พระธรรมกิตติโสภณ พระธรรมกิตติมุนี  
 พระธรรมวรนายก พระธรรมเสนานี  
 พระธรรมรัตนวิสุทธิ์ พระธรรมปิฎก  
 พระธรรมโมลี พระธรรมรัตนดิลก  
 พระธรรมสิทธิมงคล พระธรรมวงศ์มุนี  
 พระธรรมรัตนากร พระธรรมนันทโสภณ  
 พระธรรมสิทธิเวที พระธรรมธีรราชมหามุนี  
 พระธรรมวิมลมุนี พระธรรมปริยัติโมลี  
 พระธรรมวิมลโมลี พระธรรมเมธาภรณ์  
 พระธรรมสิทธาจารย์ พระธรรมคุณาภรณ์  
 เจ้าคณะภาค/รองเจ้าคณะภาคมหานิกายทุกภาค 
 เจ้าคณะจังหวัด/รองเจ้าคณะจังหวัดมหานิกายทุกจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอฝ่ายมหานิกายทุกอ าเภอ  
 เจ้าคณะต าบลฝ่ายมหานิกายทุกต าบล นายแพทย์รัศม ีวรรณิสสร  
 คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร รศ.ชูศักดิ์ ทิพย์เกสร  
 พล.อ. เสรี พุกกะมาน ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์  พุกกะมาน  
 นายวัลลภ เจียรวนนท์ นางสาวตรีธา เนียมข า  
 นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายพุธทรัพย์ มณีศรี  
 นางกมลา สิทธิไชย ศ.พิเศษอดิศักดิ์ ทองบุญ  
 นายสุดใจ นิลวัฒน์ ดร.ยุวรี เอ้ือกาญจนวิไล  
 ดร.สนธยา กล่อมเปลี่ยน ดร.ศักดิ์ชัย เตชะไกรศรี  
 ดร.สุดาวรรณ เตชะไกรศรี นางมาลัย มีเสมา 
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 ๓ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

อธิการบดี ประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ รองประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รองประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 

รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี 
รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ 
รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
คณบดีคณะพุทธศาสตร์ คณบดีคณะครุศาสตร์  
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์  
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล 
ผู้อ านวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ผู้อ านวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต 
ผู้อ านวยการศูนย์อาเซียนศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบ  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร(สว่นกลางและทุกวิทยาเขต) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ(ส่วนกลางและทุกวิทยาเขต) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป(ส่วนกลางและทุกวิทยาเขต) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตหนองคาย ผู้อ านวยการส านักวิชาการวิทยาเขตหนองคาย
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ผู้อ านวยการส านักวิชาการวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช  ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ 
ผู้อ านวยการส านักวิชาการวิทยาเขตเชียงใหม่ ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่  
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น 
ผู้อ านวยการส านักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตนครราชสีมา
ผู้อ านวยการส านักวิชาการวิทยาเขตนครราชสีมา ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตอุบลราชธานี ผู้อ านวยการส านักวิชาการวิทยาเขตอุบลราชธานี
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตแพร่ 
ผู้อ านวยการส านักวิชาการวิทยาเขตแพร่ ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่  
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ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ผู้อ านวยการส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตพะเยา 
ผู้อ านวยการส านักวิชาการวิทยาเขตพะเยา ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พะเยา  
ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ผู้อ านวยการส านักวิชาการวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ 
ผู้อ านวยการส านักวิชาการวิทยาเขตนครสวรรค์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์น่านเฉลิมพระเกียรติ ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีษะเกษ ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  
หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา   
หัวหน้าภาควิชาบาลีและสันสกฤต หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน   
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย   
หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์   
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
รองผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้อ านวยการกองกลาง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้อ านวยการกองวิชาการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้อ านวยการกองคลังและทรัพย์สิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
รองผู้อ านวยการกองกลาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีอ านาจหน้าที่ดังนี้:-  ก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน อ านวยการ ก ากับ  ดูแล สั่งการ
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ 

 

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  ประธานกรรมการ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองประธานกรรมการ 
คณบดีคณะพุทธศาสตร ์ รองประธานกรรมการ 
คณบดีคณะครุศาสตร์ รองประธานกรรมการ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร ์ รองประธานกรรมการ 
คณบดีคณะสังคมศาสตร ์ รองประธานกรรมการ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาต ิ รองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยวชิาการ รองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยประกันคุณภาพ รองประธานกรรมการ 
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กรรมการ 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาต ิ รองคณบดทีุกคณะ 
ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ เลขานุการส านักงานคณบดีทุกคณะ 
บุคลากรสังกัดกองวชิาการ/ส านักงานประกันคุณภาพทุกรูป/คน 
ผู้อ านวยการกองวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
รองผู้อ านวยการกองวชิาการ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
พระมหาเอกลักษณ์ จิตฺตเทโว กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
พระมหาถาวร ถาวรเมธ ี กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
นายสมบรูณ์ เพ่งพิศ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
นายสภุฐาน สุดาจันทร ์ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
นายจิระศักดิ์ ธารสุขกระจ่าง กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 มีอ านาจหน้าที่ดังนี้:-  จัดให้มีการปาฐกถา เสวนา บริการวิชาการ และจัดพิมพ์เผยแพร่คัมภีร์ หนังสือ ต ารา
และเอกสารวิชาการเพ่ือเผยแพร่ในงานนี้ 

คณะกรรมการฝ่ายระดมทุนและเหรัญญิก 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ รองประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  รองประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ รองประธานกรรมการ 
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านบรหิาร (นายสนิท ไชยวงศ์คต) รองประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีวิทยาเขตทุกวิทยาเขต รองประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป รองประธานกรรมการ 
นายกสมาศิษย์เก่า มจร รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีคณะพุทธศาสตร ์  
คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร ์
คณบดีคณะสังคมศาสตร ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยตรวจสอบ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยบรหิาร ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยกิจการพิเศษ 
ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล พระครูคัมภีร์ปัญญาวิกรม 
ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตทุกวิทยาเขต ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นอกที่ตั้งวิทยาเขตทุกแห่ง 
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/วิทยาลัย/ศูนย/์ส่วน/กองในสว่นกลางทุกรูป 
ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทุกคณะ หัวหน้าภาควชิาทุกคณะ 
เลขานุการส านักงานคณบดีทุกคณะ  
บุคลากรสังกัดกองคลังและทรัพย์สิน/กองกลางทุกรูป/คน 
ผู้อ านวยการกองคลังและทรัพยส์ิน กรรมการและเลขานุการ 
ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
ผู้อ านวยการกองกลาง กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
ผู้อ านวยการส่วนทะเบียนนสิิต กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
ผู้อ านวยการส่วนประเมินผลการศึกษา กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
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ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร ศนูย์อาเซียนศึกษา กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
รองผู้อ านวยการกองกลาง กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
รองผู้อ านวยการกองคลังและทรัพย์สิน กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
รองผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
นางสาวขวัญใจ  ศรีพารัตน ์ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 มีอ านาจหน้าที่ดังนี้:-  จัดให้มีการรับบริจาค การระดมทุน การทอดผ้าป่ามหากุศล การออกหลักฐานการรับเงิน
บริจาค มอบของที่ระลึก จัดไทยธรรมถวายพระ 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และพิธีกรรม 
รองอธิการดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประธานกรรมการ 
คณบดีคณะครุศาสตร์ รองประธานกรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี รองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ รองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 

พระมหาทองค า ตเปโม คณาจารย์คณะครุศาสตร์ทุกรูป/คน 
พระเฉลิมพงศ์ จรณสมฺปนฺโน พระธีรวีร์ คุตฺตจิตฺโต  
พระมหาฉัตรชัย ธมฺมวรเมธี นายอุทิศ การเพียร  
นายสมชาย บุญสุ่น นายประเสริฐ ค านวล  
นายเรืองยศ หวังสุขใจ นายเสน่ห์ แซวรัมย์ 
นายวีรวัฒก์ แก้วทองใหญ่ นายธนิศร์ มีชื่อ 
นางสาวกาญจนา นารี นายบุญล้อม วิปุระ  
นางสาวกิตฑามาศ ศิริไชย นางสาวชฎารัตน์ ไชยบุญตา  
นางสาวนาตยา อินทร์กรุงเก่า เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาคารสถานที่ทุกรูป/คน 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรรมการและเลขานุการ 
ผู้อ านวยกองกิจการวิทยาเขต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
รองผู้อ านวยการกองแผนงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
รองผู้อ านวยการกองคลังและทรัพย์สิน(บรรพชิต)  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
พระมหาเพ็ชร อธิปญฺโญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีอ านาจหน้าที่ดังนี้:-  จัดเตรียมอาคาร สถานที่ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือประกอบพิธีกรรมและจัดกิจกรรม 
รวมทั้งระบบไฟฟ้า ประปา และดูแลความสะอาดโดยรวม 
 

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

รองอธิการดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป รองประธานกรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม รองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ รองประธานกรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม รองประธานกรรมการ 
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 ๗ 

ผู้อ านวยการส านักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 
 

 
กรรมการ 

 พระครูอุปถัมภ์สุตคุณ  พระมหาศรีทนต์  สมจาโร 
 พระมหาช านาญ  มหาชาโน  พระมหาประยูร  โชติวโร 
 พระครูพิศาลสรวุฒิ  พระมหาบุญเกิด กตเวที 
 พระครูปลัดวิเชียร ชวนปญฺโ   รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม 
 ผศ.ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ  รศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง 
 รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร  ผศ.ดร.สุดารัตน์ บรรเทากุล 
 รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก  นายธนาคม บรรเทากุล 
 ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิ์ธีรโรจน ์  ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ 
 ดร. เกษม แสงนนท์  นายธนาชัย บูรณวัฒนากูล 
 ผู้อ านวยการส านักงานบริหาร ส านักส่งเสริมฯ  กรรมการและเลขานุการ 
 รองผู้อ านวยการส านักงานบริหาร ส านักส่งเสริมฯ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวนภัสสร  กัลปนาท  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวมินตรา  กาลนิล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวลัฐิกา  หวังสุขใจ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวพัชรวรรณ  จันมะณีย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีอ านาจหน้าที่ดังนี้:-  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ วิทยุ  เว็บไซต์ สื่อสารมวลชนต่าง ๆ  
บันทึกภาพในงานโดยรวมทั้งภาพวีดิโอและภาพนิ่ง ถ่ายทอดและเผยแพร่กิจกรรมตลอดงาน รวมทั้งจัดหาพิธีกรเพ่ือ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป รองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองประธานกรรมการ 
นายกสมาคมศิษย์เก่า  มจร รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 

พระมหาสุเทพ  สุวฑฺฒโน  พระมหาสวงศ์ าณวโร 
พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม พระครูธรรมธรวรเดชา อคฺคเตโช ดร.  
พระมหาสาธิต  สาธิโต พระทิพย์  สิริธมฺโม  
พระมหาศรีทนต์ สมจาโร พระมหาประยูร โชติวโร   
พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย พระมหาโกศล  ธีรปญฺโ   
พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโ  พระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโท  
พระมหาชุติภัค อภินนฺโท พระมหาสมาน  ชาตวิริโย ดร. 
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 ๘ 

พระสรวิชญ์  อภิปญฺโ  ดร. พระครูพิมลสรกิจ 
พระมหาศตนนท  คมฺภีรเมโธ พระมหาวริสสรานนท์ วรวฑฺฒนสิทฺธิ 
พระมหาสวนทรา  ธมฺมจารี พระณรงค์  านวุฑฺโฒ, ดร. 
นายธวัชชัย สมอเนื้อ ผศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศริวิชัย  
ผศ.ดร.สิน งามประโคน ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง 
ผศ.ดร.ณัฐธีร์ ศรีด ี นายสรวรรษ  ปรักกโมดม   
ผศ.สมควร นิยมวงศ์ นายสรายุทธ อุดม 
ดร. จเด็จ โพธิ์ศรีทอง นางสาวจริยา  พรมมา 
นายฉัตรชัย บัวเกิด นายศิโรดม  วชิรวราภรณ์   
นางเสาวลักษณ์ ประเสริฐศิลป์ นายสมรรถชัย  มั่งค ามี 
นายปัญญา สามัญ นายบดินทร์ภัทร สายบุตร   
นายบัญชา นารี นายศรี แก้วงาม    
ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต กรรมการและเลขานุการ 
รองผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
พระครูชิโนวาทธ ารง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายเกษม  ประกอบดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
พระสังคม  กิตฺติ าโณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายบัญชา  นารี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางรุจาภา  ธงปลื้มจิตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายวิชัย  จันทร์ประโคน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายชัชวาล เที่ยงเป กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีอ านาจหน้าที่ดังนี้:-  ต้อนรับปฏิสันถารพระเถรานุเถระ พุทธศาสนิกชน และผู้มาร่วมงาน โดยประสานงานและ 

อ านวยความสะดวกเรื่องการเดินทาง และที่พักรับรองตลอดงาน 

คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์  รองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม  รองประธานกรรมการ 
ผู้อ านวยการส่วนหอสมุดกลาง รองประธานกรรมการ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  รองประธานกรรมการ 
ผู้อ านวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  รองประธานกรรมการ 
ดร.แม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม  รองประธานกรรมการ 
ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล  รองประธานกรรมการ 
อาจารย์นงลักษณ์ อิสโร  รองประธานกรรมการ 
คุณสุวิทย์-คุณรัตนา ผลาศักดิ์  รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 
พระครูศรีนิคมพิทักษ์ พระมหาอุทัย พลเทโว  
พระมหาไพโรจน์ กนฺโก พระมหาสมเกียรติ ยุตฺติโก 
พระจวน สิริวฑฒฺโน พระครูสมุห์ธนพล  กิตฺติธโร 
พระมหาวิชาญ สุวิชาโน พระนิคม ขมจิตฺโต 
พระสมุห์โกมิน จนฺทาโถ พระอภินันท์ อภินนฺโท  
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 ๙ 

พระมหาชัยวุฒิ ชยวุฑโฒ นางสิริพิชญ์ เตชะไกรศรี 
นายสุดตา ประทุมมาศ คณะศิษย์ ดร.แม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม 
คณะศิษย์ ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล คณะนักศึกษาอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย 
คณะกรรมการ  ครู  นักเรียน พอ.มจร. คณะอุบาสกอุบาสิกากลุ่มงานธรรมวิจัย 
บุคลากรสังกัดส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมทุกรูป/คน 
ผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ  กรรมการและเลขานุการ 
ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
รองผู้อ านวยการส่วนธรรมนิเทศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
พระมหาบุญเลิศ ยสวฑฺฒโก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
พระมหาพิชิต ภูริปญฺโ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายวรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายถนอม คชแพทย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายปัญญาพงศ์ ทรงรัฐ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวดอกฝ้าย สุภาษิต  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวจันทร์ฉาย ศรีสมยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางชมชื่น เกศาภรณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายศรายุทธ ประการแก้ว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการฝ่ายจัดท านิทรรศการ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองประธานกรรมการ 
รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ รองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล 
ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ ผู้อ านวยการส่วนทะเบียนนิสิต 
ผู้อ านวยการส่วนประเมินผลการศึกษา เลขานุการส านักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์ 
เลขานุการส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ เลขานุการส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์  
เลขานุการส านักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์  พระศรีธีรพงศ์  
พระมหาบูรณะ ชาตเมโธ, ดร. พระครูโกศลศาสนบัณฑิต (กฤษณะ ตรุโณ), ดร.  
พระมหาจรัญ อุตฺตมธมฺโม, ดร. พระสรวิชญ์ อภิปุญฺโญ, ดร.  
พระมหาสมเดช ตปสีโล พระมหาเกรียงไกร โสภณจิตฺโต  
พระมหาธงไชย วิสุทฺโธ พระมหาสมพงษ์ คุณากโร, ดร.  
พระมหาทวี มหาปญฺโญ ผศ.ดร. พระมหานพรัตน์ อภิชฺชโว   
พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ, ดร. พระมหาธนวุฒิ โชติธมฺโม 
พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. พระมหาอดิเดช สติวโร,  
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 ๑๐ 

     ดร.Ven. Dr. Piyaratana พระเสถียร สุทฺธิสทฺโธ 
 พระมหาดนัย อุปวฑฺฒโน 

พระมหาประเสริฐ อคฺคเตโช พระมหาวุฒิเมธส์ วุฑฺฒิเมโธ 
ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม แม่ชีอารยา ทองโชติ 
ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร ดร.บุญเลิศ โอฐสู 
รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร ผศ.รังษี สุทนต์ 
ดร.ตวงเพชร สมศรี ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์  
รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก 
ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง 
ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน ์ ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ 
ผศ.รังษ ีสุทนต์ 
ผศ.สมควร นิยมวงศ ์ ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร  
ดร.แสวง นิลนามะ ดร.อธิเทพ ผาทา 
ดร.อดุลย์ คนแรง ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ 
นายกิตติศักดิ ์ณ สงขลา นายเกษม แสงนนท์ 
นายวรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา นางทิพย์สุดา  ค าโสภา 
นายภพปภพ เทพธานี นายจันทรธรรม อินทรีย์เกิด  
นายสมคิด เศษวงศ์ 
นางสาวกนกพร เฑียรทอง นายอุดม จันทิมา 
นายไพฑูรย์ อุทัยคาม นางสาวนิภาพร เอียงชัยภูมิ  
นายมนัส จอดพิมาย นายทศพร ศรีค า 
นายสินชัย วงษ์จ านงค์ นายสมควร ถ้วนนอก   
ดร.ธานี สุวรรณประทีป นายสันทัด จันทร์ทาทอง 
นายชินนาท สุทธิกุญชร  
เลขานุการส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 
ผู้อ านวยการกองกิจการวิทยาเขต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
พระธีรวีร์  คุตฺตจิตฺโต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายสังวร  อ่อนสนิท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
พระมหาเอกลักษณ์ จิตฺตเทโว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
พระมหาถาวร ถาวรเมธี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายศักดิ์รพี พันพา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 
 ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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 ๑๑ 

 ประกาศ  ณ  วันที่            มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 (พระธรรมปัญญาบดี) 
           นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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(ร่าง) ก าหนดการ 

   งานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ” 
๑ ทศวรรษพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
วันที่ ๑๓ - ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

------------------------- 

  วันพุธที่ ๑๓ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  (แต่ละกิจกรรม ระบุ สถานที่ด้วย) 

-ก าหนดส่วนงานจัดตั้งผู้มาร่วมงาน แต่ละวัน  
๐๘.๓๐ น. - ผู้บริหารมหาวิทยาลัย   คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  นิสิต  นักเรียน   และผู้มีเกียรติ   

  พร้อมกัน ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา 
- พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธีเดินทางถึงอาคาร มวก. ๔๘    
  พรรษา  
- เปิดนิทรรศการประวัติและพัฒนาการ “๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ” 
   *นิทรรศการสามแผ่นดิน (รัชกาลที่ ๕ ๙ ๑๐) กับสถาบันพระพุทธศาสนา 
   *นิทรรศการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย 
   *นิทรรศการนิสิตต่างประเทศ 
   *นิทรรศการมหายาน 
   *นิทรรศการหลวงพ่อปัญญานันทะกับมหาจุฬาฯ (ประสานวัดชลประทานร่วมจัด) 
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
- พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  กล่าวถวายรายงาน 
- ประธานในพิธี  กล่าวเปิดงานและให้โอวาท 
- ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล 
- สมาทานศีล 
- พระสงฆท์รงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดมาติกา สดับปกรณ์ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕  
  พระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย 
- ประธานทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 
- พระสงฆท์รงสมณศักดิ์สดับปกรณ์ 
- พระสงฆท์รงสมณศักดิ์ทั้งนั้นอนุโมทนา 
- ศาสนพิธีกรอาราธนาพระปริตร 
- พระสงฆท์รงสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์ 
- ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 
- พระสงฆท์รงสมณศักดิ์ทั้งนั้นอนุโมทนา 

๑๑.๐๐ น. พัก/ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า ๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ”  

โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๕.๐๐ น. เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “พันธกิจมหาจุฬา ในรอบ ๑๓๐ปี”  
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น  (คฤหัสถ์) 
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  วันพฤหัสบดทีี่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๐๘.๐๐ น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย   คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  นิสิต  นักเรียน   และผู้มีเกียรติ  พร้อมกัน  
ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา 

๐๘.๓๐ น. ๗๐ ปีคณะพุทธศาสตร์ (ศิษย์เก่าคณะพุทธศาสตร์ และทุกส่วนงานที่เปิดหลักสูตรคณะพุทธศาสตร์) 
๐๙.๐๐ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ประธานในพิธีเดินทางถึงอาคาร มวก. ๔๘ พรรษา ชั้น ๑ 
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
- พระราชปริยัติมุนี, ผศ.ดร.  คณบดีคณะพุทธศาสตร์ กล่าวถวายรายงาน 
- ประธานในพิธี กล่าวเปิดการสัมมนาและแสดงปาฐกถา 
 
 
 
 

๑๑.๐๐ น. พัก/ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. เสวนาทางวิชาการ 
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น (คฤหัสถ์) 

   
  วันศุกร์ที่  ๑๕  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
  

 มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา 
ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา ชั้น ๒ 

กิจกรรมประชุมวิชาการนานาชาติ  
ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา ชั้น ๑ 

๐๘.๓๐ น.  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย   คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  
นิสิต  นักเรียน   และผู้มีเกียรติ  พร้อมกัน 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย   คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  
นิสิต  นักเรียน   และผู้มีเกียรติ  พร้อมกัน  

๐๙.๐๐ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ประธานในพิธีเดินทางถึง 
- ชมนิทรรศการ ๑๐ ปี โครงการพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน 
- ผู้บริหารโครงการฯ เข้าถวายสักการะ และ

ถวายสูจิบัตรแด่ประธาน 
- ชม presentation ๑๐ ปีโครงการพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน 
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
- ประธานจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ

หน้าพระบรมฉายาลักษณ์  
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช บรมนาถบพิตร 
- ประธานฝ่ายฆราวาสเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูป

เทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์     
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน

รัชกาลที่ ๙  

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.  รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ ประธานในพิธีเดินทางถึงที่ประชุม 
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
- พระมหาสมบูรณ์   วุฑฺฒิ กโร , ดร.  คณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย กล่าวถวายรายงาน 
- ประธานในพิธี กล่าวเปิดการประชุมวิชาการ

นานาชาติและแสดงปาฐกถา 
- น าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ

น าน าช าติ  เรื่ อ ง  “ Buddhism  in  the  
Digital Era” ณ ห้องประชุม ๑  อาคาร มวก. 
๔๘ พรรษา  ชั้น ๑ 

ผู้วิจารณ์ ประกอบด้วย 
  ๑. ศ.ดร.สมภาร  พรมทา 
  ๒. ผศ.รท.ดร.บรรจบ  บรรณรุจิ 
  ๓. ศ.ดร.วัชระ  งามจิตรเจริญ 
ด าเนินการโดย พระมหาสมพงษ์  คุณากโร,ดร. 
- น าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ

น าน าช าติ  เรื่ อ ง  “ Buddhism  in  the  
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  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ 

- ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล 
- พระสงฆท์รงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดมาติกา 
- ประธานทอดผ้าไตรพระราชทาน ๑๐ ไตร 
- พระสงฆท์รงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์ 
- พระสงฆท์รงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป อนุโมทนา 
- ศาสนพิธีกรอาราธนาพระปริตร 
- พระสงฆท์รงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธ

มนต์ (ผู้อยู่ในพิธีร่วมเจริญพระพุทธมนต์) 
- ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ท่ีเจริญ

พระพุทธมนต์ 
- พระสงฆท์รงสมณศักดิ์ทั้งนั้นอนุโมทนา 
- ผู้บริหารโครงการฯ กล่าวถวายรายงาน 
- ประธานในพิธีแสดงปาฐกถา ๑๐ ปี โครงการพระ

สอนศีลธรรมในโรงเรียน 
- ผู้บริหารโครงการฯ ถวายไทยธรรมแด่ประธานใน
พิธี 

Digital Era”  
ผู้วิจารณ์ ประกอบด้วย 
  ๑. พระมหาพรชัย  สิริวโร,ดร. 
  ๒. ผศ.ดร.ธีรโชติ  เกิดแก้ว 
  ๓. ดร.วีรชาติ  นิ่มอนงค์ 
ด าเนินการโดย ผศ.ดร.สานุ  มหัทธนาดุล 

๑๑.๐๐ น. พัก/ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๒.๓๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าประกวด  
๑๓.๐๐ น. 

 

-ประชุมวิชาการนานาชาติ/  
-เวทีพระสอนศีลธรรม  
 อธิการบดีกล่าวน า สัมมนาทางวิชาการครู
ต้นแบบ หลวงพ่อปัญญานันทะมหาเถระ  มีเจ้า
อาวาสวัดชลประทานมาร่วมเสวนา  
 

๑๔.๐๐ น. พิ ธี เปิด   “มหกรรมส่ ง เสริมศีลธรรมและการ
ป ร ะ ก ว ด กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น ด้ า น
พระพุทธศาสนา 

(3rd MCU Contest) อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-อดุลย
เดช บรมนาถบพิตร” 
- ชม presentation บรรยากาศการประกวดระดับ

ภาค 
- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนน ากล่าวค าบูชาพระ

รัตนตรัย 
- ผู้บริหารโครงการฯ กล่าวถวายรายงาน 
- ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ผู้เข้า

ประกวด 
- ฝ่ายเลขานุการชี้แจงการประกวด 

-คณะและกิจการนิสิต จัดนิสิตเข้าร่วมฟัง ๓๐๐ 
รูป/คน 

๑๖.๐๐ น.  มอบวุฒิบัตรและกล่าวปิดการประชุมโดย พระ
มหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร,ดร.  คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 
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๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น  (คฤหัสถ์)  
   
    
  วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐   

 มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา 
ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา ชั้น ๒ 

กิจกรรมประชุมวิชาการนานาชาติ  
ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา ชั้น ๑ 

๐๘.๓๐ น. กิจกรรมการประกวด ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  คณาจารย์  เจ้าหน้าที ่ 
นิสิต  นักเรียน  และผู้มีเกียรติ   พร้อมกัน 

๐๙.๐๐  - ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติเรื่อง 
“Buddhism in Digital  World” ณ ห้อง
ประชุม ๑  อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา  ชั้น ๑  โดย 
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 

๑๑.๐๐ น. พัก/ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ น. จัดกิจกรรมการประกวด (ต่อ) - ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติเรื่อง

“Buddhism in Digital  World” ณ ห้อง
ประชุม ๑  อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา  ชั้น ๑  
โดย วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 

๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น  (คฤหัสถ์)  
 

    วนัอาทิตย์ ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา 
ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา ชั้น ๒ 

กิจกรรมนานาชาติ 
ณ ศาลาทรงไทย และอาคารหอฉัน 

๐๘.๓๐ น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
นิสิต นักเรียน  และผู้มีเกียรติ พร้อมกัน 

- พิธีเปิดและสมโภชน์ “ศาลา ๖๐ ปี พระพรหม
บัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) โดยมี นายกสภา
มหาวิทยาลัย และพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเป็นประธานเจิมป้ายศาลาไทย 

- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป เจริญชัยมงคล
คาถา 

- ถ่ายภาพหมู่ 
๐๙.๐๐ น. - ชม presentation สรุปบรรยากาศการ

ประกวด 
- พิธีอัญเชิญโล่พระราชทาน 
- พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  ประธานในพิธีเดินทางถึงอาคาร มวก. ๔๘ 
พรรษา   
- ประธานจุดธูปเทียนและน ากล่าวค าบูชาพระ

รัตนตรัย 
- ผู้บริหารโครงการฯ ตัวแทนผู้เข้ารับรางวัล เข้า

- คณะกรรมการจัดงาน ผู้บริหาร แขกผู้เกียรติ 
และผู้รับทุน พร้อมกัน ณ อาคาร หอฉัน ชั้น ๔ 
- เจ้าภาพร่วม เดินทางถึงห้องประชุม 
- คณะกรรมการ ถวายการรับรอง 
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ถวายสักการะประธานในพิธีตามล าดับ 
- ผู้บริหารโครงการฯ กล่าวถวายรายงาน 
- ประธานฝ่ายฆราวาสเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูป

เทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์     
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐  
  พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 
  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
- พิธีกรขานรายนามผู้ได้รับรางวัลเข้ารับรางวัล

ตามล าดับ ดังนี้ 
  ๑. โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 ๒. โลโ่รงเรียนวิถีพุทธพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ๓. โลโ่ครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถี

พุทธประทานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  
      สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
  ๔. โล่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
  ๕. โล่พระสอนศีลธรรมผู้เชี่ยวชาญ 
- พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา 
- ประธานกล่าวให้โอวาท 
- ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ท่ีเจริญชัยมงคล

คาถา 
- ถวายไทยธรรมแด่ประธาน  
- มอบของที่ระลึกแด่ผู้มีเกียรติ 
- ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 

๑๐.๐๐ น.  - ประธานในพิธีเดินทางมาถึง จุดธูปเทียนและน า
บูชาพระรัตนตรัย 

- พิธีกรอาราธนาศีล  
- พระสงฆ์ให้ศีล 
- พิธีถวายและมอบทุนการศึกษาจากกองทุน 

“พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)” แก่
นิสิต มจร 

- พระโสภณวชิราภรณ์ ประธานคณะกรรมการ
กองทุนพระพรหมบัณฑิตฯ ประธาน
คณะกรรมการจัดถวายทุนฯ ถวายรายงาน 
ต่อประธานในพิธี 

- รองประธานคณะกรรมการฯ อ่านรายนามผู้
บริจาคสมทบกองทุนเข้าถวายทุนต่อประธาน
ในพิธี  

58



~ ๖ ~ 
 

- รองประธานคณะกรรมการฯ ขานรายนามผู้รับ
ทุนเข้ารับทุนการศึกษา 

- ประธานในพิธีรับทุนจากเจ้าภาพ แล้วถวายทุน
และมอบทุนแก่นิสิต 

 จ านวน ๗๖๓ ทุน 
- พระสงฆท์รงสมณศักดิ์ ๑๖ รูป เจริญชัยมงคล

คาถาและเจริญพระพุทธมนต์ 
- เสร็จแล้วกล่าวค าถวายสังฆทาน 
- พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ประเคนเครื่อง

ไทยธรรม 
- พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี กล่าว

สัมโมทนียกถา และให้โอวาท 
- พระสงฆ์อนุโมทนา 
- การถวายมุทิตาสักการะ 

๑๑.๓๐ น. - พัก/ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร 
     บรรพชิต ณ อาคารหอฉัน ชั้น ๒  
     คฤหัสถ์ ณ อาคารหอฉัน ชั้น ๑ 

 

๑๓.๐๐ น.  - พิธีเปิดนิทรรศการนิสิตต่างประเทศ ณ อาคาร
เรียนรวม (แสดง ๑๓ - ๒๐ กนัยายน ๒๕๖๐) 

- เสร็จพิธี 

 
หมายเหตุ:  การแต่งกาย 
 - พระภิกษุ-สามเณร ห่มดองรัดอก 
 - คฤหัสถ์  แต่งกายสุภาพ 
 
อุปถัมภ์การจัดงานนานาชาติและร่วมมอบทุนการศึกษาโดย 
๑. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และคณะศิษยานุศิษย์ ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และทั่วไป 
๒. ดร.ศักดิ์ชัย – ดร.สุดาวรรณ เตชะไกรศรี และครอบครัวเจ้าภาพไทยธรรม และภัตตาหารเพล ทั้งงาน 
๓. พระธรรมาจารย์ ดร.จิ้ง ษิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์ จิ้ง เจี๋ย 
๔. พระธรรมาจารย์ ดร.ซิน ติ้ง ผู้อ านวยการโครงการสร้างสถาบันมหายาน-เถรวาท  
๕. คณะศิษย์ จากฮ่องกง เป็นต้น 
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วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
 ๔.๑ เรือ่ง การด าเนินการจดัการความรู้ ส านักงานอธกิารบดี 
 ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติแผนแม่บทการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  ก าหนดให้มหาวิทยาลัย เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้วิถีพุทธ มุ่งเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ  พัฒนากระบวนการและวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการจัดการความรู้  โดยก าหนดให้มคีณะอนุกรรมการจัดการความรู้ประจ าส่วนงาน ท าหน้าที่ร่วมกบั
คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย ก ากับการบริหารจัดการความรู้ในส่วนงาน และเป็นต้นแบบในการ
จัดการความรู้ในส่วนงาน 
 เพ่ือการจัดการความรู้ในส านักงานอธิการบดี เป็นไปตามนโยบายและแผนแม่บทการจัดการความรู้
ดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาก าหนดและจัดล าดับความส าคัญของหัวข้อความรู้ประจ าส่วนงาน โดย
ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมเอกสารผลการจัดการความรู้ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑  และร่างประเด็นความรู้ 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 ประเด็นพิจารณา 
 ๑. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการความรู้ส านักงานอธิการบดี 
 ๒. การก าหนดหัวข้อความรู้ประจ าส่วนงาน 
 
 มติที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 อนุมัติ เพราะ ……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ไม่อนุมัติ เพราะ ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ค ำสั่งส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

ที่           /๒๕๖๒ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

 
 เพ่ือให้การจัดการความรู้ของ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มีมติอนุมัติแผนแม่บทการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการความรู้ระดับส่วน
งาน เพ่ือให้การด าเนินการสอดคล้องกับแผนแม่บทการจัดการความรู้ จึงแต่งตั้งให้ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็น
คณะอนุกรรมการจัดการความรู้ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย :- 
 ๑. ที่ปรึกษา 
  (๑) พระราชวรเมธี, รศ.ดร.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   
   (๒) พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  (๓) พระเมธีธรรมาจารย์, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
  (๔) พระราชวรมุนี, รศ.ดร.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  
   (๕) พระโสภณวชิราภรณ์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 
  (๖) พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่  
   (๗) รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
 ๒. ประธานคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ (ผู้บริหารจัดการความรู้-Chief Knowledge Officer : CKO) 
  (๑) พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป, ผศ.ดร.รักษาการผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 ๓. รองประธานคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ 

  (๒) พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รักษาการผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
 ๔. ผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของส่วนงาน (KM Facilitator) 
  (๓) พระมหาประยูร โชติวโร  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต   
  (๔) พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม, ดร. ผู้อ านวยการกองกิจการวิทยาเขต 
  (๕) พระมหาด ารงค์ สิริคุตฺโต  รักษาการผู้อ านวยการกองคลังและทรัพย์สิน  
  (๖) รศ.ดร. ธัชชนันท์ อิศรเดช รักษาการผู้อ านวยการกองนิติการ 
  (๗) พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี ผู้อ านวยการกองแผนงาน    
  (๘) รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง  รักษาการผู้อ านวยการกองวิชาการ 
  (๙) พระแสงเฮือง นรินฺโท, ดร. ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์   
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  (๑๐) พระครูพิศาลสรวุฒิ  รักษาการผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร 
  (๑๑) พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว โส ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ  
  (๑๒) พระศรีธรรมภาณี, ดร.  รักษาการผู้อ านวยการส านักงานพระสอนศีลธรรม 
  (๑๓) พระครูวินัยธรสุกรี สุจิตฺโต ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
  (๑๔) พระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
  (๑๕) ผศ.ดร.ยุทธนา ประณีต รักษาการผู้อ านวยการกองกิจการพิเศษ 
 ๕. เลขานุการคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้และผู้ประสานงานการจัดการความรู้ร่วมกับส่วนกลาง (KM 
Coordinator) 
  (๑๔) พระมหาสาธิต สาธิโต  ผู้อ านวยการกองกลาง 
 
  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  สั่ง ณ วันที่      เดือน  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 (พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป) 
 คณะกรรมการก ากับนโยบายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยฯ 
 ในฐานะประธานการจัดการความรู้ ส านักงานอธิการบดี 
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ยุทธศาสตร   :  เสริมสรางศักยภาพบุคลากรใหเปนผูเช่ียวชาญ

วตัถุประสงค :  สรางความรูความเขาใจการจัดการความรูทังสาํนักงานอธิการบดี

เปาหมาย :  รอยละ ๘๐ ของบุคลากรในสวนงานเขารวมกิจกรรม

ผูจัดทําแผนงาน/โครงการ :  พระมหาสาธิต สาธิโต  ตําแหนง ผูอํานวยการกองกลาง สํานักงานอธิการบดี โทรศัพท   ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐๐ ตอ ๘๐๓๙

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :    สํานักงานอธิการบดี ตามมติคณะอนุกรรมการจัดการความรู สํานักงานอธิการบดี  ในคราวประชุมครั้งที่  .../๒๕๖๒  

งบประมาณ

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู สํานักงานอธิการบดี มี คณะอนุกรรมการ ๑ คณะ            -   
๒. ประชุมคณะอนุกรรมการ

  ๒.๑ ทบทวนการจัดการความรูที่ผานมา และระบุความรูที่จําเปน
องคความรูหลัก ๑ รายงาน

           -   

  ๒.๒ ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการความรู จัดประชุม ๖ คร้ัง            -   
  ๒.๓ จัดทําแผนการจัดการความรู สวนงาน ทุกสวนงานมีแผน ๑๓ แผน            -   
  ๒.๔ นําแผนไปปฏิบัติ มีการตามปฏิบัติตามแผน ๑ กอง/สนง.            -   
  ๒.๕ รายงานผลการจัดการความรูสวน ผลการจัดการความรูของสวนงาน รายไตรมาส            -   

๓. ถายทอดองคความรู

  ๓.๑  อบรมใหความรูเบ้ืองตนดานการจัดการความรู คนมีความรูดานการจัดการความรู รอยละ ๘๐            -   
  ๓.๒ คัดเลือกและพัฒนาผูประสานงานจัดการความรู (KM 

Facilitator)
มี KM Fa ของ สนง. ๑๓

           -   

๔. คนหาผูเชี่ยวชาญ

   ๔.๑ กิจกรรมแฟนพันธุแทงานบริการ มีผูเช่ียวชาญในสายงาน ๕            -   
   ๔.๒ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ๔ ครั้ง    20,000 
   ๔.๓ คัดเลือกผลงานดีเดนของสวนงาน มีแนวปฏิบัติที่ดีสงประกวดงาน KM

 Day
๑ เร่ือง

   10,000 

   -คนเกง            -   

   -ผลงานดีเดน            -   
Output : 1.คนเกงบริการวิถิพุทธ ๕ รูปหรือคน 30,000  

๒.แบบปฏิบติัที่ดีงานบริการวิถีพุทธ ๑ เร่ือง

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน/โครงการ สามหมื่นบาทถวน เงินงบประมาณ จํานวน บาท

ผูอนุมัติ : 

แผนปฏิบตักิารการจัดการความรู  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒

สวนงาน  สํานักงานอธิการบด ี

ไตรมาสที่ 4

30,000      

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย ตัวชี้วัด เปาหมาย
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3ไตรมาสที่ 4
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องค์ความรู้ ส านักงานอธิการบดี ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

ส านักงานอธิการบดี ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑
1 กองกลาง การขอพระราชทางเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

การใช้โปรแกรมออนไลน์ในการจัดสอบคัดเลือกบุคลากร
2 กองกิจการนิสิต
3 กองกิจการวิทยาเขต
4 กองคลังและทรัพย์สิน การใช้โปรแกรม Formula ในการบันทึกบัญชี การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
5 กองนิติการ
6 กองแผนงาน ระบบบริหารจัดการงบประมาณ (MIS)
7 กองวิชาการ
8 กองวิเทศสัมพันธ์
9 กองส่ือสารองค์กร กระบวนการสร้างเครือข่ายการส่ือสารในมหาวิทยาลัย

10 กองกิจการพิเศษ
11 กองอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ
12 ส านักงานประกันคุณภาพ คู่มือการกรอกข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
13 ส านักงานตรวจสอบภายใน
14 ส านักงานพระสอนศีลธรรม คู่มือพระสอนศีลธรรม การบูรณาการฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรม กับการเบิกจ่ายนิตยภัต ด้วย Ms. Access
15 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย เทคนิคการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
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(ร่าง) ก าหนดองค์ความรู้ประจ าส่วนงานส านักงานอธิการบดี ปี ๒๕๖๒ 
 

พันธกิจ/ ยุทธศาสตร์/ กระบวนการ ความรู้ (K) 

ความส าคญัของความรู้ (ระดับ ๑ – ๕)  

ความถี่ของ
การใช้ 

มีผลต่อ
ค่าใช้จ่ายหรือ

รายได ้
ทรัพยากร 

สนับสนุน
วิสัยทัศน์/พันธ

กิจ 

ความวิกฤติ
ความรู ้

คะแนนรวม 

๑) งานบุคคล - ระบบบริหารงานบคคล 
- ระบบพัฒนาบุคลากร 
- ระบบประเมินผล 

      

๒) การเงิน/บัญชี/พัสดุ - มาตรฐานการเงิน/บัญชี/พัสดุ 
- ระบบบริหารอาคาร/สถานที่ 

      

๓) กฎหมาย/คดีความ/สัญญา - กฎหมายภายใน 
- กฎหมายภายนอก 

      

๔) หลักสูตร - กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
- กระบวนการบริหารหลักสูตร 
- กระบวนการประเมินและติดตามผล 

      

๕) ควบคุมภายใน/วิเคราะห์/
ประเมินผล 

- มาตรฐานจริยธรรมการตรวจสอบภายใน       

๖) พิธีการและสารนิเทศ - ขั้นตอนวิธีการต้อนรับแขกต่างประเทศ 
- ระบบการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 

      

๗) ฐานข้อมูลและสารสนเทศ QA  - การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง       
   ๘) การพัฒนานิสิตตามคุณ
ลักษณ์บัณฑิตอันพึงประสงค์ 

- ระบบและกลไกการพัฒนานิสิต 
- เครื่องมือในการด าเนินงาน 
- การติดตามและประเมินผล 

      

๘) ฐานข้อมูลและสารสนเทศงาน
กิจการวิทยาเขต 

- การจัดท าข้อมูลและสารสนเทศด้านบุคคล ด้าน
วิชาการ และด้านงบประมาณ 
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วาระที่ ๕ เรื่องอื่น (ถ้ามี) 
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