
 
 
 

ค ำสั่ง 
วิทยำลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

ที ่ ๑๖/๒๕๕๙ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบคัดเลือกนิสิตประจ ำปี ๒๕๕๙ 

*************************** 

 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุ-
สามเณร และคฤหัสถ์(ประชาชนทั่วไป) เข้าสอบคัดเลือกเพ่ือศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นั้น   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย          
พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ ๓๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๒  จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประกอบด้วย 
 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑. พระราชธรรมสารสุธี ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ประธาน 
๒. พระอุดมปัญญาภรณ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร รองประธาน 
๓. ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ รองประธาน 
๔. พระครูสุตภัทราภรณ์ ดร. รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 
๕. พระครูปริยัติคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   กรรมการ 

  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
๖. พระแพนษณุ  อนุตฺตโร อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์ กรรมการ 
๗. นายธัญญพัฒน์  สมบัติวงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางวิจิตรา  แก้วแสน นักวิชาการการเงินและบัญชี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. นางสาวดวงกมล  ดีสิงบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ดังนี้ 
อ านวยการ และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของการด าเนินการสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

คณะกรรมกำรจัดท ำข้อสอบและบรรจุซองข้อสอบ 
๑. นายธัญญพัฒน์  สมบัติวงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ ประธาน 
๒. พระมหาขุนทอง เขมสิริ ป.ธ.๖,ดร. อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา กรรมการ 
๓. นายประสิทธิ์  ศรีสมุทร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา กรรมการ 
๔. พระครูโกศลศาสนวงศ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ กรรมการ 
๕. นายธยายุส  ขอเจริญ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ กรรมการ 
๖. นายสมปอง  ทิพย์สมบัติ อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ กรรมการ 
๗. พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ ดร. อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ กรรมการ 
๘. พระแพนษณุ อนุตฺตโร อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์ เลขานุการ 
๙. นายเอกพงษ์  มูลพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ  
๑๐. นายวัลลภ  สุราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑. นายยุทธนา  บุตรเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ 



๑๒. นางนงลักษณ์  บุตรเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 

รับต้นฉบับข้อสอบ จัดพิมพ์ข้อสอบ  อัดส าเนาข้อสอบ บรรจุซองข้อสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยของการ
บรรจุซองข้อสอบ 
 

คณะกรรมกำรจัดสถำนที่สอบ 
๑. พระครูสุตภัทราภรณ์ ดร. รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนิสิต ประธาน 
๒. พระครูไพโรจน์วัฒนาทร อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์ รองประธาน 
๓. พระมหาสนอง ขนฺติธโร ป.ธ.๙ อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์ กรรมการ 
๔. พระอธิการสุริยนต์  ทสฺสนีโย อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา กรรมการ 
๕. นายบุญยืน  งามเปรี่ยม อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา กรรมการ 
๖. นายเกษม  ประอาง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ กรรมการ 
๗. นายคุณวัฒน์  ดวงมณี อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ กรรมการ 
๘. พระครูสิริคณาภิรักษ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ กรรมการ 
๙. พระสมุห์สราวุฒิ  อาสโภ อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ กรรมการ 
๑๐. นายสมปอง  ทิพย์สมบัติ อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ กรรมการ 
๑๑. พระทองเลื่อน  โชติปญฺโญ นักจัดการงานทั่วไป เลขานุการ 
๑๒. นายเอกพงษ์  มูลพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นายวัลลภ  สุราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔. นายยุทธนา  บุตรเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕. นายกอน  ไชยสนาม  พนักงานขับรถ ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ 
 จัดห้องสอบ ติดผังเลขท่ีนั่งสอบ ป้ายหน้าห้องสอบ ป้ายผังห้องสอบทุกห้อง และจัดที่นั่งกรรมการคุมสอบ  ให้
เรียบร้อยก่อนวันที่ท าการสอบ 

คณะกรรมกำรแนะแนวก่อนสอบ 
๑. พระมหาขุนทอง  เขมสิริ ป.ธ.๖,ดร.  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประธาน 
๒. พระอธิการสุริยนต์  ทสฺสนีโย   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา รองประธาน 
๓. นายประสิทธิ์  ศรีสมุทร  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา กรรมการ 
๔. พระพรสวรรค์  ฐิติญาโณ ดร.  อาจารย์ประจ าสาขารัฐศาสตร์  กรรมการ 
๕. นายสมปอง  ทิพย์สมบัติ  อาจารย์ประจ าสาขารัฐศาสตร์  กรรมการ 
๖. นายเกษม  ประอาง   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ กรรมการ 
๗. นายธยายุส  ขอเจริญ   อาจารย์ประจ าสาขาการจัดการเชิงพุทธ เลขานุการ 
๘. นายวัลลภ  สุราวุธ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ดังนี้ 
 จัดอบรม แนะแนว ให้ความรู้ด้านต่างๆเก่ียวกับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การสอบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

คณะกรรมกำรควบคุมห้องสอบ 
 ๑.นายสมปอง  ทิพย์สมบัติ อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ประธาน 
  ๒. นายธยายุส  ขอเจริญ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รองประธาน 
  ๓. นายคุณวัฒน์  ดวงมณี  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ กรรมการ 
  ๔. นายเกษม  ประอาง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ กรรมการ 
  ๕. นายบุญยืน  งามเปรี่ยม อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  กรรมการ 



  ๖. นายมลชัย  โสร ี   เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานพระสอนศีลธรรมฯ กรรมการ 
 ๗. นายวัลลภ สุราวธุ    นักวิชาการคอมพิวเตอร์    กรรมการ 
 ๘. นายเอกพงษ์  มูลพันธ์  นักทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 
 ๙. นายยุทธนา  บุตรเพชร  เจ้าหน้าที่ธุรการ           ผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ดังนี้ 
  ก ากับ ดูแลการสอบตามห้องที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย, แจก-เก็บกระดาษค าถาม 
กระดาษค าตอบให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์สอบ ,จัดเรียงกระดาษค าตอบพร้อมบรรจุซองข้อสอบส่งคณะกรรมการอ านวยการ 
 

คณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ 
๑. พระอุดมปัญญาภรณ์    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร   ประธาน 
๒. ดร.ฐานิดา  มั่นคง   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ   รองประธาน 
๓. พระครูปริยัติคณานุรักษ์  ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา กรรมการ 
๔. พระครูสุตภัทรภรณ์ ดร.  รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนิสิต   กรรมการ 
๕. พระมหาขุนทอง  เขมสิริ ป.ธ.๖,ดร. อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา กรรมการ 
๖. พระอธิการสุริยนต์  ทสฺสนีโย  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  กรรมการ 
๗. นายประสิทธิ์  ศรีสมุทร  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  กรรมการ 
๘. นายบุญยืน  งามเปรี่ยม  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  กรรมการ 
๙. พระครูโกศลศาสนวงศ์  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  กรรมการ 
๑๐. นายคุณวัฒน์  ดวงมณี  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  กรรมการ 
๑๑. นายธยายุส  ขอเจริญ  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  กรรมการ 
๑๒. นายเกษม  ประอาง   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  กรรมการ 
๑๓. พระครูสิริคณาภิรักษ์  อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์   กรรมการ 
๑๔. พระสมุห์สราวุฒิ  อาสโภ  อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์   กรรมการ 
๑๕. พระพรสวรรค์  ฐิติญาโณ ดร. อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์   กรรมการ 
๑๖. นายสมปอง  ทิพย์สมบัติ  อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์   กรรมการ 
๑๗. พระครูไพโรจน์วัฒนาทร  อาจารย์ประจ าวิทยาลัย    เลขานุการ 
๑๘. พระแพนษณุ อนุตฺตโร  อาจารย์ประจ าวิทยาลัย       ผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ดังนี้ 
  ก ากับ ดูแลการสอบสัมภาษณ์ ให้คะแนนด้วยความเป็นธรรมและอ านวยการสอบตลอดระยะเวลาการสอบให้มี
ความเรียบร้อย และส่งคะแนนให้ฝ่ายวิชาการ 
 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเรียบร้อย  และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป. 
 

  สั่ง ณ วันที่   ๒๐    เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
  
  

(พระราชธรรมสารสุธี) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 


