
 
รายงานการเข้าอบรมสัมมนาสาขาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปี 2559 

อาจารย์ พระครูโกศลศาสนวงศ์ ครั้งที่ ๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบปลาย
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๓-๑๙ ตุลาคม 
๒๕๕๙                             
     ครั้งที่ ๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการ
ทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
ระหว่างวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
     ครั้งที่ ๓ ค าสั่งให้เข้าร่วมสัมมนาแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรปริญญาตรี ในวันที่ ๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้นไต้
อาคารเรียนรวม โซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
    ครั้งที่ ๔ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
วิชาการงานพุทธศาสตร์ สร้างศาสนทายาทพระพุทธศาสนา 
ระดับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 
๙ ครั้งที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
    ครั้งที่ ๕ ค าสั่งแต่งตั้งโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๘ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 
     ครั้งที่ ๖ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการฝึกอบรม 
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลุกไก่ รุ่น ๓)  
จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการนักวิจัยแห่งชาติ (วช) 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ 
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 
     ครั้งที่ ๗ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าวารสารศรีนครล าดวนปริทัศน์ วิทยาลัย
สงฆ์ศรีสะเกษ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 



     ครั้งที่ ๘ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบ
ปลายภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ 
มีนาคม ๒๕๖๐ 
    ครั้งที่ ๙ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์ หอพุทธศิลป์และงานบูรพาจารย์ ในวันที่ ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๖๐ 
    ครั้งที่ ๑๐ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโตรงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพ และปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีซ้อมรับปริญญา ประจ าปี 
๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๓๐๑ วิทยาลยั
สงฆ์ศรีสะเกษ 
    ครั้งที่ ๑๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีซ้อมรับ
ปริญญา ประจ าปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ 
ห้อง ๓๐๑ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
     ครั้งที่ ๑๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพิธี
ปราสาทปริญญาบัตร ประจ าปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

อาจารย์ นายคุณวัฒน์ ดวงมณี 

ครั้งที่ ๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบปลาย
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๓-๑๙ ตุลาคม 
๒๕๕๙                             
     ครั้งที่ ๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการ
ทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
ระหว่างวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
     ครั้งที่ ๓ ค าสั่งให้เข้าร่วมสัมมนาแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรปริญญาตรี ในวันที่ ๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้นไต้



อาคารเรียนรวม โซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
    ครั้งที่ ๔ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
วิชาการงานพุทธศาสตร์ สร้างศาสนทายาทพระพุทธศาสนา 
ระดับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 
๙ ครั้งที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
    ครั้งที่ ๕ ค าสั่งแต่งตั้งโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๘ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 
     ครั้งที่ ๖ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการฝึกอบรม 
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลุกไก่ รุ่น ๓)  
จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการนักวิจัยแห่งชาติ (วช) 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ 
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 
     ครั้งที่ ๗ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าวารสารศรีนครล าดวนปริทัศน์ วิทยาลัย
สงฆ์ศรีสะเกษ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
     ครั้งที่ ๘ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบ
ปลายภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ 
มีนาคม ๒๕๖๐ 
    ครั้งที่ ๙ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์ หอพุทธศิลป์และงานบูรพาจารย์ ในวันที่ ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๖๐ 
    ครั้งที่ ๑๐ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโตรงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพ และปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ 
    ครั้งที่ ๑๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีซ้อมรับ
ปริญญา ประจ าปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ 



ห้อง ๓๐๑ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
    ครั้งที่ ๑๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีซ้อมรับ
ปริญญา ประจ าปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ 
ห้อง ๓๐๑ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
     ครั้งที่ ๑๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพิธี
ปราสาทปริญญาบัตร ประจ าปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

อาจารย์ นายธยายยุส ขอเจริญ 

ครั้งที่ ๑ เข้ารวมอบรมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 
(ลุกไก่) รุ่น ๒ ระหว่างวันที่ ๓-๗ คุลาคม ๒๕๕๙ โรงแรมน่าน
ตรึงใจ ต าบลผาสิงห์ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
   ครั้งที่ ๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบปลาย
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๓-๑๙ ตุลาคม 
๒๕๕๙                             
     ครั้งที่ ๓ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการ
ทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
ระหว่างวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
     ครั้งที่ ๔ ค าสั่งให้เข้าร่วมสัมมนาแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรปริญญาตรี ในวันที่ ๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้นไต้
อาคารเรียนรวม โซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
    ครั้งที่ ๕ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
วิชาการงานพุทธศาสตร์ สร้างศาสนทายาทพระพุทธศาสนา 
ระดับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 
๙ ครั้งที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
    ครั้งที่ ๖ ค าสั่งแต่งตั้งโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 



ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๘ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 
     ครั้งที่ ๗ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการฝึกอบรม 
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลุกไก่ รุ่น ๓)  
จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการนักวิจัยแห่งชาติ (วช) 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ 
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 
     ครั้งที่ ๘ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าวารสารศรีนครล าดวนปริทัศน์ วิทยาลัย
สงฆ์ศรีสะเกษ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
     ครั้งที่ ๙ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบ
ปลายภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ 
มีนาคม ๒๕๖๐ 
    ครั้งที่ ๑๐ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์ หอพุทธศิลป์และงานบูรพาจารย์ ในวันที่ ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๖๐ 
    ครั้งที่ ๑๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโตรงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพ และปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีซ้อมรับปริญญา ประจ าปี 
๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๓๐๑ วิทยาลยั
สงฆ์ศรีสะเกษ 
    ครั้งที่ ๑๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีซ้อมรับ
ปริญญา ประจ าปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ 
ห้อง ๓๐๑ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
     ครั้งที ่๑๓ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการฝึกอบรม 
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลุกไก่ รุ่น ๓) จัดโดย ส านักงาน
คณะกรรมการนักวิจัยแห่งชาติ (วช) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 



ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
     ครั้งที่ ๑๔ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
วิชาการงานพุทธศาสตร์ สร้างศาสนทายาทพระพุทธศาสนา 
ระดับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 
๙ ครั้งที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
      ครั้งที่ ๑๕ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าวารสารศรีนครล าดวนปริทัศน์ วิทยาลัย
สงฆ์ศรีสะเกษ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
     ครั้งที่ ๑๖ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบ
ปลายภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ 
มีนาคม ๒๕๖๐ 
    ครั้งที่ ๑๗ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์ หอพุทธศิลป์และงานบูรพาจารย์ ในวันที่ ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๖๐ 
    ครั้งที่ ๑๘ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโตรงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพ และปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีซ้อมรับปริญญา ประจ าปี 
๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๓๐๑ วิทยาลยั
สงฆ์ศรีสะเกษ 
     ครั้งที ่๑๙ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพิธี
ปราสาทปริญญาบัตร ประจ าปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
     

อาจารย์ นายเกษม ประอาง ครั้งที่ ๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบปลาย
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๓-๑๙ ตุลาคม 
๒๕๕๙                             



     ครั้งที่ ๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการ
ทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
ระหว่างวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
     ครั้งที่ ๓ ค าสั่งให้เข้าร่วมสัมมนาแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรปริญญาตรี ในวันที่ ๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้นไต้
อาคารเรียนรวม โซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
    ครั้งที่ ๔ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
วิชาการงานพุทธศาสตร์ สร้างศาสนทายาทพระพุทธศาสนา 
ระดับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 
๙ ครั้งที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
    ครั้งที่ ๕ ค าสั่งแต่งตั้งโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๘ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 
     ครั้งที่ ๖ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการฝึกอบรม 
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลุกไก่ รุ่น ๓)  
จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการนักวิจัยแห่งชาติ (วช) 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ 
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 
     ครั้งที่ ๗ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าวารสารศรีนครล าดวนปริทัศน์ วิทยาลัย
สงฆ์ศรีสะเกษ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
     ครั้งที่ ๘ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบ
ปลายภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ 
มีนาคม ๒๕๖๐ 
    ครั้งที่ ๙ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์ หอพุทธศิลป์และงานบูรพาจารย์ ในวันที่ ๒๙ 



มีนาคม ๒๕๖๐ 
    ครั้งที่ ๑๐ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโตรงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพ และปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีซ้อมรับปริญญา ประจ าปี 
๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๓๐๑ วิทยาลยั
สงฆ์ศรีสะเกษ 
    ครั้งที่ ๑๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีซ้อมรับ
ปริญญา ประจ าปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ 
ห้อง ๓๐๑ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 

อาจารย์ ดร.ฐานิดามั่นคง 

ครั้งที ่๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบปลาย
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๓-๑๙ ตุลาคม 
๒๕๕๙                             
   ครั้งที่ ๒ ค าสั่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกีฬา
ของมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๔๐๑ 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
   ครั้งที่ ๓ ค าสั่งประชุมผู้บริหารของวิทยาลัยเขต วิทยาลัย
สงฆ์ และหน่วยวิทยบริการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพิมลธรรม ๑๐๑ อาคารเรียน 
๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น 
 ๑๘-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
    ครั้งที่ ๔ ค าสั่งเข้าร่วมประชุมรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๕ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารส านักงาน



อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
    ครั้งที่ ๕ ค าสั่งเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑-
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคาร
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
    ครั้งที่ ๖ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการ
ทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
ระหว่างวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
    ครั้งที่ ๗ ค าสั่งเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาเครือข่าย และแผนพัฒนาคุณภาพศึกษา ในวันที่ 
๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี
ชั้น ๒ อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
    ครั้งที่ ๘ ค าสั่งเข้าร่วมสัมมนาเพ่ือพิจารณาทบทวน
แผนพัฒนาวิทยาลัยแผนพัฒนาหน่วยงานที่ก ากับตลอดจน
แผนพัฒนาของชาติ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ถึง ๑ ธันวาคม 
๒๕๕๙ ณ รอยัลฮิลล์ รีสอร์ท จ.นครนายก 
 
    ครั้งที่ ๙ ค าสั่งเข้าร่วมประชุมผู้บริหารวิชาการ ส่วนกลาง
และสวนภูมิภาค ในวันที่ ๙ ธันวาคม๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม 
๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    ครั้งที่ ๑๐ ค าสั่งเข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือ 
มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๔ /๒๕๕๙ ในวันที่ ๙-
๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแกรนต์พาราไดร์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดหนองคาย 
     ครั้งที่ ๑๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการฝึกอบรม 
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลุกไก่ รุ่น ๓)  
จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการนักวิจัยแห่งชาติ (วช) 



ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ 
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 
     ครั้งที่ ๑๒ ค าสั่งเข้าร่วมประชุมหารือเพ่ือเตรียมความ
พร้อมและด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้น เมื่อวันที่ ๑๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ 
    ครั้งที่ ๑๓ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
วิชาการงานพุทธศาสตร์ สร้างศาสนทายาทพระพุทธศาสนา 
ระดับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 
๙ ครั้งที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
      ครั้งที่ ๑๔ ค าสั่งเข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๐ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ 
อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
     ครั้งที่ ๑๕ ค าสั่งเข้าร่วมประชุคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารส านักอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
    ครั้งที่ ๑๖ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าวารสารศรีนครล าดวนปริทัศน์ วิทยาลัย
สงฆ์ศรีสะเกษ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
    ครั้งที่ ๑๗ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์ หอพุทธศิลป์และงานบูรพาจารย์ ในวันที่ ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๖๐ 
    ครั้งที่ ๑๘ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบ
ปลายภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ 
มีนาคม ๒๕๖๐ 
    ครั้งที่ ๑๙  ค าสั่งให้เข้าร่วมเป็นคระกรรมการตัดสินการ



แข้งขันด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา ในวันที่ ๓๐ 
มีนาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ 
ชั้น ๑ พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต ขอนแก่น  
    ครั้งที่ ๒๐ ค าสั่งเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
๔ และระดับนานานชาติ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณชารวิทยาลัย วิทยา
เขตขอนแก่น 
     ครั้งที่ ๒๑ ค าสั่งให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัด
การศึกษาหลักสูตรในสังกัดคณะสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุม
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
     ครั้งที่ ๒๒ ค าสั่งเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
    ครั้งที่  ๒๓ ค าสั่งเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. วันที่ ๑-๒ มีนาคม 
๒๕๖๐ ณ อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
    ครั้งที่ ๒๔ ค าสั่งเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง ในวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ 
ห้องประชุมเสริมศักดิ์ ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช พิมลธรรม 
(๔๐๘) อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุทธจารย์ (อาจ 
อาสภมหาเถร)  
    ครั้งที่ ๒๕ ค าสั่งเข้าร่วมประชุมสภาวิชาการในวันที่ ๑๘ 
เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย 
พระนครศรีอยุธยา 



    ครั้งที่ ๒๖ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโตรงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพ และปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ 
    ครั้งที่ ๒๗ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีซ้อมรับ
ปริญญา ประจ าปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ 
ห้อง ๓๐๑ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
    ครั้งที่ ๒๘ ค าสั่งเข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ในวันที่ ๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย 
พระนครศรีอยุธยา 
   ครั้งที่ ๒๙ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพิธี
ปราสาทปริญญาบัตร ประจ าปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
    ครั้งที่ ๓๐ ค าสั่งเข้าร่วมสัมมนาจัดท าแผนยุทธศาสตร์
สถาบันวิปัสสนาธุระ ระยะ ๕ ปี(๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในวันที่ ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารหอฉันชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 

 
 
 


