
 
 

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 
    ที ่ ๓/๒๕๖๒        

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี 
ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๘ เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 

ณ   วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

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

   เพ่ือให้การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของพระนิสิต ทุกชั้นปี ของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ 
และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี  ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๒๗ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน พ.ศ. ๒๕๔๑ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จึงแต่งตั้งผู้มีรายนาม
ต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประกอบด้วย 

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบรรพชิต 

       พระเทพสารคามมุนี,ดร.  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม                  
       พระเทพสิทธาจารย์,ดร.   เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม 
       พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.            รองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น / 

รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 
พระศรีวรญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม 
พระครูวิชัยกิตติคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม 
พระครูศรีปริยัติโสภิต ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม 
พระครูวรพรตสิทธิการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวาปีปทุม 
พระครูสถิตรัตนโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวาปีปทุม 
พระครูสุวรรณประโชติ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโกสุมพิสัย 



๒ 

พระครูศรีปริยัติโสภิต ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม 
พระสารคามมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม 
พระครูพิสัยสารคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม 
พระครูวรกิจสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม 
พระครูปริยัติพัฒโนดม เจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
พระครูญาณโพธารักษ์ เจ้าคณะอำเภอวาปีปทุม 
พระครูปัญญานันทคุณ เจ้าคณะอำเภอบรบือ 
พระครูโกสุมวิหารการ เจ้าคณะอำเภอโกสุมพิสัย 
พระครูพิศาลโพธิธรรม เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย 
พระครูโกศลวรคุณ เจ้าคณะอำเภอเชียงยืน 
พระครูอรรถสารโสภิต เจ้าคณะอำเภอนาเชือก 
พระครูโสภณเจติยาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอนาดูน 
พระครูอาทรโพธิกิจ เจ้าคณะอำเภอแกดำ 
พระครูสุตธรรมโสภิต เจ้าคณะอำเภอยางสีสุราช 
พระครูสารกิจจานุยุต เจ้าคณะอำเภอกุดรัง 
พระครูประดิษฐ์วิริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอชื่นชม 
พระครูถาวรบุญโชติ,ดร. รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม 
พระครูสารกิจประยุต,ดร. รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม 
พระมหาประกิต  ต าโณ ป.ธ.๗ รองเจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
พระมหาสุภาพร  จนฺทวโร ป.ธ.๘ รองเจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
พระครูสุวรรรณวราภิรักษ์ 
พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ ป.ธ.๙ 

รองเจ้าคณะอำเภอวาปีปทุม 
รองเจ้าคณะอำเภอวาปีปทุม 

พระครูพิศาลชัยธรรม รองเจ้าคณะอำเภอบรบือ 
พระครูวีรธรรมานุศาสน์ รองเจ้าคณะอำเภอบรบือ 
พระครูศรีวุฒิเมธี รองเจ้าคณะอำเภอโกสุมพิสัย 
พระครูจารุวรรณธรรมสถิตย์ รองเจ้าคณะอำเภอโกสุมพิสัย 
พระครูปริยัติคณาทร รองเจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย 
พระครูอนุรักษ์พุทธมงคล รองเจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย 
พระครูปริยัติจันทสาร รองเจ้าคณะอำเภอเชียงยืน 
พระครูชัยธรรโมภาส รองเจ้าคณะอำเภอเชียงยืน 
พระครูประจักษ์สันติคุณ รองเจ้าคณะอำเภอนาเชือก 
พระครูสถิตบุญโชติ รองเจ้าคณะอำเภอนาเชือก 



๓ 

พระครูโกวิทจันทคุณ รองเจ้าคณะอำเภอนาดูน 
พระมหาอุทัย  ฐานจาโร ป.ธ.๙ รองเจ้าคณะอำเภอนาดูน 
พระครูประโชติพิพัฒนกิจ รองเจ้าคณะอำเภอแกดำ 
พระมหาสิทธินนท์  สิทฺธินนฺโท ป.ธ.๙ รองเจ้าคณะอำเภอยางสีสุราช 
พระครูวรปัญญาภินันท์ รองเจ้าคณะอำเภอกุดรัง 

    พระมหาทองสุข  ธมฺมสุนฺทโร           เจ้าคณะตำบลโคกพระ 
   เจ้าอธิการอำพล กิตฺติปญโญ                เจ้าคณะตำบลคันธารราษฎร์ 
   พระครูโพธิชัยรักษ์            เจ้าคณะตำบลนาสีนวน เขต ๑ 
   พระครูโสภณธรรมนิมิต   เจ้าคณะตำบลนาสีนวน  เขต ๒ 
   พระครูอุดมวัฒนคุณ   เจ้าคณะตำบลท่าขอนยาง 
   พระมหาถวิล  สิริวณฺโณ  เจ้าคณะตำบลศรีสุข เขต ๑ 
   พระครูสุตธรรมมงคล   เจ้าคณะตำบลศรีสุข เขต ๒ 
   พระมหาณัฐวัตร  ขนฺติธโร  เจ้าคณะตำบลขามเรียง เขต ๑ 
   เจ้าอธิการมงคล  ขนฺติสาโร  เจ้าคณะตำบลขามเรียง เขต ๒ 
   เจ้าอธิการอนุเทพ  ขนฺติพโล  เจ้าคณะตำบลกุดใส้จ่อ 
   พระครูรัตนสุวรรณากร   เจ้าคณะตำบลขามเฒ่าพัฒนา  เขต ๑ 
   พระครูประภัศร์ธรรมมงคล  เจ้าคณะตำบลขามเฒ่าพัฒนา  เขต ๒ 
   พระครูปริยัติคุณานุยุต   เจ้าคณะตำบลเขวาใหญ่  เขต ๑ 
   เจ้าอธิการปรีชา   ปญญาสาโร  เจ้าคณะตำบลเขวาใหญ่  เขต ๒ 
   พระครูวิชิตปุญโญภาส   เจ้าคณะตำบลมะค่า  เขต ๑ 
   พระครูเขมวัฒนาภรณ์   เจ้าคณะตำบลมะค่า  เขต ๒ 

ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบรรพชิต มีอำนาจและหน้าที่ 

๑. ให้คำปรึกษาการบริหารโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 

๒. ให้คำปรึกษาเก่ียวกับการกำกับ ดูแล และสั่งการคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้ดำเนินการตามข้อบังคับ 
นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส 
 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา    ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 

นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์      นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 

 นายแพทย์กิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์               สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 นายนันทวิทย์  นาคแสง    นายอำเภอกันทรวิชัย 



๔ 

          นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์    จังหวัดมหาสารคาม 

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ     จังหวัดมหาสารคาม 

 นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลนาสีนวน    จังหวัดมหาสารคาม 

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขอนยาง   จังหวัดมหาสารคาม 

 นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีสุข      จังหวัดมหาสารคาม 

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเรียง               จังหวัดมหาสารคาม 

 นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ    จังหวัดมหาสารคาม 

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา    จังหวัดมหาสารคาม 

          นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลเขวาใหญ่    จังหวัดมหาสารคาม 

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า     จังหวัดมหาสารคาม 

ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส มีอำนาจและหน้าที่ 

ให้ความอุปถัมภ์ในการดำเนินงานตามโครงการตามความเหมาะสม เพ่ือให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการอำนวยการกลาง 

      พระเทพสารคามมุนี,ดร.           ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม 
พระเทพสิทธาจารย์, ดร. เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม   
พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.  ประธานกรรมการ 
พระมหาประกาศ  อาภากโร รองประธานกรรมการ 
พระมหาอรรถพงษ์  สิริโสภโณ ป.ธ.๙ รองประธานกรรมการ 
พระครูสารกิจประยุต, ดร.  กรรมการ 
พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร. กรรมการ 
พระมหาเศรษฐา เสฏ.ฐมโน กรรมการ 
ดร.ศิลป์ ชื่นนิรันดร ์ กรรมการ 
นายพิพัฒน์  คันธา กรรมการ 
พระครูปัจฉิมวรานุกูล, ดร.  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวพิมวดี คำมูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาทุกๆ สายธรรมยาตรา 
๒. ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ตลอดโครงการ 



๕ 

 

คณะกรรมการจัดสถานที่ 
พระมหาประกาศ  อาภากโร  รก.รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ฝ่ายบริหาร    ประธานกรรมการ 

พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณป.ธ.๙ รก.รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ  

พระมหาเศรษฐา เสฏฐมโน,ดร. ป.ธ.๙  อาจารย์    กรรมการ 

พระมหาสมพร จนฺทวํโส      นักวิชาการศึกษา    กรรมการ 

พระครูปลัดธีระพงษ์  จิตฺตทนฺโต  นักวิชาการศึกษา    กรรมการ 

พระครูโพธิธรรมานุศาสก์      อาจารย์    กรรมการ 

นางสุภาภรณ์ เสนาราษฎร์  นักวิชาการการเงินและบัญชี        กรรมการ 

นายชาญชัย   เพียงแก้ว   อาจารย์                 กรรมการ  

ดร.ทรงวุฒิ  ประสานวงศ์   อาจารย์            กรรมการ 

 นางศรีรัตน์   ลุนบง               กิจการนิสิต              กรรมการ 

 นางสาวนภลักษณ์  แซ่เตียว         ทะเบียนละวัดผล          กรรมการ 

องค์กรนิสิต มจร.วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม          กรรมการ 

พระมหารัฐภูมี รตนฺรํสี   นักวิชาการ                     กรรมการและเลขานุการ 

 นายเริงณรงค์ ทิพย์โยธา   นักการภารโรง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  มีอำนาจและหน้าที่ 

๑. กำกับดูแล  ในการจัดสถานที่ ประดับตกแต่ง ให้เป็นไปด้วยความสวยงามเจริญตา ตลอดโครงการ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยกลาง 
๓. อำนวยการและสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

๔. จัดสถานที่ปฐมนิเทศ และสถานที่ปฏิบัติ  

๕. จดัสถานที่ปักกลด โดยแยกบรรพชิตและคฤหัสถ์ โดยประสานกับกองอำนวยการ 

๖. จัดสถานที่สรงน้ำสำหรับพระภิกษุ สามเณร และสถานที่อาบน้ำสำหรับคฤหัสถ์ 

๗. จัดสถานที่ถวายภัตตาหารและน้ำปานะ  

๘. จัดสถานที่พิธีเปิดโครงการฯ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ และสถานที่ตักบาตร ตลอดจนพิธีปิด ใน

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 

คณะกรรมการปฏิคมและภัตตาหาร 



๖ 

 
พระครูสารกิจประยุต,ดร. 

 
ประธานกรรมการ 

พระมหาอรรถพงษ์  สิริโสภโณ ป.ธ.๙ รองประธานกรรมการ 
พระมหาเศรษฐา  เสฏฺฐมโน ป.ธ.๙, ดร. รองประธานกรรมการ 
พระครูปลัดธีระพงษ์  จิตฺตทนฺโต กรรมการ 

พระมหารัฐภูมี  รตนรํสี กรรมการ 

ดร.ทรงวุฒิ  ประสานวงศ ์ กรรมการ 
ดร.พัชรี  ศิลารัตน์ กรรมการ 

นายพิพัฒน์ คันธา 
นายจตุรภัทร สืบสาย 
นายสกุลศักดิ์ จันทะกล 
นางสาวนภลักษณ์ แซ่เตียว 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

นายชาญชัย  เพียงแก้ว 
นางสาวพิมวดี คำมูล 

กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

นางศรีรัตน์  ลุนบง 
นางสาววัชราภรณ์  เสนาราษฎร์ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 

   ๑. อำนวยการและสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

   ๒. จัดสถานที่ปฐมนิเทศ และสถานที่ปฏิบัติ  

   ๓. จัดสถานที่ปักกลด โดยแยกบรรพชิตและคฤหัสถ์ โดยประสานกับกองอำนวยการ 

   ๔. จัดสถานที่สรงน้ำสำหรับพระภิกษุ สามเณร และสถานที่อาบน้ำสำหรับคฤหัสถ์ 

             ๕. กำกับดูแล  ในการถวายข้าวต้มเช้า ภัตตาหาร  พระเถรานุเถระ พระวิปัสสนาจารย์ นิสิต และ 
      พุทธศาสนิกชน ที่มาร่วมโครงการ ตลอดโครงการ 
๖. กำกับดูแล รักษาพิจารณา ข้าวสารอาหารแห้ง หรืออาหารที่นิสิตออกรับอาหารบิณฑบาต ถวาย

นิสิต และพระวิปัสสนาจารย์ ตลอดโครงการ 
๗. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ 

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
พระมหาอรรถพงษ์  สิริโสภโณ ป.ธ.๙ ประธานกรรมการ 
พระมหาสมพร  จนฺทวํโส กรรมการ 
พระมหารัฐภูมี  รตนรํสี กรรมการ 



๗ 

พระมหาเดวิทย์  เสฏฺฐญาโณ กรรมการ 

ดร.ทรงวุฒิ  ประสานวงศ ์ กรรมการ 

นายชาญชัย  เพียงแก้ว กรรมการ 

นางศรีรัตน์  ลุนบง กรรมการ 

นายสกุลศักด์ จันทะกล กรรมการและเลขานุการ 
นายจตุรภัทร  สืบสาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที ่

     ๑. ทำหนังสือขอความอุปถัมภ์ ถึงหมู่บ้าน หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน 

     ๒. ส่งหนังสือขอความอุปถัมภ์  

     ๓. รับบริจาคประจำกองอำนวยการ 

     ๔. ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

     ๕. รวบรวมรายชื่อผู้บริจาค เพ่ือประกาศอนุโมทนา โดยประสานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

 

คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ 
พระมหาประกาศ  อาภากโร ป.ธ.๕ ประธานกรรมการ 
พระครูปัจฉิมวรานุกูล,ดร. 
พระมหาสมพร  จนฺทวํโส 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 

พระมหารัฐภูมี  รตนรํสี กรรมการ 
พระมหาเดวิทย์  เสฏฺฐญาโณ กรรมการ 

ดร.ทรงวุฒิ  ประสานวงศ ์ กรรมการ 

นายชาญชัย  เพียงแก้ว กรรมการ 

นางศรีรัตน์  ลุนบง กรรมการ 

นางสาวพิมวดี  คำมูล กรรมการและเลขานุการ 
นายจตุรภัทร  สืบสาย 
นายสกุลศักดิ์  จันทะกล 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ มีอำนาจและหน้าที่ 

๑. เป็นศูนย์อำนวยการกลางอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 



๘ 

๒. ติดต่อประสานงาน ฝ่ายต่างๆ ให้มีข้อมูลการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน การบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓. ติดต่อประสานงานเลขานุการกองงาน เพื่อจัดทำบันทึกข้อมูลการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต 
และจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำวัน 

๔. ติดต่อประสานงานให้มีการประชุมคณะกรรมการแต่ละฝ่ายต่างๆ หรือการประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการ 

๕. จัดทำแบบประเมิน และสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสนอผู้บริหารหลังสิ้นสุดโครงการ 
๖. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ 

คณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติธรรม สายต่างๆ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติธรรม สายที่ ๑ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์  อำเภอ

กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม        

๑. พระครูพิศาลโพธิธรรม ประธานกรรมการ 
๒. พระมหาประกาศ  อาภากโร รองประธานกรรมการ 
๓. พระครูอรุณธรรมวรคุณ กรรมการ 

๔. เจ้าอธิการอนุเทพ  ขนฺติพโล กรรมการ 

๕. พระประสาท  ปญฺญาวโร กรรมการ 

๖. พระสมุห์สำเริง  จนฺทสีโล กรรมการ 

๗. นายชาญชัย  เพียงแก้ว กรรมการ 

๘. นางศรีรัตน์  ลุนบง กรรมการ 

๙. นางสาวนภลักษณ์  แซ่เตียว กรรมการ 

๑๐. นายเริงณรงค์ ทิพย์โยธา กรรมการและเลขานุการ 

๑๑. กลุ่มนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
   ๑. ให้การอบรมกัมมัฏฐานตามกำหนดการที่กำหนด 

   ๒. นำทำวัตรสวดมนต์เจริญจิตภาวนา 

   ๓. ตรวจเช็ครายชื่อผู้เข้าปฏิบัติธรรมประจำวัน 

   ๔. ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวก 

   ๕. จัดสถานที่ปฏิบัติธรรม และสถานที่ถวายภัตตาหาร น้ำปานะ 



๙ 

  ๖. ส่งผลการปฏิบัติธรรมของนิสิตให้กองอำนวยการ วิทยาลัยสงฆม์หาสารคาม ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม 

๒๕๖๒ เพ่ือดำเนินการจัดทำวุฒิบัตร เพ่ือมอบวุฒิบัตรในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  ๗. นำนิสิตเข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒            ณ 

หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม โคกหนองรัก 

  ๘. รวบรวมรายชื่อสาธุชนที่เป็นเจ้าภาพโครงการ เพ่ือออกวุฒิบัตรอนุโมทนา 

๒. คณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติธรรม สายท่ี ๒ สายธรรมยาตราเส้นทาง อำเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม   

๑. พระครูสารกิจประยุต, ดร. ประธานกรรมการ 
๒. พระมหาอรรถพงษ์  สิริโสภโณ ป.ธ.๙ รองประธานกรรมการ 
๓. พระมหาเศรษฐา  เสฏฺฐมโน ป.ธ.๙, ดร. กรรมการ 
๔. พระครูปลัดธีระพงษ์  จิตฺตทนฺโต กรรมการ 
๕. พระครูโสภณสังวราภิวัฒน ์ กรรมการ 
๖. กลุ่มนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ                       กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ 
   ๑. ให้การอบรมกัมมัฏฐานตามกำหนดการที่กำหนด 

   ๒. นำทำวัตรสวดมนต์เจริญจิตภาวนา 

   ๓. ตรวจเช็ครายชื่อผู้เข้าปฏิบัติธรรมประจำวัน 

   ๔. ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวก 

   ๕. จัดสถานที่ปฏิบัติธรรม และสถานที่ถวายภัตตาหาร น้ำปานะ 

   ๖. ส่งผลการปฏิบัติธรรมของนิสิตให้กองอำนวยการ วิทยาลัยสงฆม์หาสารคาม ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม 

๒๕๖๒ เพ่ือดำเนินการจัดทำวุฒิบัตร เพ่ือมอบวุฒิบัตรในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

   ๗. นำนิสิตเข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒           ณ 

หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม โคกหนองรัก 

   ๘. รวบรวมรายชื่อสาธุชนที่เป็นเจ้าภาพโครงการ เพ่ือออกวุฒิบัตรอนุโมทนา 

๓. คณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติธรรม สายที่ ๓ สายธรรมยาตราเส้นทาง อำเภอนาเชือก นาดูน บรบือ 

จังหวัดมหาสารคาม   

๑. พระครูปัจฉิมวรานุกูล, ดร. ประธานกรรมการ 
๒. พระมหารัฐภูมี  รตนรํสี   รองประธานกรรมการ 

๓. พระมหาพุทธิศักดิ์ ปญฺญาปชฺโชโต ป.ธ.๖ กรรมการ 



๑๐ 

๔. พระนสัทิวน์  จนฺทสาโร กรรมการ 
๕. กลุ่มนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ                       กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ 
   ๑. ให้การอบรมกัมมัฏฐานตามกำหนดการที่กำหนด 

   ๒. นำทำวัตรสวดมนต์เจริญจิตภาวนา 

   ๓. ตรวจเช็ครายชื่อผู้เข้าปฏิบัติธรรมประจำวัน 

   ๔. ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวก 

   ๕. จัดสถานที่ปฏิบัติธรรม และสถานที่ถวายภัตตาหาร น้ำปานะ 

   ๖. ส่งผลการปฏิบัติธรรมของนิสิตให้กองอำนวยการ วิทยาลัยสงฆม์หาสารคาม ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม 

๒๕๖๒ เพ่ือดำเนินการจัดทำวุฒิบัตร เพ่ือมอบวุฒิบัตรในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

   ๗. นำนิสิตเข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล  ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒          ณ 

หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม โคกหนองรัก 

   ๘. รวบรวมรายชื่อสาธุชนที่เป็นเจ้าภาพโครงการ เพ่ือออกวุฒิบัตรอนุโมทนา 

 

๔. คณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติธรรม สายที่ ๔ สายธรรมยาตราเส้นทาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม   

๑. พระครูโพธิธรรมานุศาสก์ ประธานกรรมการ 
๒. พระวิมาน  คมฺภีรปญฺโญ,ดร.   รองประธานกรรมการ 
๓. พระอธิการสุขสันต์  ฌานสุโภ กรรมการ 
๔. กลุ่มนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ                       กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
   ๑. ให้การอบรมกัมมัฏฐานตามกำหนดการที่กำหนด 

   ๒. นำทำวัตรสวดมนต์เจริญจิตภาวนา 

   ๓. ตรวจเช็ครายชื่อผู้เข้าปฏิบัติธรรมประจำวัน 

   ๔. ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวก 

   ๕. จัดสถานที่ปฏิบัติธรรม และสถานที่ถวายภัตตาหาร น้ำปานะ 

   ๖. ส่งผลการปฏิบัติธรรมของนิสิตให้กองอำนวยการ วิทยาลัยสงฆม์หาสารคาม ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม 

๒๕๖๒ เพ่ือดำเนินการจัดทำวุฒิบัตร เพ่ือมอบวุฒิบัตรในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 



๑๑ 

   ๗. นำนิสิตเข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒           ณ 

หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม โคกหนองรัก 

   ๘. รวบรวมรายชื่อสาธุชนที่เป็นเจ้าภาพโครงการ เพ่ือออกวุฒิบัตรอนุโมทนา 

 
ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

สั่ง  ณ  วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒    

 
 (พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.) 

รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ปฏิบัติหน้าที่แทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกณราชวิทยาลัย 


