
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
เร่ือง การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมฏัฐานเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๔ 

 

 
เพ่ือให้การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติของนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ดำเนินไปด้วย

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

๑. นิสิตระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรของ
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วิทยาเขตนครสวรรค์ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ที่สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน โดยผ่านโปรแกรม ZOOM ดังนี้ 
 ๒. ให้นิสิตที่เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทุกรปูทุกท่านเข้าปฏิบัติตามช่วงเวลานี้ 

ช่วงที่ ๑ เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๓๐ น. 
ช่วงที่ ๒ เวลา ๐๙.๔๕-๑๑.๓๐ น. 
ช่วงที่ ๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
ช่วงที่ ๔ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. 

 ทั้ง ๔ ช่วงเวลานี้ให้ถือว่านิสิตปฏิบัติ ๑ วัน แตห่ากนิสิตปฏิบัติธรรมไม่ครบตามชั่วโมงที่กำหนด ให้นิสิต
ปฏิบัติเพิ่มในช่วงเวลาที่ขาดไปและให้นับรวมกันให้ได้ ๔ ช่วงจึงจะถือว่าครบ ๑ วัน 
 ๓. ให้นิสิตผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทุกรูปทุกท่านเปิดกล้องขณะปฏิบัติธรรม ห้ามปิดกล้องโดย
เด็ดขาด หากนิสิตปิดกล้องถือว่านิสิตขาดจากการปฏิบัติในช่วงเวลานั้น ๆ และหากมีเหตุจำเป็นจริง ๆ ให้แจ้งแก่
เจ้าหน้าทีผู่้ดูแลการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติประจำกลุ่มวิทยาเขตนครสวรรค์ 
 ๔. ให้นิสิตผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสอบอารมณ์กรรมฐานกับพระวิปัสสนาจารย์ ผ่านโปรแกรม 
ZOOM ที่ทางสถาบันวิปัสสนาธุระจัดไว้เท่านั้น โดยให้เข้าสอบครั้งละ ๕ รปู/คนต่อครั้ง 
 ๕. การลงเวลาปฏิบัติธรรมในแต่ละช่วงเวลาเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่สถาบันวิปัสสนาธุระและผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเท่านั้น 
 ๖. ให้นิสิตปฏิบัติตามวันเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 
  

   ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
(พระเทพปริยัติเมธี, รองศาสตราจารย์ ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 
 
 
 
 



 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค ์
เรือ่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ  

ประจำป ี๒๕๖๔ 
 
เพ่ือให้การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติของนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ระดับปริญญาเอก 

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๗ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน พ .ศ. ๒๕๔๑ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้  เป็นคณะกรรมการปฏิบั ติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิม 
พระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วย 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
๑. พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะภาค ๔  ประธานกรรมการ 
๒. พระเทพมนุี รองเจ้าคณะภาค ๔  รองประธานกรรมการ 
๓. พระเทพปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๔  รองประธานกรรมการ 
๔. พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์  รองประธานกรรมการ 
๕. พระราชพุฒิเมธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์  รองประธานกรรมการ 
๖. พระนิโรธรักขิต ทีป่รกึษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์  รองประธานกรรมการ 
๗. พระราชปริยัติวิธาน, ดร.  รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์  รองประธานกรรมการ 
๘. พระราชรัตนเวที, ผศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์  รองประธานกรรมการ 
๙. พระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์      กรรมการ 
๑๐. พระครูนิมิตสีลาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอหนองบัว  กรรมการ 
๑๑. พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอชุมแสง  กรรมการ 
๑๒. พระครนูิภาธรรมวงศ์ เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี  กรรมการ 
๑๓. พระครูนิพัทธ์สุธีราภรณ์ เจ้าคณะอำเภอตาคลี  กรรมการ 
๑๔. พระศรสีุทธิพงศ,์ ดร.  เจ้าคณะอำเภอลาดยาว      กรรมการ 
๑๕. พระครูนิวิฐศีลขันธ์, ผศ.ดร. เจ้าคณะอำเภอแม่วงก์  กรรมการ 
๑๖. พระครูนิมิตชโยดม เจ้าคณะอำเภอท่าตะโก  กรรมการ 
๑๗. พระมหาไพโรจน์ จนทฺปญฺโญ   เจ้าคณะอำเภอโกรกพระ  กรรมการ 
๑๘. พระครูนิยุตธรรมศาสน์ เจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย  กรรมการ 
๑๙. พระครูนิทัศน์ธรรมโสภิต เจ้าคณะอำเภอตากฟ้า  กรรมการ 
๒๐. พระครูนิทศัน์ปัญญาวุธ เจ้าคณะอำเภอไพศาลี  กรรมการ 
๒๑. พระครูนิวิฐสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว  กรรมการ 
๒๒. พระครูศรโีพธานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอแม่เปิน  กรรมการ 
๒๓. พระครูนิรุติวิเชียร เจ้าคณะอำเภอชุมตาบง    กรรมการ 
๒๔. พระครูนิเทศพัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอเมือง  กรรมการ 



๒๕. พระมหาประเสริฐ ปุณฺณสิริ  รองเจ้าคณะอำเภอชุมแสง  กรรมการ 
๒๖. พระครูศรีธีรานันท์ รองเจ้าคณะอำเภอตาคลี  กรรมการ 
๒๗. พระมหาวิษณุโยธิน จกฺกวโร รองเจา้คณะอำเภอตาคลี  กรรมการ 
๒๘. พระครูนิติศีลวัตร รองเจ้าคณะอำเภอลาดยาว  กรรมการ 
๒๙. พระครูนิทัศน์ธรรมโสภณ รองเจ้าคณะอำเภอลาดยาว  กรรมการ 
๓๐. พระครูนิคมภัทรกิจ รองเจ้าคณะอำเภอแม่วงก์  กรรมการ 
๓๑. พระครูนิธานสีลวงศ์ รองเจ้าคณะอำเภอแม่วงก์  กรรมการ 
๓๒. พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว  กรรมการ 
๓๓. พระครูนิทัศนสารโกวิท รองเจ้าคณะอำเภอท่าตะโก  กรรมการ 
๓๔. พระครนูิรมิตเวฬุวัน รองเจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย  กรรมการ 
๓๕. พระครูนิภาสิริคุณ รองเจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย  กรรมการ 
๓๖. พระมหาประมาณ สิทฺธิเมธี รองเจ้าคณะอำเภอตากฟ้า  กรรมการ 
๓๗. พระครูศรีสิริโพธาภิรัต เจ้าคณะตำบลปากน้ำโพ  กรรมการ 
๓๘. พระครนูิพันธ์ปัญญาธร เจ้าคณะตำบลแควใหญ่  กรรมการ 
๓๙. พระครูนิรันตร์ศีลคุณ เจ้าคณะตำบลวัดไทร  กรรมการ 
๔๐. พระครูนิพัทธ์วรกิจ เจ้าคณะตำบลบ้านแก่ง  กรรมการ 
๔๑. พระครูนิกรกิจจานุกูล เจ้าคณะตำบลบางม่วง  กรรมการ 
๔๒. พระครปูลัดวันชาติ วิชาโต เจ้าคณะตำบลนครสวรรค์ออก  กรรมการ 
๔๓. พระครศูรนีิภากร เจ้าคณะตำบลนครสวรรค์ตก  กรรมการ 
๔๔. พระมหาปกรณ์ ปญฺญาวุฑโฒ เจ้าคณะตำบลพระนอนเขต ๑  กรรมการ 
๔๕. พระมหาสุธัน อิสฺสโร เจ้าคณะตำบลพระนอน เขต ๒  กรรมการ 
๔๖. พระครูนิยุตสมาธิวัตร เจ้าคณะตำบลกลางแดด  กรรมการ 
๔๗. พระครูปริยัติโพธานุกูล เจ้าคณะตำบลตะเคียนเลื่อน  กรรมการ 
๔๘. พระครูศรีวรนิมิต เจ้าคณะตำบลหนองกรด เขต ๑  กรรมการ 
๔๙. พระครูนิภาภัทรกิจ เจา้คณะตำบลหนองกรด เขต ๒  กรรมการ 
๕๐. พระครูนิทัศน์ประชานุกูล เจ้าคณะตำบลหนองกรด เขต ๓  กรรมการ 
๕๑. พระครูนิสิตธรรโมภาส เจ้าคณะตำบลหนองกระโดน เขต ๑  กรรมการ 
๕๒. พระครูนิสิตประชารักษ์ เจ้าคณะตำบลหนองกระโดน เขต ๒  กรรมการ 
๕๓. พระครนูิวิฐสมาธิคุณ เจ้าคณะตำบลเกรียงไกร  กรรมการ 
๕๔. พระครนูิวิฐปัญญากร เจ้าอาวาสวัดช่องแค  กรรมการ  
๕๕. พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, รศ.ดร. เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์    กรรมการและเลขานุการ 
๕๖. พระมหานคร วชิรเมธี เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมือง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๗. พระมหาชัยวัฒน์ จตฺตมโล,ดร. เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมอืง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๘. พระมหาภาคภูมิ ฐานิสฺสโร เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมือง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการอำนวยการ 
๑. พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ ประธานกรรมการ 
๒. พระราชรัตนเวท,ี ผศ.ดร.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ 
๓. รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๔. ผศ.ดร.อานนท์ เมธีวรฉัตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป รองประธานกรรมการ 



๕. ผศ.ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองประธานกรรมการ 
๖. พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, รศ.ดร. รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ รองประธานกรรมการ 
๗. พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี, ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๘. ผศ.ดร.สุกัญญาณัฐ อบสิณ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต รองประธานกรรมการ 
๙. รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง รก.รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต กรรมการ  
๑๐. ดร.ธีรพันธ์ เชิญรัมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
๑๑. ดร.ภาราดร แก้วบุตรดี เลขานุการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
๑๒. พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
๑๓. พระศรีสุทธิพงศ์, ดร. อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
๑๔. พระศรสีมโพธิ, ดร. อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
๑๕. พระครูนิวิฐศีลขันธ์, ผศ.ดร. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กรรมการ 
๑๖. พระครสูิรภิูรินิทัศน์, ผศ. ดร. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กรรมการ 
๑๗. พระครูนิรมิตสังฆกิจ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต กรรมการ 
๑๘. ดร.วสุกจิจ์ เหล่าอินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต กรรมการ 
๑๙. ผศ.ดร.สมคิด พุ่มทุเรียน อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
๒๐. ดร.วินัย ทองมัน่ อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
๒๑. ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๒๒. นางสาวรสรินทร ์อยู่เย็น อาจารย์ประจำหลักสตูรนิติศาสตรบัณฑิต กรรมการ 
๒๓. ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุย้ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ 
๒๔. ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๕. ดร.ชิตชนก ชนะศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๖. นายทรงเกียรติ์ เม่นสุวรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๗. นางสาวอมราวดี ชนะศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๘. นางสาวณฐยา ราชสมบัติ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่กำกับดูแลและให้คำปรึกษาในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

คณะกรรมการดำเนินการ 
๑. พระครศูรีสุธรรมนิวิฐ, รศ.ดร. รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ประธานกรรมการ 
๒. พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี, ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๓. ผศ.ดร.สุกญัญาณัฐ อบสิณ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต รองประธานกรรมการ 
๔. รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต กรรมการ 
๕. ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกลัป์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
๖. พระศรีสุทธิพงศ์, ดร. อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
๗. พระศรีสมโพธิ, ดร. อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
๘. พระครูนิวิฐศีลขันธ์, ผศ.ดร. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กรรมการ 
๙. พระมหาอุดร อุตฺตโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
๑๐. พระครูนิรมติสังฆกิจ ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต กรรมการ 
๑๑. พระครูสิริภูรินิทัศน,์ ผศ. ดร. ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กรรมการ  
๑๒. พระครูสมหุ์ณรงค ์โฆสิตธมฺโม อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต กรรมการ 
๑๓. พระครูนิวุตถ์ประชากร อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต กรรมการ 



๑๔. พระครูใบฎีกามณฑล เขมโก, ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กรรมการ 
๑๕. พระศิริชัยโสภณ ปภสฺสโร, ดร. อาจารย์ประจำวิทยาเขตนครสวรรค์ กรรมการ 
๑๖. ดร.ภาราดร แก้วบุตรดี เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
๑๗. ผศ.ดร.สมคิด พุ่มทุเรียน อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
๑๘. ผศ.ดร.สามารถ สุขุประการ อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
๑๙. รศ.ศรีมงคล เทพเรณู อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต กรรมการ 
๒๐. รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต กรรมการ 
๒๑. รศ.ดร.อาลัย จันทร์พาณิช  อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต กรรมการ 
๒๒. รศ.สยาม ดำปรีดา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กรรมการ 
๒๓. ดร.พิทยา สุนทรประเวศ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กรรมการ 
๒๔. ดร.ภูนท สลัดทุกข์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กรรมการ 
๒๕. ดร.วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุล อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
๒๖. ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กรรมการ 
๒๗. อาจารย์กิตติพัทธ์ โมราสุข อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต กรรมการ 
๒๘. อาจารย์เนาวรัตน์ หอมขจร อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กรรมการ 
๒๙. ดร.วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต กรรมการ 
๓๐. อาจารย์พัชรินทร์ อยู่เย็น อาจารย์ประจำหลักสตูรรัฐศาสตรบัณฑิต กรรมการ 
๓๑. อาจารย์ศักดา พลเข้ม อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต กรรมการ 
๓๒. อาจารย์จาตุรงค์ สุทาวัน อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต กรรมการ 
๓๓. ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๓๔. รศ.ชุมพล ปานเกตุ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๓๕. อาจารย์จิตภินันท์ เหมือนเตย อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๓๖. อาจารย์ไพรัช ปานเกตุ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๓๗. อาจารย์อาณัติ เดชจิตร อาจารย์ประจำหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  กรรมการ 
๓๘. อาจารย์อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์ อาจารย์ประจำหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต กรรมกา ร  
๓๙. ดร.รัตติยา เหนืออำนาจ อาจารย์ประจำหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  กรรมการ 
๔๐. รศ.วินัย ล้ำเลิศ อาจารยป์ระจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต กรรมการ 
๔๑. ผศ.นพพงษ ์จูห้อง อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต กรรมการ 
๔๒. อาจารย์กติินันธ์ จันทรส์ืบแถว อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต กรรมการ 
๔๓. อาจารย์รสรินทร์ อยู่เย็น อาจารยป์ระจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต กรรมการ 
๔๔. ดร. ไพศาล นาสุรวิงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต กรรมการ 
๔๕. ผศ.ดร.พีรพล สิมมา อาจารยป์ระจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต กรรมการ  
๔๖. ดร.สมบัต ินวลระออง อาจารย์ประจำวิทยาเขตนครสวรรค์ กรรมการ 
๔๗. ดร.ณวพงศ์ธร นิติภูวนนท์ อาจารย์ประจำวิทยาเขตนครสวรรค์ กรรมการ 
๔๘. ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา อาจารย์ประจำวิทยาเขตนครสวรรค์ กรรมการ 
๔๙. พระมหานคร วชิรเมธี นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
๕๐. พระเอกจิตต ์อธิปญฺโญ นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
๕๑. นางสุวิมล หงษาวรรณ นักวิชาการการเงินและบัญชี กรรมการ 
๕๒. นางสาวธนิษฐา ช้างลา นักวิชาการการเงินและบัญชี กรรมการ 
๕๓. นายธนา เทียนจิตราเพ็ชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 



๕๔. นายมารุตม ์อินตาโสภี นักจดัการงานทั่วไป กรรมการ 
๕๕. นายชนาเมธ เครือษา นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ 
๕๖. นายปยิะภัทร ์มิ่งขวัญ นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ 
๕๗. นายดิเรก ด้วงลอย นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
๕๘. นางสาวกัญณัฏฐ์ เอ่ียมน้อย นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
๕๙. นางสาวชฎาภัทร เปี่ยมอินทร์ นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
๖๐. นางสาวภัสราพร หมีแสง นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
๖๑. นางสาวกัณต์ณิษา สว่างยิ่ง นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
๖๒. นางสาวชนากานต ์สิงห์เรือง นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
๖๓. นางธนพร เครือษา นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
๖๔. นายณฐพัชร์ แนมบัว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรรมการ 
๖๕. นายจักร ีบัวยา นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ 
๖๖. นางสมปอง พรมกลิ้ง นักการภารโรง (แม่บ้าน) กรรมการ 
๖๗. นางวิไล ชนะศักดิ์ นักการภารโรง (แม่บ้าน) กรรมการ 
๖๘. นางพิมพ์ใจ อนุเดช นักการภารโรง (แม่บ้าน) กรรมการ 
๖๙. นางน้อย อินเพลิน นักการภารโรง (แม่บ้าน) กรรมการ 
๗๐. นางอนุโลม เหมือนแพร นักการภารโรง (แม่บ้าน) กรรมการ 
๗๑. นายสมพงศ ์เพ็ชรหมัด นักการภารโรง (คนสวน) กรรมการ 
๗๒. นายปิน่ เพ็ชรหมัด นักการภารโรง (คนสวน) กรรมการ 
๗๓. นางพิมพ์ เพ็ชรหมัด นักการภารโรง (คนสวน) กรรมการ 
๗๔. นายวิชัย ยงโภชน ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย กรรมการ 
๗๕. นายนพดล หมีสุข พนักงานรักษาความปลอดภัย กรรมการ 
๗๖. นายกฤษณะ เมืองจันทร์ พนักงานรักษาความปลอดภัย กรรมการ 
๗๗. นายมานพ พูลสวัสดิ์ พนักงานขับรถ กรรมการ 
๗๘. ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  กรรมการและเลขานุการ 
๗๙. นายธีรพันธ์ เชิญรัมย์          รองผูอ้ำนวยการสำนักวิชาการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๘๐. นายทรงเกียรติ์ เม่นสุวรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๘๑. ดร.ชิตชนก ชนะศักด์ิ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๘๒. นางสาวอมราวดี ชนะศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๘๓. นางสาวณฐยา ราชสมบัติ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ดำเนินการจัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี 
๑. พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี, ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ประธานกรรมการ 
๒. พระมหานคร วชิรเมธี นักวิชาการศึกษา รองประธานกรรมการ 
๓. ดร.ภาราดร แก้วบุตรดี เลขานุการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
๔. อาจารย์เนาวรัตน์  หอมขจร อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  กรรมการ 
๕. อาจารย์อาณัติ  เดชจิตร อาจารย์ประจำหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต กรรมการ 
๖. ดร.สมบัติ นวลละออ อาจารย์ประจำวิทยาเขต กรรมการ 
๗. ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา อาจารย์ประจำวิทยาเขต กรรมการ   



๘. ดร.ดิเรก ด้วงลอย นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
๙. นายธนา เทียนจิตราเพ็ชร นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
๑๐. นายณฐพัชร์ แนมบัว นักวิชาการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. พระเอกจิตต์ อธิปฺญโญ นักวิชาการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒. นายจักรี บัวยา นักจัดการงานทั่วไป       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ กำกับดูแลจัดห้องประชุมระบบออนไลน์ ห้องปฏิบัติวิปัสสนา ห้องสอบอารมณ์ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน 
๑. พระราชรัตนเวที, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบรหิาร ประธานกรรมการ 
๒. พระครูศรสีุธรรมนิวิฐ, รศ.ดร. รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ รองประธานกรรมการ  
๓. พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี,ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๔. รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
๕. ผศ.ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกจิการนิสิต กรรมการ 
๖. ผศ.ดร.อานนท์ เมธีวรฉัตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กรรมการ 
๗. ผศ.ดร.สุกัญญาณัฐ อบสิณ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต กรรมการ 
๘. ผศ.ศศิกจิจ ์อ่ำจุ้ย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฝ่ายบริหาร กรรมการ 
๙. อาจารย์ธีรพันธ์ เชิญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิขาการ กรรมการ 
๑๐. ดร.ภาราดร แก้วบุตรดี เลขานุการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
๑๑. พระครนูิรมิตสังฆกิจ ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต กรรมการ 
๑๒. พระครสูิริภูรนิิทัศน์ ผศ.ดร. ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กรรมการ 
๑๓. ดร.วสุกิจ เหล่าอินทร ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต กรรมการ 
๑๔. ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๕. อาจารย์รสรินทร์ อยู่เย็น อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต กรรมการ 
๑๖. พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม อาจารย์ประจำวิทยาเขตนครสวรรค์ กรรมการ 
๑๗. ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ 
๑๘. ดร.ชิตชนก ชนะศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๙. นายทรงเกียรติ์ เม่นสุวรรณ ์    ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๐. นางสาวณฐยา ราชสมบัติ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๑. นางสาวอมราวดี ชนะศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ติดต่อประสานงานในส่วนต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
คณะกรรมการประเมินผล 

๑. พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, รศ.ดร. รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ 
๓. ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๔. ดร.ภาราดร แก้วบุตรดี เลขานุการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
๕. พระครนูิรมิตสังฆกิจ ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต กรรมการ 
๖. พระครสูิริภูรินิทัศน์ ผศ.ดร. ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กรรมการ 
๗. ดร.วสุกิจ เหล่าอินทร ์ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต กรรมการ 



๘. อาจารย์อนงค์นาฎ แก้วไพฑูรย์ อาจารย์ประจำหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  กรรมการ 
๙. ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๐. อาจารย์รสรินทร์ อยู่เย็น ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต กรรมการ 
๑๑. พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม อาจารย์ประจำวิทยาเขตนครสวรรค์ กรรมการ   
๑๒. คณะกรรมการกำกบัดแูลประจำกลุ่มทุกกลุ่ม กรรมการ 
๑๓. ดร.ชิตชนก ชนะศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. ดร.ดิเรก ด้วยลอย นักวิชาการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕. พระเอกจิตต์ อธิปญฺโญ นักวิชาการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๖. นางสาวชฎาภัทร เปี่ยมอินทร์     นักวิชาการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๗. นายจักรี บัวยา นักจดัการทัว่ไป กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ประเมินผลการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต 
 

ประกาศ ณ วันที ่ ๙  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
  
 

(พระเทพปริยัติเมธี, รองศาสตราจารย์ ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 



 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
เร่ือง แต่งตั้งพระวิปัสสนาจารย์ปฏิบัติวิปัสสนากมัมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๔ 

 
 เพ่ือให้การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ ของนิสิตระดับปริญญาเอก ระดบัปริญญาโท 
ระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นพระวิปัสสนาจารย์ ดูแลนิสิตและควบคุมการปฏิบัติ
วิปัสสนากัมมัฏฐาน ประกอบด้วย 

๑. พระราชสิริชัยมุนี, ดร. ประธานที่ปรึกษา   
๒. พระสมุห์ประจวบ คมฺภีรธมฺโม พระวิปัสสนาจารย์ฝ่ายบรรพชิต 
๓. พระศริชิัยโสภณ ปภสฺสโร ดร. พระวิปัสสนาจารย์ฝ่ายบรรพชิต 
๔. พระครูสมุห์ณรงค ์โฆสิตธมฺโม พระวิปัสสนาจารย์ฝ่ายคฤหัสถ์   

ทั้งนี้ ให้มีอำนาจว่ากล่าวตักเตือน ดูแล และควบคุมการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของวิทยาเขตตาม
ขอบเขต และจุดมุ่งหมายของโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติของนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ 
ประจำปี ๒๕๖๔ 

  

ประกาศ ณ วันที่  ๙  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

(พระเทพปริยัติเมธี, รองศาสตราจารย์ ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาเขตนครสวรรค์ 
เรื่อง แตง่ตั้งเจ้าหน้าที่ผูดู้แลการปฏิบัติวิปสัสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติประจำกลุ่ม 

 
     เพ่ือให้การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติของระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท ระดับ
ปริญญาตรี และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๔๐ และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลนิสิตและควบคุมการปฏิบั ติวิปัสสนา 
ประกอบด้วย 

กลุม่ที่ ๑  พระศรีสุทธิพงศ์, ดร./ผศ.ดร.ศิริโรจน ์นามเสนา/ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล 
กลุม่ที ่๒  พระครูนิรมิตสังฆกิจ/อาจารย์กิตติพัทธ์ โมราสุข/ดร.ภัคภพ์ไผทท ์ ภคสกุลวงศ์ 
กลุ่มท่ี ๓  พระครูนิวุตถ์ประชากร/ดร.วัฒนะ กัลป์ยาณ์พัฒนกุล 
กลุ่มท่ี ๔  พระครูใบฎีกามณฑล เขมโก, ดร./ดร.ณวพงศธร นิติภูวนนท์ 
กลุม่ที่ ๕  พระครูสิริภูรินิทัศน์, ผศ.ดร./ดร.ธีรพันธ์ เชิญรัมย/์อาจารย์เนาวรัตน์ หอมขจร 
กลุ่มท่ี ๖  ดร.วสุกิจ เหล่าอินทร์/อาจารย์พัชรินทร์ อยู่เย็น/อาจารยศ์ักดา พลเข้ม/อาจารย์จาตุรงค ์สุทาวัน 
กลุ่มท่ี ๗  อาจารย์อนงค์นาฏ แก้วไพฑรูย์/อาจารย์รสรินทร์ อยู่เย็น/ดร.ไพศาล นาสุริวงศ์ 

  ทั้งนี้ ให้มีอำนาจว่ากล่าวตักเตือน ดูแล และควบคุมการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของวิทยาเขต
ตามขอบเขต และจุดมุง่หมายของโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
             

 ประกาศ ณ วันที ่๙   ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
   

(พระเทพปริยัติเมธี, รองศาสตราจารย์ ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
เร่ือง การปฏิบัติตนในการปฏิบัติวิปัสสนากมัมัฏฐาน ออนไลน์ 

 
 

 เพ่ือให้การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกยีรติของระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท ระดับ
ปริญญาตรี และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

 อาศัยประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน จึง
ประกาศให้นสิิตทุกรูปปฏิบัติตนตามระเบียบ ดังตอ่ไปนี้ 

๑. นิสิตทุกรูป/คน ต้องปฏิบัติตามระเบียบและประกาศของวิทยาเขตโดยเคร่งครัด 
๒. นิสิตทุกรูป/คน ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามข้อแนะนำของพระวิปัสสนาจารย์ เจ้าหน้าที่ โดยความ

เคารพ 
๓. นิสิตเขา้สู่ห้อง ZOOM ให้ใส่หมายเลข ตามด้วยชื่อ-ฉายา-นามสกุล (ตัวอย่าง ๑. พระยินดี ธมฺโม) 
๔. นิสิตต้องเปิดกล้อง และปิดไมค์ทุกครั้งขณะเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนา เจ้าหน้าที่เช็คชื่อตามลำดับ

เลขทีเ่ท่านั้น 
๕. พระภิกษุสามเณรให้ห่มผ้า ครองจีวรให้เรียบร้อย 
๖. นิสิตคฤหัสถ์ต้องใส่ชุดขาวหรือสุดสุภาพเท่านั้น 
๗. หากนิสิตไม่เปิดกล้องเตือน ๒ ครั้ง ไม่ปฏิบัติตามผู้ดูแลรับผิดชอบจะให้ออกจากห้อง ZOOM 

และไม่รับเข้าปฏิบัติอีก 
๘. ขณะขับรถ หรือทำอย่างอ่ืนอยู่ ห้ามเขา้ห้องปฏิบัติวิปัสสนา หากเข้าแล้วไม่สุภาพ เจ้าหน้าที่จะให้

นิสิตออกจากห้องทันท ี
๙. การสอบอารมณ์กรรมฐาน เจ้าหน้าที่จัดให้เข้าครั้งละ ๕ ท่าน ตามห้องที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้

เท่านั้น และในการสอบอารมณห์้ามขาด ห้ามลา 
10.  นิสิตผู้ล่วงละเมิดต้องปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานอย่างน้อย ๒๐ วัน ตามสถานที่ ที่มหาลัย

กำหนดให้ 

ประกาศ ณ วันที่  ๙  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

(พระเทพปริยัติเมธี, รองศาสตราจารย์ ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการปฏิบัติวิปัสสนากัมมฏัฐาน ประจำปี ๒๕๖๔ 

 
 เพ่ือให้การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติของนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ดำเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๔๐ และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการรับผิดชอบการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ประจำวัน เริ่มตั้งแต ่วันที ่๑๗ – ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
 ๑. พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์   ประธานที่ปรึกษา 
 ๒. พระราชรัตนเวที, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร   ที่ปรึกษา 

๓. รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ทีป่รึกษา 
 ๔. ผศ.ดร.ศริิโรจน์ นามเสนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต   ที่ปรึกษา 
 ๕. ผศ.ดร.อานนท์ เมธีวรฉัตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป   ที่ปรึกษา 
 ๖. พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, รศ.ดร. รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  ประธานกรรมการ 

๗. ผศ.ดร.สุกัญญาณัฐ อบสิณ  รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต  รองประธานกรรมการ 
 ๘. พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ   รองประธานกรรมการ 
 ๙. รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง รก.รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต  กรรมการ 

๑๐ ดร.ธีรพันธ์ เชิญรัมย์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
 ๑๑.ผศ.ศศิกิจจ ์อ่ำจุ้ย  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
 ๑๒. ดร.ภาราดร แก้วบุตรดี เลขานุการบัณฑิตศึกษา    กรรมการ 
 ๑๓. ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ    กรรมการและเลขานุการ  

ทั้งนี้ ให้มีอำนาจในการควบคุม ดูแลและแก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฏฐานของวิทยาเขตตามขอบเขต และจุดมุ่งหมายของโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามวัน เวลา ที่
ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ 
  

ประกาศ ณ วันที ่๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

(พระเทพปริยัติเมธี, รองศาสตราจารย์ ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 



 
 

กำหนดการปฏิบัติธรรม 
เนื่องในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๔ 

วิทยาเขตนครสวรรค ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM  
 

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เปิดห้องประชุม ZOOM ผู้บริหาร คณาจารย์ พระวิปัสสนาจารย์และเจ้าหน้าที่

เข้าห้องประชุม 
 -เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มเช็คนิสิตผู้เข้าปฏิบัต ิ
เวลา ๐๙.๓๐ น. ปฐมนิเทศนิสิตผู้เข้าปฏิบัตวิิปัสสนา โดย พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ รศ.ดร.        

รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารและรับประทานอาหาร 
เวลา ๑๖.๐๐ –  
๑๗.๓๐ น. 

พักผอ่นตามอัธยาศัย 

เวลา ๑๗.๓๐ น. นิสิตเข้าห้อง ZOOM ทำวัตรเย็น ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
เวลา ๒๑.๐๐ น. แผ่เมตตา, พักผ่อน 

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๔.๓๐ น. นิสิตเข้าห้อง ZOOM  
 -เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มเช็คนิสิตผู้เข้าปฏิบัต ิ
เวลา ๐๕.๐๐ -
๐๗.๐๐ น. 

ทำวัตร/ปฏิบัติวิปัสสนา 

เวลา ๐๘.๓๐ น. นิสิตเข้าห้อง ZOOM 
เวลา ๐๙.๐๐ -
๑๑.๐๐ น. 

ปฏิบัติวิปัสสนา/สอบอารมณ์ 

เวลา ๑๓.๐๐ –  
๑๖.๐๐ น. 

ปฏิบัตวิิปัสสนา/สอบอารมณ์ 

เวลา ๑๖.๐๐ น. นิสิตเข้าห้อง ZOOM ทำวัตรเย็น ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
พิธีเปิดโครงการ 
-พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเมธี รศ.ดร. รองอธิการบดี นำบูชาพระ
รัตนตรัย 
-พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ รศ.ดร. รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ กล่าว
ถวายรายงานต่อประธานในพิธี 
-พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเมธี รศ.ดร. ให้โอวาทและเปิดโครงการ 
-พระราชสิริชัยมุนี, ดร. ประธานทีป่รึกษาพระวิปัสสนาจารย์ กล่าวต้อนรับและ
นำสมาทานพระกรรมฐาน 

เวลา ๒๑.๐๐ น. แผ่เมตตา, พักผ่อน 



วันที่ ๑๘ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 

เวลา ๐๔.๓๐ น. นิสิตเข้าห้อง ZOOM  
 -เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มเช็คนิสิตผู้เข้าปฏิบัต ิ
เวลา ๐๕.๐๐ -
๐๗.๐๐ น. 

ทำวัตร/ปฏิบัติวิปัสสนา 

เวลา ๐๘.๓๐ น. นิสิตเข้าห้อง ZOOM 
เวลา ๐๙.๐๐ -
๑๑.๐๐ น. 

ปฏิบัติวิปัสสนา/สอบอารมณ์ 

เวลา ๑๒.๓๐ น. เปิดห้องประชุม ZOOM 
เวลา ๑๓.๐๐ –  
๑๖.๐๐ น. 

ปฏิบัตวิิปัสสนา/สอบอารมณ์ 

เวลา ๑๗.๓๐ น. นิสิตเข้าห้อง ZOOM ทำวัตรเย็น ปฏิบัตวิิปัสสนากัมมัฏฐาน/สอบอารมณ์ 
เวลา ๒๑.๐๐ น. แผ่เมตตา, พักผ่อน 

 

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๔.๓๐ น. นิสิตเข้าห้อง ZOOM  
 -เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มเช็คนิสิตผู้เข้าปฏิบัต ิ
เวลา ๐๕.๐๐ -
๐๗.๐๐ น. 

ทำวัตร/ปฏิบัติวิปัสสนา 

เวลา ๐๘.๓๐ น. นิสิตเข้าห้อง ZOOM 
เวลา ๐๙.๐๐ -
๑๑.๐๐ น. 

ปฏิบัติวิปัสสนา/สอบอารมณ์ 

เวลา ๑๒.๓๐ น. เปิดห้องประชุม ZOOM 
เวลา ๑๓.๐๐ –  
๑๖.๐๐ น. 

พิธีปิดโครงการ 
-พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเมธี รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 
นำบูชาพระรัตนตรัย ให้โอวาทและปิดโครงการ 
-นิสิตตอบแบบประเมิน/โหลดวุฒิบัตร 

 
 หมายเหตุ  กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


