
 
 
 
 

ค ำสั่งวทิยำลยั 
หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

จังหวัดชัยภูมิ วิทยาเขตนครราชสีมา 
ที่   ๕ /๒๕๕๘ 

เรื่อง ตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
  

เพ่ือให้การเรียนของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบังเกิด
ผลประโยชน์ต่อนักศึกษาและให้การด าเนินงานการจัดการศึกษาของหน่วยวิทยบริการจังหวัดชัยภูมิ
เป็นไปตามข้อบังคับระเบียบค าสั่งและประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง 
อาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๐ (๓) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปิด
หน่วยวิทยบริการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ คณาจารย์เจ้าหน้าที่ หน่วยวิทยบริการ
จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ จึงแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. พระครูใบฎีการสอาด ปญฺญาทีโป  เป็นที่ปรึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 ๒. พระครูโอกาสกัลยาณธรรม  เป็นที่ปรึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
          ๓. พระมหาประสาน อนุวตฺโต  เป็นที่ปรึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 ๔. นางสาวปรธภร ปุระกัน  เป็นที่ปรึกษาชั้นปีที่ ๔  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 

 มีหน้าที่ให้ค าปรึกษานิสิต ระดับปริญญาตรีประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  ของหน่วยวิทยบริการ
วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิ   
 
 

  ประกาศ   ณ  วันที่  ๑๓   เดอืน มิถุนายน    พุทธศกัราช    ๒๕๕๘ 
 
 
 

                                  
(พระมหาสุมินทร์ ยติกโร) 

รก.ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิ 
 

 
 
 
ฝ่ายวางแผนและวิชาการ 
โทร.๐๔๔-๘๑๗๔๓๘, ๐๘๙-๔๓๘๑๓๕๗ 
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          ๓. อาจารย์ชินสุดา วงษ์ถาวรกุล เป็นที่ปรึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
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