
 

ประกาศ ส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ 
อันเนื่องมาจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) 

------------------------- 
 ตามที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาด
รุนแรงในวงกว้างข้ึนและยืดเยื้อยาวนาน เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สามารถเพ่ือปฏิบัติงานป้องกันชะลอ
และบรรเทาผลจากการระบาด ลดความตื่นตระหนกของบุคลากรในส านักงาน สร้างความเชื่ อมั่นโดยอาศัยความ
ร่วมมือจากบุคลากรทุกรูป/คน ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔  ส่วนงาน
บริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม จึงได้ด าเนินการและก าหนดมาตรการเพ่ือรองรับ
สถานการณ์ของการติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการดูแลบุคลากรในสังกัด รวมทั้งควบคุมและป้องกันการ
แพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิดดังกล่าวที่อาจจะเพ่ิมข้ึน จึงขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดด าเนินการ ดังนี้ 
 มาตรการการปฏิบตัิงานส าหรับบุคลากรส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
สังคม 
 ขอให้บุคลากรทุกรูป/คน เตรียมความพร้อมส าหรับการท างานที่บ้าน (Work for Home) เพ่ือลดการ
เดินทางและลดการสัมผัสเชื้อไวรัสให้มากที่สุด โดยส ารวจงานที่ไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติงานในส านักงานให้ท างานที่
บ้าน หากมีการประชุมส าคัญให้ใช้ระบบการประชุมทางไกล เช่น Echo 360, MyCourseVille, Microsoft 
Team, Zoom Meeting ส าหรับงานที่ต้องมีการปฏิบัติในส านักงาน ให้ปรับเปลี่ยนวิธีการให้มีความเหมาะสม เช่น 
มีการท าความสะอาดส านักงาน (Big Cleaning) มีป้ายบอกให้ผู้มาติดต่องานสวมหน้ากากอนามัย จัดให้มี
แอลกอฮอล์เจลส าหรับล้างมือ 
 ทั้งนี้ ให้บุคลากรส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ติดตามรับฟังข่าวสารจาก
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ือให้ทราบข่าวสารและความ
เคลื่อนไหวของเหตุการณ์บ้านเมือง หากมีการแพร่ระบาดในสถานที่ใกล้เคียงให้รายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ให้รอง
อธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ได้รับทราบ เพ่ือแก้ไขสถานการณ์โดยด่วน 
 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๔) ให้ผู้บริหาร บุคลากร และลูกจ้าง ปฏิบัติงาน ณ สถานที่
พักอาศัยของตน ตามข้อก าหนดของภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ยกเว้นส่วนงานที่มีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณาตามที่เห็นสมควร 



   จึงประกาศให้บุคลากรส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มาปฏิบัติงานเหลี่ยม
เวลา ตามตารางดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเข้า – ออก การปฏิบัติงานทุกครั้ง จนกว่ามหาวิทยาลัยจะมี
ประกาศเปลี่ยนแปลง 
 

กลุ่มงานบริหาร ส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
วันที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล หมายเหตุ 

๒ ส.ค. ๖๔ ผศ.ดร.เมธาพันธ์  โพธิธีรโรจน ์ ผู้บริหาร 

 ดร.วรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา ผู้บริหาร 

 พระมหาเพ็ชร อธิปญฺโญ ผู้บริหาร 

 นางสาวมินตรา กาลนิล ผู้บริหาร 

 นางสาวพัชรวรรณ จันมะณีย์  
 นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยา  

๓ ส.ค. ๖๔ ผศ.ดร.เมธาพันธ์  โพธิธีรโรจน ์ ผู้บริหาร 

 ดร.วรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา ผู้บริหาร 

 พระมหาเพ็ชร อธิปญฺโญ ผู้บริหาร 

 นางสาวมินตรา กาลนิล ผู้บริหาร 

 นางสาวพัชรวรรณ จันมะณีย์  
 นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยา  

๔ ส.ค. ๖๔ ผศ.ดร.เมธาพันธ์  โพธิธีรโรจน ์ ผู้บริหาร 

 ดร.วรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา ผู้บริหาร 

 พระมหาเพ็ชร อธิปญฺโญ ผู้บริหาร 

 นางสาวมินตรา กาลนิล ผู้บริหาร 
 นายวีรวัฒก์  แก้วทองใหญ่  
 นางสาวสไบทอง ลือจันดา  

 นางสาวทัศนีย์  อะโรคา  

๕ ส.ค. ๖๔ ผศ.ดร.เมธาพันธ์  โพธิธีรโรจน ์ ผู้บริหาร 

 ดร.วรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา ผู้บริหาร 

 พระมหาเพ็ชร อธิปญฺโญ ผู้บริหาร 
 นางสาวมินตรา กาลนิล ผู้บริหาร 
 นายวีรวัฒก์  แก้วทองใหญ่  
 นางสาวสไบทอง ลือจันดา  

 นางสาวทัศนีย์  อะโรคา  

๖ ส.ค. ๖๔ ผศ.ดร.เมธาพันธ์  โพธิธีรโรจน ์ ผู้บริหาร 

 ดร.วรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา ผู้บริหาร 



 พระมหาเพ็ชร อธิปญฺโญ ผู้บริหาร 
 นางสาวมินตรา กาลนิล ผู้บริหาร 
 นางสาวพัชรวรรณ จันมะณีย์  
 นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยา  

๙ ส.ค. ๖๔ ผศ.ดร.เมธาพันธ์  โพธิธีรโรจน ์ ผู้บริหาร 

 ดร.วรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา ผู้บริหาร 

 พระมหาเพ็ชร อธิปญฺโญ ผู้บริหาร 

 นางสาวมินตรา กาลนิล ผู้บริหาร 
 นางสาวพัชรวรรณ จันมะณีย์  
 นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยา  

๑๐ ส.ค. ๖๔ ผศ.ดร.เมธาพันธ์  โพธิธีรโรจน ์ ผู้บริหาร 

 ดร.วรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา ผู้บริหาร 

 พระมหาเพ็ชร อธิปญฺโญ ผู้บริหาร 

 นางสาวมินตรา กาลนิล ผู้บริหาร 
 นายวีรวัฒก์  แก้วทองใหญ่  
 นางสาวสไบทอง ลือจันดา  

 นางสาวทัศนีย์  อะโรคา  

๑๑ ส.ค. ๖๔ ผศ.ดร.เมธาพันธ์  โพธิธีรโรจน ์ ผู้บริหาร 

 ดร.วรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา ผู้บริหาร 

 พระมหาเพ็ชร อธิปญฺโญ ผู้บริหาร 
 นางสาวมินตรา กาลนิล ผู้บริหาร 
 นายวีรวัฒก์  แก้วทองใหญ่  
 นางสาวสไบทอง ลือจันดา  

 นางสาวทัศนีย์  อะโรคา  

๑๓ ส.ค. ๖๔ ผศ.ดร.เมธาพันธ์  โพธิธีรโรจน ์ ผู้บริหาร 

 ดร.วรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา ผู้บริหาร 

 พระมหาเพ็ชร อธิปญฺโญ ผู้บริหาร 
 นางสาวมินตรา กาลนิล ผู้บริหาร 
 นางสาวพัชรวรรณ จันมะณีย์  
 นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยา  

๑๗ ส.ค. ๖๔ ผศ.ดร.เมธาพันธ์  โพธิธีรโรจน ์ ผู้บริหาร 
 ดร.วรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา ผู้บริหาร 
 พระมหาเพ็ชร อธิปญฺโญ ผู้บริหาร 
 นางสาวมินตรา กาลนิล ผู้บริหาร 
 นางสาวพัชรวรรณ จันมะณีย์  



 นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยา  

๑๘ ส.ค. ๖๔ ผศ.ดร.เมธาพันธ์  โพธิธีรโรจน ์ ผู้บริหาร 
 ดร.วรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา ผู้บริหาร 
 พระมหาเพ็ชร อธิปญฺโญ ผู้บริหาร 
 นางสาวมินตรา กาลนิล ผู้บริหาร 
 นายวีรวัฒก์  แก้วทองใหญ่  
 นางสาวสไบทอง ลือจันดา  
 นางสาวทัศนีย์  อะโรคา  

๑๙ ส.ค. ๖๔ ผศ.ดร.เมธาพันธ์  โพธิธีรโรจน ์ ผู้บริหาร 
 ดร.วรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา ผู้บริหาร 
 พระมหาเพ็ชร อธิปญฺโญ ผู้บริหาร 
 นางสาวมินตรา กาลนิล ผู้บริหาร 
 นายวีรวัฒก์  แก้วทองใหญ่  
 นางสาวสไบทอง ลือจันดา  
 นางสาวทัศนีย์  อะโรคา  

๒๐ ส.ค. ๖๔ ผศ.ดร.เมธาพันธ์  โพธิธีรโรจน ์ ผู้บริหาร 
 ดร.วรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา ผู้บริหาร 
 พระมหาเพ็ชร อธิปญฺโญ ผู้บริหาร 
 นางสาวมินตรา กาลนิล ผู้บริหาร 
 นางสาวพัชรวรรณ จันมะณีย์  
 นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยา  

๒๑ ส.ค. ๖๔ ผศ.ดร.เมธาพันธ์  โพธิธีรโรจน ์ ผู้บริหาร 
 ดร.วรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา ผู้บริหาร 
 พระมหาเพ็ชร อธิปญฺโญ ผู้บริหาร 
 นางสาวมินตรา กาลนิล ผู้บริหาร 
 นางสาวพัชรวรรณ จันมะณีย์  
 นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยา  

๒๔ ส.ค. ๖๔ ผศ.ดร.เมธาพันธ์  โพธิธีรโรจน ์ ผู้บริหาร 
 ดร.วรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา ผู้บริหาร 
 พระมหาเพ็ชร อธิปญฺโญ ผู้บริหาร 
 นางสาวมินตรา กาลนิล ผู้บริหาร 
 นายวีรวัฒก์  แก้วทองใหญ่  
 นางสาวสไบทอง ลือจันดา  
 นางสาวทัศนีย์  อะโรคา  

๒๕ ส.ค. ๖๔ ผศ.ดร.เมธาพันธ์  โพธิธีรโรจน ์ ผู้บริหาร 



 ดร.วรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา ผู้บริหาร 
 พระมหาเพ็ชร อธิปญฺโญ ผู้บริหาร 
 นางสาวมินตรา กาลนิล ผู้บริหาร 
 นายวีรวัฒก์  แก้วทองใหญ่  
 นางสาวสไบทอง ลือจันดา  
 นางสาวทัศนีย์  อะโรคา  

๒๖ ส.ค. ๖๔ ผศ.ดร.เมธาพันธ์  โพธิธีรโรจน ์ ผู้บริหาร 
 ดร.วรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา ผู้บริหาร 
 พระมหาเพ็ชร อธิปญฺโญ ผู้บริหาร 
 นางสาวมินตรา กาลนิล ผู้บริหาร 
 นางสาวพัชรวรรณ จันมะณีย์  
 นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยา  

๒๗ ส.ค. ๖๔ ผศ.ดร.เมธาพันธ์  โพธิธีรโรจน ์ ผู้บริหาร 
 ดร.วรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา ผู้บริหาร 
 พระมหาเพ็ชร อธิปญฺโญ ผู้บริหาร 
 นางสาวมินตรา กาลนิล ผู้บริหาร 
 นางสาวพัชรวรรณ จันมะณีย์  
 นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยา  

๒๘ ส.ค. ๖๔ ผศ.ดร.เมธาพันธ์  โพธิธีรโรจน ์ ผู้บริหาร 
 ดร.วรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา ผู้บริหาร 
 พระมหาเพ็ชร อธิปญฺโญ ผู้บริหาร 
 นางสาวมินตรา กาลนิล ผู้บริหาร 
 นายวีรวัฒก์  แก้วทองใหญ่  
 นางสาวสไบทอง ลือจันดา  
 นางสาวทัศนีย์  อะโรคา  

๓๐ ส.ค. ๖๔ ผศ.ดร.เมธาพันธ์  โพธิธีรโรจน ์ ผู้บริหาร 
 ดร.วรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา ผู้บริหาร 
 พระมหาเพ็ชร อธิปญฺโญ ผู้บริหาร 
 นางสาวมินตรา กาลนิล ผู้บริหาร 
 นายวีรวัฒก์  แก้วทองใหญ่  
 นางสาวสไบทอง ลือจันดา  
 นางสาวทัศนีย์  อะโรคา  

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

วันที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล หมายเหตุ 



๒ ส.ค. ๖๔ นายสมหมาย สุภาษิต ผู้บริหาร 
 พระมหาบุญเกิด กตเวที,ดร.  
 นายณพนต์ ทองยวง  
 นายกรนัน  ขันวัง  
 ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ สิงห์เดช  

๓ ส.ค. ๖๔ นายสมหมาย สุภาษิต ผู้บริหาร 
 นายวิโรจน ์  หลอมนาค  
 นายบุญล้อม วิปุระ  
 นายดอน สตาเจริญ  

๔ ส.ค. ๖๔ นายสมหมาย สุภาษิต ผู้บริหาร 
 พระมหาบุญเกิด กตเวที,ดร.  
 นายณพนต์ ทองยวง  
 นายกรนัน  ขันวัง  

 ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ สิงห์เดช  

๕ ส.ค. ๖๔ นายสมหมาย สุภาษิต ผู้บริหาร 
 นายวิโรจน ์  หลอมนาค  
 นายบุญล้อม วิปุระ  
 นายดอน สตาเจริญ  

๖ ส.ค. ๖๔ นายสมหมาย สุภาษิต ผู้บริหาร 
 พระมหาบุญเกิด กตเวที,ดร.  
 นายณพนต์ ทองยวง  
 นายกรนัน  ขันวัง  

 ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ สิงห์เดช  

๙ ส.ค. ๖๔ นายสมหมาย สุภาษิต ผู้บริหาร 
 นายวิโรจน ์  หลอมนาค  
 นายบุญล้อม วิปุระ  
 นายดอน สตาเจริญ  

๑๐ ส.ค. ๖๔ นายสมหมาย สุภาษิต ผู้บริหาร 
 พระมหาบุญเกิด กตเวที,ดร.  
 นายณพนต์ ทองยวง  
 นายกรนัน  ขันวัง  

 ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ สิงห์เดช  

๑๑ ส.ค. ๖๔ นายสมหมาย สุภาษิต ผู้บริหาร 
 นายวิโรจน ์  หลอมนาค  
 นายบุญล้อม วิปุระ  



 นายดอน สตาเจริญ  

๑๓ ส.ค. ๖๔ นายสมหมาย สุภาษิต ผู้บริหาร 
 พระมหาบุญเกิด กตเวที,ดร.  
 นายณพนต์ ทองยวง  
 นายกรนัน  ขันวัง  

 ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ สิงห์เดช  

๑๗ ส.ค. ๖๔ นายสมหมาย สุภาษิต ผู้บริหาร 
 นายวิโรจน ์  หลอมนาค  

 นายบุญล้อม วิปุระ  

 นายดอน สตาเจริญ  

๑๘ ส.ค. ๖๔ นายสมหมาย สุภาษิต ผู้บริหาร 
 พระมหาบุญเกิด กตเวที,ดร.  

 นายณพนต์ ทองยวง  

 นายกรนัน  ขันวัง  

 ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ สิงห์เดช  

๑๙ ส.ค. ๖๔ นายสมหมาย สุภาษิต ผู้บริหาร 
 นายวิโรจน ์  หลอมนาค  

 นายบุญล้อม วิปุระ  

 นายดอน สตาเจริญ  

๒๐ ส.ค. ๖๔ นายสมหมาย สุภาษิต ผู้บริหาร 
 พระมหาบุญเกิด กตเวที,ดร.  

 นายณพนต์ ทองยวง  

 นายกรนัน  ขันวัง  

 ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ สิงห์เดช  

๒๑ ส.ค. ๖๔ นายสมหมาย สุภาษิต ผู้บริหาร 
 นายวิโรจน ์  หลอมนาค  

 นายบุญล้อม วิปุระ  

 นายดอน สตาเจริญ  

๒๔ ส.ค. ๖๔ นายสมหมาย สุภาษิต ผู้บริหาร 
 พระมหาบุญเกิด กตเวที,ดร.  

 นายณพนต์ ทองยวง  

 นายกรนัน  ขันวัง  

 ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ สิงห์เดช  

๒๕ ส.ค. ๖๔ นายสมหมาย สุภาษิต ผู้บริหาร 
 นายวิโรจน ์  หลอมนาค  



 นายบุญล้อม วิปุระ  

 นายดอน สตาเจริญ  

๒๖ ส.ค. ๖๔ นายสมหมาย สุภาษิต ผู้บริหาร 
 พระมหาบุญเกิด กตเวที,ดร.  

 นายณพนต์ ทองยวง  

 นายกรนัน  ขันวัง  

 ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ สิงห์เดช  

๒๗ ส.ค. ๖๔ นายสมหมาย สุภาษิต ผู้บริหาร 
 นายวิโรจน ์  หลอมนาค  

 นายบุญล้อม วิปุระ  

 นายดอน สตาเจริญ  

๒๘ ส.ค. ๖๔ นายสมหมาย สุภาษิต ผู้บริหาร 
 พระมหาบุญเกิด กตเวที,ดร.  

 นายณพนต์ ทองยวง  

 นายกรนัน  ขันวัง  

 ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ สิงห์เดช  

๓๐ ส.ค. ๖๔ นายสมหมาย สุภาษิต ผู้บริหาร 
 นายวิโรจน ์  หลอมนาค  

 นายบุญล้อม วิปุระ  

 นายดอน สตาเจริญ  

 
 
    จึงประกาศมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติต่อไป 
 

ประกาศ ณ วันที่    ๑   กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

(พระมหาเพ็ชร อธิปญฺโญ) 
 ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร      

ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


