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สารบัญ

    หน้า   

  สุภาษิต  ๓ 

 ปณิธาน                                            ๓    

 วิสัยทัศน์  ๓   

 พันธกิจ  ๓   

 เอกลักษณ์  ๔ 

 อัตลักษณ์  ๔ 

 อัตลักษณ์บัณฑิต  ๔ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๕-๗   

 สัญลักษณ์และตราประจำามหาวิทยาลัย  ๘   

 พระองค์ผู้ทรงสถาปนา สี และต้นไม้ประจำามหาวิทยาลัย  ๙-๑๐   

 สารนายกสภามหาวิทยาลัย  ๑๑ 

 สารอธิการบดี  ๑๒ 

 ภาพรวมมหาวิทยาลัย  ๑๓-๒๖ 

 ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์  ๒๗-๕๔ 

 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑    

 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒     

 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓   

 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔   

 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕   

 กิจกรรมมหาวิทยาลัยในรอบปีพุทธศักราช ๒๕๕๗  ๕๕-๑๐๓ 

 ภาคผนวก  ๑๐๔-๑๖๑
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สุภาษิต, ปณิธาน, ปรัชญา, วิสัยทัศน์, พันธกิจ, เอกลักษณ์, อัตลักษณ์, อัตลักษณ์บัณฑิต

สุภาษิต

ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต

ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

ปณิธาน

เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำาหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

ปรัชญา

จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติโดยจัดการศึกษาและพัฒนา

องค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ให้นำาไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งปฏิบัติพันธกิจสำาคัญในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ

และได้มาตรฐานสากลโดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการนำาความรู้ด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับ

ศาสตร์สมัยใหม่ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่นำาไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนซึ่งมีสาระสำาคัญ ๕ ด้านดังนี้

 ๑) มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตและบุคลากรที่ผ่านการศึกษาอบรมเป็นผู้มีคุณธรรมนำาความรู้มีปฏิปทา             

นา่เลือ่มใส ใฝรู่ ้ใฝค่ดิ เปน็ผูน้ำาทางจติใจและปัญญา มโีลกทศันก์วา้งไกล มคีวามสามารถและทกัษะในการแก้ปัญหา

มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม
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 ๒)  มุ่งส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเพื่อสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์สังคมและส่ิงแวดล้อมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและสันติสุขรวมทั้งการ

สร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีช่ือเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้นำาไปสู่

ความเป็นสากล

 ๓) มุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบท่ีหลากหลายมีการบริการหรือบริหารเพ่ือให้พัฒนา

พระพุทธศาสนา พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน มีความมุ่งมั่นในการให้การบริการวิชาการ 

ด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคมรวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และความร่วมมืออันดีระหว่างพระพุทธ-

ศาสนิกชนในระดับชาติและนานาชาติ

 ๔) มุ่งส่งเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคมโลกด้านพระพุทธ

ศาสนาโดยการทะนุบำารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

เพ่ือนำาไปสู่การรักษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และ

ศักดิ์ศรี เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร และสังคม

 ๕) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกฎระเบียบการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เกิดการบริหารการเปล่ียน

แปลงโดยยึดหลักการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

เอกลักษณ์

บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

อัตลักษณ์

ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม

อัตลักษณ์บัณฑิต

มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
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ยุทธศาสตร์ (๕) เป้าประสงค์ (๖) และกลยุทธ์ (๒๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๑๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

  เป้าประสงค์ที่ ๑  บัณฑิตและบุคลากรที่ผ่านการศึกษาอบรมเป็นผู้มีคุณธรรมนำาความรู้         

มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้นำาทางจิตใจและปัญญา มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความสามารถและทักษะ

ในการแก้ปัญหามีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม

   เป้าประสงค์ที่  ๒  มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและ    

ได้มาตรฐานสากลสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

     กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพทันสมัยและสอดคล้อง         

กับมาตรฐานวิชาชีพ

     กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

     กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนานิสิตและขยายโอกาสการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการ

กับศาสตร์สมัยใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนา       

ระดับนานาชาติ

  เป้าประสงค์ที่ ๓ มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับการเผยแพร่ และประยุกต์ใช้ 

พัฒนาจิตใจและสังคมในระดับชาติและนานาชาติ

    กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนานักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือนักวิจัยและการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

    กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

    กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการนำาองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน
พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาสังคมและกิจการคณะสงฆ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

    กลยุทธ์ที่ ๙ ส่งเสริมให้ผลการวิจัยได้รับการอ้างอิงการนำาเสนอ การนำาไปใช้ การตีพิมพ์

และได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 
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    กลยุทธ์ที่ ๑๐  พัฒนาระบบการบริหารการจัดการงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่ชุมชนและสังคมทุกระดับทั้งระดับชาติและ

   นานาชาติ

  เป้าประสงค์ที่  ๔ มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์ ชุมชนและสังคม  

     ทุกระดับ

    กลยุทธ์ที่ ๑๑  พัฒนาศูนย์วิปัสสนา ศูนย์พัฒนาบุคลากรและทรัพยากรบุคคล ให้สามารถ

        บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม ทุกระดับ ทุกกลุ่มเป้าหมาย   

    กลยุทธ์ที ่๑๒ จัดระบบข้อมูลและระบบการจัดการทรัพยากรองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอด

        วิชาการทั้งทรัพยากรบุคคล ทักษะชำานาญการ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ   

        ให้สามารถสนองต่อความต้องการได้ตามเฉพาะกรณี                                

    กลยุทธ์ที่ ๑๓  ส่งเสริมการสอน และเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งระดับชาติและนานาชาติ

    กลยุทธ์ที่ ๑๔  พัฒนาและเปิดหลักสูตร การอบรม หรือสัมมนา ให้สามารถดำาเนินกิจกรรม 

        ได้อย่างคุ้มค่า และยกระดับมาตรฐาน การคณะสงฆ์ หรือสังคมคุณธรรม

    กลยุทธ์ที่ ๑๕  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะสงฆ์ ภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองค์กร

       ปกครองส่วนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำาโครงการ/กิจกรรม

       บริการวิชาการ เพื่อความมั่นคงและความเข้มแข็งของสังคมกลยุทธ์

    กลยุทธ์ที ่๑๖  ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการบริการวิชาการอย่างยั่งยืนระหว่าง

         มหาวิทยาลัยกับทุกภาคส่วนและแสวงหาโจทย์วิจัยเพื่อบูรณาการกับ

        การเรียนการสอน/ชี้นำาและแก้ปัญหาให้เกิดสันติสุขในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การทะนุบำารุงพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

  เป้าประสงค์ที่  ๕  มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

       ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

    กลยุทธ์ที ่๑๗ รณรงค์ให้นิสิตและบุคลากรมีความตระหนักในเร่ืองการทะนุบำารุงศิลป

       วัฒนธรรมและมีบทบาทในการส่งเสริมทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและ

       พัฒนาสังคมร่วมกับภาคประชาชน  

    กลยุทธ์ที่ ๑๘ มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนามรดกทางประเพณี

         วัฒนธรรมไทยในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ

    กลยุทธ์ที่ ๑๙  พัฒนาพิพิธภัณฑ์หอพุทธศิลป์และผลงานบุรพาจารย์ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้  

    กลยุทธ์ที่ ๒๐  ส่งเสริมให้นิสิตบุคลากรและชุมชนให้ดำารงวิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญา

         เศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
  เป้าประสงค์ที่ ๖ มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

   กลยุทธ์ที่ ๒๑ พัฒนานโยบายการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งบริการวิชาการ

        ด้านพระพุทธศาสนา 

   กลยุทธ์ท่ี ๒๒  พัฒนาระบบและกลไกการติดตามการประเมินผลวิชาการและการบริหาร

        อย่างมีประสิทธิภาพ

   กลยุทธ์ท่ี ๒๓  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

        ให้มีประสิทธิภาพ

   กลยุทธ์ที่ ๒๔  พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรให้มีความเป็นสากล

   กลยุทธ์ที่ ๒๕  ส่งเสริมสวัสดิการบุคลากร

   กลยุทธ์ที่ ๒๖  พัฒนาทรัพยากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

        ให้มีประสิทธิภาพระดับสากล

   กลยุทธ์ที่ ๒๗  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณของ

        มหาวิทยาลัยให้มีภูมิคุ้มกันอย่างมีประสิทธิภาพ
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สัญลักษณ์ตราประจำามหาวิทยาลัย

พระจุลมงกุฏ (พระเกี้ยว) พระราชลัญจกรประจำาพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์    

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ตรงฐานของพระเกี้ยวมีอักษรย่อว่า“มจร” 

และมีรูปธรรมจักรวางเป็นฉากเบื้องหลัง

รูปวงกลมครอบธรรมจักรส่วนกลางเป็นพระเกี้ยวซึ่งเป็นพระราชลัญจกรประจำาพระองค์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ รอบกรอบด้านบนมีอักษรภาษาบาลีซึ่งเป็นสุภาษิต

ประจำามหาวิทยาลัยว่า “ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต” รอบกรอบด้านล่างมีอักษรว่า

“มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

เป็นชื่อของมหาวิทยาลัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
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องค์สถาปนาสีและต้นไม้ประจำามหาวิทยาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ ๕

ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒
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สีชมพ ู    เป็นสีตามวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ต้นอโศก  มีดอกสีแดงสดเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายทนทาน

มีทรงพุ่มกว้างสื่อความหมายถึงความสดใสความเข้มแข็ง

ความคงทนความเรียบง่ายและความร่มเย็น
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สารนายกสภามหาวิทยาลัย

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕ทรงสถาปนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำาหรับพระภิกษุ

สามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป

 คณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าท่ีและผู้ท่ีเก่ียวข้องได้ร่วมกันดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยในภารกิจต่างๆ 

ตามพระราชปณิธานของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงวางไว้เป็นเรื่องที่ควรแก่การสรรเสริญและอนุโมทนา

อย่างยิ่ง

 หวังว่าผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยจะได้ช่วยกันสนองพระราชปณิธานของ

พระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยประสงค์ให้เป็นสถานศึกษาเป็นแหล่งค้นคว้าและแสวงหาความรู้ทาง

พระพุทธศาสนาสามารถประยุกต์เข้ากับศาสตร์สาขาต่างๆ ซึ่งจะอำานวยประโยชน์แก่การดำาเนินชีวิตการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา การพัฒนาสังคมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดความ

สมดุลในด้านกายภาพสังคมจิตใจและปัญญาแก่พหูชนสืบไป

       พระธรรมสุธี

         นายกสภามหาวิทยาลัย

Annual_2014.indd   11 12/2/2558   14:28:03



รายงานประจำาปี ๒๕๕๗/Annual Report 2014  (12)                                                                                                          

สารอธิการบดี

  ปี ๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่ความเป็น

ศูนย์กลางทางการศึกษาการวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาระดับนานาชาติ

  ความเป็นนานาชาตปิรากฏชดัเจนจากการจดังานวสิาขบชูาวนัสำาคญัสากลของโลกซ่ึงมหาวิทยาลัยไดร้บั

มอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้ดำาเนินการจัดประชุมมีผู้นำาชาวพุทธทั่วโลกกว่า ๙๐ ประเทศเข้าร่วมประชุม            

นำาไปสูข่อ้ตกลงรว่มกนัในการให้ประเทศไทยเปน็ศนูยก์ลางพระพุทธศาสนาโลกและเปน็เจ้าภาพจัดงานในปถีดัไป

  มหาวิทยาลัยได้ดำาเนินงานตามพันธกิจโดยมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์จัดการเรียน

การสอนที่ส่งเสริมให้นิสิตเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติส่งเสริมการวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้าน

พระพุทธศาสนาขยายการบริการวิชาการแก่สังคมเช่นการจัดทำาหลักสูตรพระพุทธศาสนาร่วมกับกระทรวง

ศึกษาธิการให้บริการฝึกอบรมด้านพระพุทธศาสนาการเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งการทะนุบำารุงศิลป

วัฒนธรรมซึ่งส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมศิลปวัตถุในท้องถิ่นโดยความ

สำาเร็จของการปฏิบัติภารกิจ และผลการดำาเนินงานดังกล่าวได้ประมวลมาไว้ในรายงานเล่มนี้แล้ว

  ในนามของผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัขออนโุมทนาขอบคณุทุกส่วนงานท่ีได้ปฏบิติังานอยา่งเต็มท่ี เตม็ความ

สามารถช่วยให้การดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยประสบผลสำาเร็จด้วยดีเสมอมา

พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.
อธิการบดี
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ภาพรวมมหาวิทยาลัย

              ภูมิหลังมหาวิทยาลัย

            โครงสร้างการจัดองค์กร

           หลักสูตร

             นิสิต

           บุคลากร

        อาคารสถานที่

      บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต

ภูมิหลังมหาวิทยาลัย 
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 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภาร

เจ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงสถาปนาขึ้นได้

ปฏิบัติภารกิจตามพระราชปณิธาณด้านการผลิตบัณฑิตทางด้านพระพุทธศาสนา การวิจัย การบริการวิชาการแก่

สังคม และการทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรมมายาวนานกว่า ๑ ศตวรรษ มีวิวัฒนาการโดยสังเขปดังนี้ 

 พุทธศักราช ๒๔๓๒ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล

ที่ ๕ ทรงสถาปนา “มหาธาตุวิทยาลัย”  ขึ้นที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และมีการใช้คำาว่า “วิทยาลัย” เป็น

ครั้งแรกเปิดทำาการสอนอย่างเป็นทางการในวันที่ ๘ พฤศจิกายน โดยมีสมเด็จพระวันรัต (ฑิต อุทยมหาเถร)

เป็นนายกสภามหาธาตุฯ วิทยาลัยรูปแรก 

 พุทธศักราช ๒๔๓๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ 

ให้สร้าง “สังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัย” เป็นอาคารเรียนและโปรดฯ ให้เปลี่ยนนาม “มหาธาตุวิทยาลัย” เป็น 

“มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำาหรับพระภิกษุสามเณรและ

คฤหัสถ์ทั่วไป

 พุทธศักราช  ๒๔๙๐ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร์เป็นคณะแรกเมื่อวันที่ ๑๘ 

กรกฎาคม ใช้ชื่อปริญญาว่าพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) โดยมีพระพิมลธรรม (ช้อย านทตฺตมหาเถร) เป็นนายก

สภามหาวิทยาลัย

 พุทธศักราช ๒๕๐๐ ปรับเปลี่ยนระบบการวัดผลมาเป็นระบบหน่วยกิตโดยกำาหนดให้นิสิตต้องศึกษา

อย่างน้อย ๑๒๖ หน่วยกิต

 พุทธศักราช ๒๕๐๔ เปิดสอนคณะครุศาสตร์

 พุทธศักราช ๒๕๐๖ เปิดสอนคณะเอเชียอาคเนย์ (ต่อมาเปลี่ยนเป็นคณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์

ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๖)

 พุทธศักราช ๒๕๑๑ ปรับหลักสูตรแผนกอบรมครูศาสนศึกษาเป็นวิทยาลัยครูศาสนศึกษาและปรับ

เปลี่ยน หน่วยกิตเป็น ๒๐๐ หน่วยกิต

 พุทธศักราช ๒๕๑๒ มหาเถรสมาคมออกคำาสั่งเรื่อง “การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์พุทธศักราช 

๒๕๑๒” และเรื่อง “สภาการศึกษาของคณะสงฆ์พุทธศักราช ๒๕๑๒” ส่งผลให้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมี

สถานะเป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยโดยสมบูรณ์
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ตารางที่ ๑.๑ รายงานข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำาแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับ

การศึกษา
ที่ หลักสูตร ระดับการศึกษา สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย สกอ รับทราบ 

**

ก.ค.ศ. 

รับรอง

ก.พ. 

รับรอง

บัณฑิตวิทยาลัย

๑ ประกาศนียบัณฑิต  

พระไตรปิฎกศึกษา

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

๑/๒๕๕๕ 
(๑๒/๑/๒๕๕๕)

๖/๒๕๕๕ 
(๒๖/๙/๒๕๕๕)

๑๔/๕/๒๕๕๗    

๒ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

(พระพุทธศาสนา)

ปริญญาโท ๖/๒๕๕๔ 
(๗/๗/๒๕๕๔)

๕/๒๕๕๔
(๓๑/๘/๒๕๕๔)

๑๔/๕/๒๕๕๗    

๓ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) ปริญญาโท ๕/๒๕๕๔
(๒๖/๕/๒๕๕๔)

๕/๒๕๕๔
(๓๑/๘/๒๕๕๔)

๑๔/๕/๒๕๕๗    

๔ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ธรรมนิเทศ) ปริญญาโท ๑/๒๕๕๕ 
(๑๒/๑/๒๕๕๕)

๖/๒๕๕๕ 
(๒๖/๙/๒๕๕๔)

๑๔/๕/๒๕๕๗    

๕ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

(วิปัสสนาภาวนา)

ปริญญาโท ๙/๒๕๕๔
(๑๕/๑๒/๒๕๕๔)

๔/๒๕๕๕ 
(๒๗/๖/๒๕๕๕)

๕/๕/๒๕๕๖    

๖ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธ

ศาสนา) หลักสูตรนานาชาติ

ปริญญาโท          

๗ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สันติศึกษา) ปริญญาโท ๗/๒๕๕๕
(๙/๘/๒๕๕๕)

๕/๒๕๕๕ 
(๒๙/๘/๒๕๕๕)

๒๒/๓/๒๕๕๖    

๘ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธ

ศาสนา)

ปริญญาเอก ๗/๒๕๕๕ 
(๙/๘/๒๕๕๕)

๖/๒๕๕๕ 
(๒๖/๙/๒๕๕๕)

๑๕/๕/๒๕๕๗    

๙ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญา) ปริญญาเอก ๕/๒๕๕๔
(๒๖/๕/๒๕๕๔)

๕/๒๕๕๔
(๓๑/๘/๒๕๕๔)

๘/๑/๒๕๕๖    

๑๐ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

(บาลีพุทธศาสตร์)

ปริญญาเอก ๙/๒๕๕๔
(๑๕/๑๒/๒๕๕๔)

๔/๒๕๕๕
(๒๗/๖/๒๕๕๕)

๗/๘/๒๕๕๖    

คณะพุทธศาสตร์

๑ พุทธศาสตรบัณฑิต  

(พระพุทธศาสนา)

ปริญญาตรี ๔/๒๕๕๕ 
(๑๘/๔/๒๕๕๕)

๔/๒๕๕๕ 
(๒๗/๖/๒๕๕๕)

๑๔/๕/๒๕๕๗    

๒ พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาบาลี) ปริญญาตรี          

๓ พุทธศาสตรบัณฑิต (บาลีสันสกฤต) ปริญญาตรี ๔/๒๕๕๕ 
(๑๘/๔/๒๕๕๕)

๑/๒๕๕๖ 
(๒๙/๑/๒๕๕๖)

     

๔ พุทธศาสตรบัณฑิต  

(บาลีพุทธศาสตร์)

ปริญญาตรี ๑๐/๒๕๕๕ 
(๘/๑๑/๒๕๕๕)

๘/๒๕๕๕ 
(๒๖/๑๑/๒๕๕๕)

๒๙/๔/๒๕๕๗    

๕ พุทธศาสตรบัณฑิต (พุทธศิลปกรรม) ปริญญาตรี ๑/๒๕๕๕ 
(๑๒/๑/๒๕๕๕)

๗/๒๕๕๕ 
(๒๔/๑๐/๒๕๕๕)

๒๙/๕/๒๕๕๗    

๖ พุทธศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) ปริญญาตรี ๔/๒๕๕๕ 
(๑๘/๔/๒๕๕๕)

๗/๒๕๕๕
(๒๔/๑๐/๒๕๕๕)
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ที่ หลักสูตร ระดับการศึกษา สภาวิชาการ
สภา

มหาวิทยาลัย
สกอ รับทราบ 

**
ก.ค.ศ. 
รับรอง

ก.พ. 
รับรอง

๗ พุทธศาสตรบัณฑิต (ศาสนา) ปริญญาตรี ๔/๒๕๕๕ 

(๑๘/๔/๒๕๕๕)

๗/๒๕๕๕

(๒๔/๑๐/๒๕๕๕)

     

๘ พุทธศาสตรบัณฑิต (มหายานศึกษา) 

หลักสูตรนานาชาติ

ปริญญาตรี          

๙ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

(ศาสนาเปรียบเทียบ)

ปริญญาโท ๖/๒๕๕๕ 

(๑๒/๗/๒๕๕๕)

๖/๒๕๕๕

(๒๖/๙/๒๕๕๕)

     

๑๐ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

(พระไตรปิฎกศึกษา)

ปริญญาโท ๓/๒๕๕๖

(๗/๓/๒๕๕๖)

๔/๒๕๕๖

(๒๔/๔/๒๕๕๖)

๒/๑๒/๒๕๕๖    

คณะครุศาสตร์

๑ พุทธศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) ปริญญาตรี ๒/๒๕๕๖

(๑๔/๒/๒๕๕๖)

๒/๒๕๕๖

(๒๗/๒/๒๕๕๖)

     

๒ พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอน

พระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการ

แนะแนว)

ปริญญาตรี ๒/๒๕๕๖ 

(๑๔/๒/๒๕๕๖)

๒/๒๕๕๖

(๒๗/๒/๒๕๕๖)

     

๓ พุทธศาสตรบัณฑิต  

(การสอนภาษาไทย)

ปริญญาตรี ๒/๒๕๕๖ 

(๑๔/๒/๒๕๕๖)

๒/๒๕๕๖ 

(๒๗/๒/๒๕๕๖)

     

๔ พุทธศาสตรบัณฑิต  

(การสอนภาษาอังกฤษ)

ปริญญาตรี ๒/๒๕๕๖ 

(๑๔/๒/๒๕๕๖)

๒/๒๕๕๖

(๒๗/๒/๒๕๕๖)

     

๕ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

(การบริหารการศึกษา)

ปริญญาโท ๔/๒๕๕๕ 

(๑๘/๔/๒๕๕๕)

๖/๒๕๕๕

(๒๖/๙/๒๕๕๕)

๑๘/๔/๒๕๕๖    

๖ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

(การสอนสังคมศึกษา)

ปริญญาโท ๓/๒๕๕๗ 

(๒๔/๔/๒๕๕๗)

๓/๒๕๕๗ 

(๒๙/๔/๒๕๕๗)

     

๗ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยา

การศึกษาและการแนะแนว)

ปริญญาโท ๓/๒๕๕๗

(๒๔/๔/๒๕๕๗)

๔/๒๕๕๗

(๒๙/๕/๒๕๕๗)

     

๘ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

(พุทธบริหารการศึกษา)

ปริญญาเอก ๖/๒๕๕๔

(๑๗/๗/๒๕๕๔)

๕/๒๕๕๔

(๓๑/๘/๒๕๕๔)

๗/๙/๒๕๕๕ ๔/๓/๒๕๕๖ ๑๓/๖/๒๕๕๖

คณะมนุษยศาสตร์

๑ พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ปริญญาตรี ๔/๒๕๕๕

(๑๘/๔/๒๕๕๕)

๕/๒๕๕๕ 

(๒๙/๘/๒๕๕๕)

๒๙/๕/๒๕๕๖    

๒ พุทธศาสตรบัณฑิต  

(ภาษาอังกฤษ)

ปริญญาตรี ๔/๒๕๕๕

(๑๘/๔/๒๕๕๕)

๕/๒๕๕๕ 

(๒๙/๘/๒๕๕๕)

๖/๕/๒๕๕๗    

๓ พุทธศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) ปริญญาตรี ๔/๒๕๕๕

(๑๘/๔/๒๕๕๕)

๕/๒๕๕๕ 

(๒๙/๘/๒๕๕๕)

๑๕/๕/๒๕๕๗    

๔ พุทธศาสตรบัณฑิต  

(พุทธจิตวิทยา)

ปริญญาตรี ๔/๒๕๕๕

(๑๘/๔/๒๕๕๕)

๒/๒๕๕๖ 

(๒๗/๒/๒๕๕๖)

     

๕ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

(ภาษาศาสตร์)

ปริญญาโท ๒/๒๕๕๖ 

(๑๔/๒/๒๕๕๖)

๒/๒๕๕๖ 

(๒๗/๒/๒๕๕๖)

     

๖ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

(ภาษาอังกฤษ/International 

Program)

ปริญญาโท ๗/๒๕๕๕ 

 (๙/๘/๒๕๕๕)

๖/๒๕๕๕ 

(๒๖/๙/๒๕๕๕)

๔/๒/๒๕๕๗    
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ที่ หลักสูตร ระดับการศึกษา สภาวิชาการ สภา

มหาวิทยาลัย

สกอ รับทราบ 

**

ก.ค.ศ. 

รับรอง

ก.พ. รับรอง

๖ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต     

(ภาษาอังกฤษ/International 

Program)

ปริญญาโท ๗/๒๕๕๕

(๙/๘/๒๕๕๕)

๖/๒๕๕๕ 

(๒๖/๙/๒๕๕๕)

๔/๒/๒๕๕๗    

๗ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

(ชีวิตและความตาย)

ปริญญาโท ๑/๒๕๕๖ 

(๑๕/๑/๒๕๕๖)

๑/๒๕๕๖ 

(๒๙/๑/๒๕๕๖)

     

๘ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

(พุทธจิตวิทยา)

ปริญญาโท ๔/๒๕๕๕ 

(๑๘/๔/๒๕๕๕)

๕/๒๕๕๕ 

(๒๙/๘/๒๕๕๕)

๔/๒/๒๕๕๗    

๙ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

(พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต)

ปริญญาโท ๗/๒๕๕๖ 

(๗/๓/๒๕๕๖)

๓/๒๕๕๖

(๓๐/๓/๒๕๕๖)

     

๑๐ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

(พุทธจิตวิทยา)

ปริญญาเอก ๒/๒๕๕๕ 

(๙/๒/๒๕๕๕)

๑/๒๕๕๕ 

(๒๘/๒/๒๕๕๕)

๔/๒/๒๕๕๗    

คณะสังคมศาสตร์

๑ พุทธศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ปริญญาตรี ๑/๒๕๕๕ 

(๑๒/๑/๒๕๕๕)

๓/๒๕๕๕ 

(๒๕/๔/๒๕๕๕)

๑๔/๕/๒๕๕๗    

๒ พุทธศาสตรบัณฑิต 

(รัฐประศาสนศาสตร์)

ปริญญาตรี ๑/๒๕๕๕

(๑๒/๑/๒๕๕๕)

๓/๒๕๕๕ 

(๒๕/๔/๒๕๕๕)

     

๓ พุทธศาสตรบัณฑิต  

(การจัดการเชิงพุทธ)

ปริญญาตรี ๑/๒๕๕๕

(๑๒/๑/๒๕๕๕)

๓/๒๕๕๕ 

(๒๕/๔/๒๕๕๕)

๒๒/๔/๒๕๕๖    

๔ พุทธศาสตรบัณฑิต 

(เศรษฐศาสตร์)

ปริญญาตรี ๔/๒๕๕๕

(๑๘/๔/๒๕๕๕)

๕/๒๕๕๕

(๒๙/๖/๒๕๕๕)

๑๖/๑/๒๕๕๖    

๕ พุทธศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยา) ปริญญาตรี ๕/๒๕๕๕ 

(๒๑/๖/๒๕๕๕)

๔/๒๕๕๕

(๒๗/๖/๒๕๕๕)

     

๖ พุทธศาสตรบัณฑิต 

(สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)

ปริญญาตรี ๕/๒๕๕๕ 

(๒๑/๖/๒๕๕๕)

๔/๒๕๕๕

(๒๗/๖/๒๕๕๕)

     

๗ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

(การจัดการเชิงพุทธ)

ปริญญาโท ๔/๒๕๕๕

(๑๘/๔/๒๕๕๕)

๗/๒๕๕๕ 

(๒๔/๑๐/๒๕๕๕)

๑๔/๕/๒๕๕๗    

๘ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

(การจัดการเชิงพุทธ)  

ระบบศึกษาทางไกล

ปริญญาโท ๔/๒๕๕๕

(๑๘/๔/๒๕๕๕)

๗/๒๕๕๕

(๒๔/๑๐/๒๕๕๕)

     

๙ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

(รัฐประศาสนศาสตร์)

ปริญญาโท ๔/๒๕๕๕

(๑๘/๔/๒๕๕๕)

๗/๒๕๕๕ 

(๒๔/๑๐/๒๕๕๕)

๑๕/๕/๒๕๕๗    

๑๐ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

(การพัฒนาสังคม)

ปริญญาโท ๕/๒๕๕๔ 

(๒๖/๕/๒๕๕๔)

๔/๒๕๕๔

(๒๙/๖/๒๕๕๔)

๘/๒/๒๕๕๕ ๓๑/๗/๒๕๕๕ ๑๘/๕/๒๕๕๕

๑๑ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

(เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ)

ปริญญาโท ๑/๒๕๕๖ 

(๑๑/๑/๒๕๕๖)

๖/๒๕๕๖ 

(๓๑/๗/๒๕๕๖)

     

๑๒ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

(รัฐประศาสนศาสตร์)

ปริญญาเอก ๘/๒๕๕๓ 

(๙/๑๒/๒๕๕๓)

๘/๒๕๕๓ 

(๒๗/๑๒/๒๕๕๓)

๑๔/๖/๒๕๕๔ ๒๐/๑/๒๕๕๕  

๑๓ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

(การจัดการเชิงพุทธ)

ปริญญาเอก ๘/๒๕๕๓ 

(๙/๑๒/๒๕๕๓)

๘/๒๕๕๓ 

(๒๗/๑๒/๒๕๕๓)

๑๔/๖/๒๕๕๔ ๒๐/๑/๒๕๕๕  
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นิสิต 

 ตารางที่ ๑.๒ จำานวนนิสิตปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก    

รวมทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี

ระดับ คณะ
ชั้นปี รวม

 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ปร
ิญ

ญ
าต

รี

พุทธศาสตร์ ๑,๑๖๒ ๙๕๓ ๘๗๘ ๗๔๘   ๓,๗๔๑

ครุศาสตร์ ๙๓๓ ๙๘๕ ๗๖๐ ๕๓๕ ๓๔๙ ๓,๕๖๒

มนุษยศาสตร์ ๔๗๗ ๓๘๙ ๒๓๖ ๒๑๒   ๑,๓๑๔

สังคมศาสตร์ ๓,๙๑๑ ๓,๒๖๔ ๓,๓๔๐ ๑,๔๕๙   ๑๑,๙๗๔

รวม ๖,๔๘๓ ๕,๕๙๑ ๕,๒๑๔ ๒,๙๕๔ ๓๔๙ ๒๐,๕๙๑

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท

หลักสูตร
จำานวน

รวม ภาคนิพนธ์ รวมทั้งสิ้น

รวม ปริญ
ญ

าโท และปริญ
ญ

าเอก

ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒

พธ.ม. ภาคปกติ ๑,๒๕๒ ๑,๒๔๒ ๒,๔๙๔ ๑,๒๑๐ ๓,๗๐๔

พธ.ม. ภาคพิเศษ ๑๓๖ ๑๔๔ ๒๘๐ ๑๘๘ ๔๖๘

พธ.ม. หลักสูตรนานาชาติ ๗๗ ๗๒ ๑๔๙ ๑๐๒ ๒๕๑

รวม ๑,๔๖๕ ๑,๔๕๘ ๒,๙๒๓ ๑,๕๐๐ ๔,๔๒๓

ปร
ิญ

ญ
าเ

อก

หลักสูตร
จำานวน

รวม ภาคนิพนธ์ รวมทั้งสิ้น
ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒

พธ.ด. ภาคปกติ ๒๘๔ ๒๐๙ ๔๙๓ ๖๘๓ ๑,๑๗๖

พธ.ด. ภาคพิเศษ ๕๕ ๔๕ ๑๐๐ ๑๒๙ ๒๒๙

พธ.ด. หลักสูตรนานาชาติ ๒๒ ๑๓ ๓๕ ๓๕ ๗๐

รวม ๓๖๑ ๒๖๗ ๖๒๘ ๘๔๗ ๑,๔๗๕ ๕,๘๙๘

รวมทั้งสิ้น ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ๒๖,๔๘๙
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บุคลากร

ตารางที่ ๑.๓ จำานวนบุคลากรปี ๒๕๕๗ จำาแนกตามตามคุณวุฒิและตำาแหน่งทางวิชาการ     

(ส่วนกลาง/วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์)

ที่
ส่วนงานจัดการ

ศึกษา

จำานวนอาจารย์จำาแนกตามคุณวุฒิและตำาแหน่งทางวิชาการ
รวม

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ.

๑ บัณฑิตวิทยาลัย         ๒ ๑     ๗ ๔ ๑   ๙ ๕ ๑ ๐

๒ คณะพุทธศาสตร์ ๒   ๑   ๓๘ ๘     ๑๓ ๖ ๑ ๑ ๕๓ ๑๔ ๒ ๑

๓ คณะครุศาสตร์         ๗ ๓     ๖ ๙ ๒   ๑๓ ๑๒ ๒ ๐

๔ คณะมนุษยศาสตร์         ๑๙ ๘ ๑   ๑๘ ๑๐ ๒   ๓๗ ๑๘ ๓ ๐

๕ คณะสังคมศาสตร์         ๗๖ ๕ ๑   ๑๐ ๘ ๑   ๘๖ ๑๓ ๒ ๐

๖ วิทยาเขตหนองคาย ๑       ๒๘       ๑๓       ๔๒ ๐ ๐ ๐

๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช         ๒๑   ๑   ๖ ๒     ๒๗ ๒ ๑ ๐

๘ วิทยาเขตเชียงใหม่         ๔๘ ๔     ๑๓ ๔ ๑   ๖๑ ๘ ๑ ๐

๙ วิทยาเขตขอนแก่น ๑       ๔๘ ๓ ๒   ๒๐ ๕ ๓   ๖๙ ๘ ๕ ๐

๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา         ๑๙       ๑๔ ๒     ๓๓ ๒ ๐ ๐

๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี         ๑๗ ๒     ๗ ๒     ๒๔ ๔ ๐ ๐

๑๒ วิทยาเขตแพร่         ๔ ๔ ๑   ๗ ๓     ๑๑ ๗ ๑ ๐

๑๓ วิทยาเขตสุรินทร์         ๑๗ ๔     ๖ ๓     ๒๓ ๗ ๐ ๐

๑๔ วิทยาเขตพะเยา         ๒๓ ๔     ๖ ๑ ๑   ๒๙ ๕ ๑ ๐

๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษา 
พุทธโฆส นครปฐม

๑       ๔ ๑ ๑   ๑๒ ๑     ๑๗ ๒ ๑ ๐

๑๖ วิทยาลัยสงฆ์เลย         ๑๐   ๑   ๗ ๒     ๑๖ ๒ ๑ ๐

๑๗ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม         ๒๐ ๒     ๒       ๒๓ ๒ ๐ ๐

๑๘ วิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน         ๑๓       ๖       ๑๙ ๐ ๐ ๐

 ๑๙ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ๒       ๕๐ ๑     ๑๐ ๔ ๑   ๖๒ ๕ ๑ ๐

๒๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
พิษณุโลก

        ๓๔ ๔ ๑   ๔ ๑ ๑   ๓๘ ๕ ๒ ๐

๒๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์         ๑๕       ๕   ๑   ๒๐ ๐ ๑ ๐

๒๒ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี         ๑๒ ๑     ๒       ๑๔ ๑ ๐ ๐

๒๓ วิทยาลัยสงฆ์น่าน         ๑๙       ๑ ๑     ๒๐ ๑ ๐ ๐

๒๔ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร         ๑๒       ๓ ๑     ๑๕ ๑ ๐ ๐

๒๕ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย         ๑๒ ๑     ๔       ๑๖ ๑ ๐ ๐

๒๖ วิทยาลัยสงฆ์ลำาปาง         ๑๘ ๑     ๔       ๒๒ ๑ ๐ ๐

๒๗ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ         ๑๓       ๒       ๑๕ ๐ ๐ ๐

  รวม ๗ ๐ ๑ ๐ ๖๐๐ ๕๗ ๙ ๐ ๒๐๘ ๖๙ ๑๕ ๑ ๘๑๕ ๑๒๖ ๒๕ ๑

  รวมทั้งหมด ๘ ๖๖๖ ๒๙๓ ๙๖๗
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ตารางที่ ๑.๓ จำานวนบุคลากรปี ๒๕๕๗ จำาแนกตามส่วนงานที่สังกัดตำาแหน่งปฏิบัติการ (ส่วนกลาง/

วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์          

  

ส่วนงาน จำานวน
จำานวนเจ้าหน้าที่จำาแนกตามคุณวุฒิ

ตำากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก

สำานักงานอธิการบดี ๑๗๘ ๓๓ ๖๔ ๗๖ ๕

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ๑๔ ๒ ๑๐ ๒

สำานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๙ ๑ ๒๑ ๗

สำานักส่งเสริมพระพุทธศาสนา        
และบริการสังคม

๗๓ ๙ ๔๑ ๒๒ ๑

คณะทั้ง ๕ ๖๕ ๒ ๑๙ ๓๖ ๘

วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์/โครงการขยาย
ห้องเรียน/หน่วยวิทยบริการ

๓๗๕ ๘๐ ๒๑๙ ๗๒ ๔

รวม ๗๓๔ ๑๒๕ ๓๖๖ ๒๒๓ ๒๐

อาคารสถานที่ 

 ตารางที่ ๑.๔ ข้อมูลรายงานอาคารสถานที่ ประจำาปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗

สถานที่ ชื่ออาคาร ลักษณะอาคาร พื้นที่ใช้สอย

วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ

  อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคาร ๓ ชั้น ๒,๔๐๐.๐๐ ตร.ม.

  อาคารอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย อาคาร ๒ ชั้น ๗๗๘.๐๐ ตร.ม.

  อาคารบริหารทางการศึกษา (โรงพิมพ์) อาคาร ๒ ชั้น ๑,๑๔๔.๐๐ ตร.ม.

  อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร - ๓๕๔.๐๐ ตร.ม.

วัดศรีสุดาราม กรุงเทพฯ

  อาคาร ๑ อาคาร ๔ ชั้น ๙๔๔.๐๐ ตร.ม.

  อาคาร ๒ อาคาร ๔ ชั้น ๙๑๘.๐๐ ตร.ม.

  อาคาร ๓ อาคาร ๔ ชั้น ๙๑๘.๐๐ ตร.ม.

  อาคาร ๔ อาคาร ๒ ชั้น ๕๗๓.๐๐ ตร.ม.

  อาคาร ๕ - ๕๖๐.๐๐ ตร.ม.

  อาคารสังฆิกเสนาสก์ อาคาร ๑ ชั้น ๗๖.๕๐ ตร.ม.

วังน้อย อยุธยา

  อาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก อาคาร ๒ ชั้น ๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม.

Annual_2014.indd   21 12/2/2558   14:28:04



รายงานประจำาปี ๒๕๕๗/Annual Report 2014  (22)                                                                                                          

สถานที่ ชื่ออาคาร ลักษณะอาคาร พื้นที่ใช้สอย

วังน้อย อยุธยา

  อาคารสำานักงานอธิการบดี อาคาร ๔ ชั้น ๔,๒๐๐.๐๐ ตร.ม.

  อาคารสำานักหอสมุดและเทคโนโลยีฯ อาคาร ๔ ชั้น ๔,๒๐๐.๐๐ ตร.ม.

  อาคารหอฉัน อาคาร ๔ ชั้น ๑๔,๙๓๓.๐๐ ตร.ม.

  อาคาร ๙๒ ปี ปัญญานันทะ อาคาร ๔ ชั้น ๓,๘๘๔.๔๐ ตร.ม.

  อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร อาคาร ๔ ชั้น ๓,๘๘๔.๔๐ ตร.ม.

  อาคารเรียนรวม อาคาร ๕ ชั้น ๓๕,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.

  อาคารหอพักนิสิต ๑ อาคาร ๕ ชั้น ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.

  อาคารหอพักนิสิต ๒ อาคาร ๕ ชั้น ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.

  อาคารมหาวชิราลงกรณ์ มวก.๔๘ พรรษา อาคาร ๓ ชั้น ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.

อาคารเรียนวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ - - -

อาคารสถานีไฟฟ้าย่อย มจร อยุธยา อาคาร ๑ ชั้น - -

อาคารที่พักนิสิตวิทยาลัยพุทธศาสตร์

นานาชาติ

- - -

อาคารหอสมุดวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ - - -

วิทยาเขตหนองคาย

  อาคารเรียนรวม อาคาร ๓ ชั้น ๒,๙๐๑.๖๐ ตร.ม.

  อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๓ ชั้น ๑,๑๘๘.๐๐ ตร.ม.

  อาคารปฏิบัติธรรม อาคารชั้นเดียว ๕๖๐.๐๐ ตร.ม.

  อาคารสำานักงานวิทยุ อาคารชั้นเดียว ๒๔๐.๐๐ ตร.ม.

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

  อาคารเรียนศรีโสภณ อาคาร ๕ ชั้น - ตร.ม.

  อาคารหอพักนิสิต อาคาร ๒ ชัน - ตร.ม.

  อาคารโรงอาหาร อาคารชั้นเดียว - ตร.ม.

 อาคาร มจร ๑ - ๒,๐๑๓.๐๐ ตร.ม.

 อาคารช้อย นันทาภิวัฒน์ - ๑,๑๐๔.๐๐ ตร.ม.

 อาคารสถาบันวิทยบริการ - ๑,๙๔๓.๐๐ ตร.ม.

วิทยาเขตเชียงใหม่

  อาคารปริยัติธรรม (วรรณี เล็กตระกูล) - ๘๙๕.๐๐ ตร.ม.

วิทยาเขตขอนแก่น

  อาคารเรียน ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์
อาคาร ๔ ชั้น ๖,๐๐๐.๐๐ ตรม.
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สถานที่ ชื่ออาคาร ลักษณะอาคาร พื้นที่ใช้สอย

  อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๓ ชั้น ๑,๘๗๕.๖๐ ตรม.

  อาคารหอประชุม อาคาร ๒ ชั้น ๘,๖๐๐.๐๐ ตรม.

อาคารอเนกประสงค์ - - -

วิทยาเขตนครราชสีมา

  อาคารเรียน อาคาร ๔ ชั้น ๑๖,๓๘๐.๐๐ ตร.ม.

  อาคารพระเทพวิทยาคม อาคาร ๓ ชั้น ๗,๐๕๗.๐๐ ตร.ม.

  อาคารที่พักสงฆ์ อาคาร ๒ ชั้น ๖๓๐.๐๐ ตร.ม.

  อาคารโรงอาหาร อาคารชั้นเดียว ๓๖๐.๐๐ ตร.ม.

  อาคารโรงครัว อาคารชั้นเดียว ๖๐๘.๐๐ ตร.ม.

 
อาคารรักษาการณ์ อาคารชั้นเดียว ๗๔.๔๐ ตร.ม.

วิทยาเขตอุบลราชธานี

  อาคาร มจร อาคาร ๓ ชั้น ๓,๖๖๐.๐๐ ตร.ม.

  อาคารหอประชุม อาคารชั้นเดียว ๑,๑๓๔.๐๐ ตร.ม.

  อาคารเรียนรุ่งฤทธิ์ มกรพงศ์ อาคารชั้นเดียว ๑,๑๓๔.๐๐ ตร.ม.

  อาคารเรียนสหกรณ์อุบลราชธานี อาคารชั้นเดียว ๑,๑๓๔.๐๐ ตร.ม.

อาคารเรียนรวม - - -

วิทยาเขตแพร่

  อาคารพระมหาโพธิวงษาจารย์ อาคาร ๓ ชั้น ๙,๗๐๖ ตร.ม.

  อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาคาร ๓ ชั้น - ตร.ม.

อาคารสำานักงาน - - -

อาคารหอประชุมสิริราชานุสรณ์ - - -

อาคารอเนกประสงค์ - - -

วิทยาเขตสุรินทร์

  อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคารชั้นเดียว ๒,๓๕๑ ตร.ม.

  อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๓ ชั้น - ตร.ม.

  อาคารสำานักงานวิทยาเขตสุรินทร์ อาคาร ๓ ชั้น - ตร.ม.

  อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๕๐ พรรษา อาคาร ๓ ชั้น - ตร.ม.

  อาคารสำานักงาน อาคารชั้นเดียว - ตร.ม.

 
อาคารรับรอง ๕ อาคารชั้นเดียว - ตร.ม.
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สถานที่ ชื่ออาคาร ลักษณะอาคาร พื้นที่ใช้สอย

อาคารปฏิบัติธรรมวิเทศรังสี (หลวงตาชี)
- - ตร.ม.

วิทยาเขตพะเยา

  อาคารธรรมวิมลโมลี อาคาร ๒ ชั้น ๓๒๐.๐๐ ตร.ม.

  อาคารเรียน ๑ อาคาร ๓ ชั้น ๒๓๔.๐๐ ตร.ม.

  อาคารเรียน ๒ อาคาร ๓ ชั้น ๓๗๘.๐๐ ตร.ม.

  อาคารเรียนวิทยาเขต (แม่กา) อาคาร ๓ ชั้น ๑,๑๑๐.๐๐ ตร.ม.

  อาคารธรรมราชานุวัตร อาคาร ๓ ชั้น ๕๓๔.๐๐ ตร.ม.

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

  อาคารหอสมุดพระพุทธโฆสาจารย์ อาคาร ๒ ชั้น ๖๑๒.๐๐ ตร.ม.

  อาคารพระปริยัติธรรมธรรมโมลี อาคาร ๓ ชั้น ๒,๒๖๘.๐๐ ตร.ม.

อาคารภัตรศาลา - - -

วิทยาลัยสงฆ์เลย

  อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ อาคาร ๓ ชั้น ๑,๔๔๙.๐๐ ตร.ม.

อาคารปริยัติธรรม - - -

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

  อาคารเรียน อาคาร ๓ ชั้น ๑,๘๗๒.๐๐ ตร.ม.

  อาคารหอสมุดพระธรรมปริยัติมุนี อาคาร ๒ ชั้น ๑,๐๔๘.๐๐ ตร.ม.

 อาคารที่พักคณาจารย์ อาคาร ๓ ชั้น ๗๒๐.๐๐ ตร.ม.

อาคารเรียน - - -

วิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน

  อาคารงบประมาณ อาคาร ๓ ชั้น ๒,๘๑๑.๕๐ ตร.ม.

  อาคารคณะสงฆ์ อาคาร ๓ ชั้น ๒,๘๑๑.๕๐ ตร.ม.

  อาคารรับรองอาคันตุกะ อาคาร ๒ ชั้น ๒๔๐.๐๐ ตร.ม.

อาคารเรียน - - -

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

  อาคารอำานวยการวิทยาลัย อาคาร ๒ ชั้น ๗๖๕.๐๐ ตร.ม.

  อาคารบรรณาคาร อาคารชั้นเดียว ๑๖๐.๐๐ ตร.ม.

  อาคารรับรอง อาคารชั้นเดียว ๑๖๐.๐๐ ตร.ม.

  อาคารพระเทพวิทยาคม อาคาร ๒ ชั้น ๓,๕๔๗.๐๐ ตร.ม.
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สถานที่ ชื่ออาคาร ลักษณะอาคาร พื้นที่ใช้สอย

  อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อาคาร ๔ ชั้น ๒,๘๔๒.๐๐ ตร.ม.

  อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร ๓ ชั้น ๖,๒๕๐.๐๐ ตร.ม.

 
อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 

พรรษา

- ๖,๔๐๐.๐๐ ตร.ม.

  อาคารหอฉัน อาคารชั้นเดียว ๑,๓๐๐.๐๐ ตร.ม.

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

  อาคารหลวงพ่อพระพุทธชินราช ๑ อาคาร ๔ ชั้น ๑๒,๕๕๒.๐๐ ตร.ม.

 
อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 

พรรษา

อาคาร ๓ ชั้น - ตร.ม.

อาคารเรียน - - -

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

  อาคารสังฆประชาสรรค์ อาคาร ๔ ชั้น ๓,๖๐๘ ตร.ม.

  อาคารเรียนรวม อาคาร ๓ ชั้น ๒,๘๘๐ ตร.ม.

  อาคารเอนกประสงค์ อาคารชั้นเดียว ๑๗๖ ตร.ม.

อาคารหอประชุม อาคาร ๒ ชั้น ๑,๓๘๐ ตร.ม.

อาคารที่พักผู้โดยสาร - - -
อาคารเรียน อาคาร ๓ ชั้น ๑,๖๙๐ ตร.ม.

วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

  อาคารสำานักงาน อาคาร ๒ ชั้น ๔๘๐ ตร.ม.

อาคารเรียน อาคาร ๒ ชั้น ๕๖๐ ตร.ม.

  อาคารเอนกประสงค์ ๑ (หอประชุม) อาคารชั้นเดียว ๓๗๔ ตร.ม.

  อาคารเอนกประสงค์ ๒ (หอฉัน) อาคารชั้นเดียว ๒๘๐ ตร.ม.

  อาคารหอสมุด อาคาร ๒ ชั้นครึ่ง ๖๐๐ ตร.ม.

  อาคารพุทธวิหาร อาคารชั้นเดียว ๔๘ ตร.ม.

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

อาคารเรียน - - -

Annual_2014.indd   25 12/2/2558   14:28:05



รายงานประจำาปี ๒๕๕๗/Annual Report 2014  (26)                                                                                                          

ตารางที่ ๑.๕ สถิติผู้สำาเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย

ที่ รายการ ภิกษุ คฤหัสถ์ รวม

๑ คณะพุทธศาสตร์ ๗๙๙ ๓๗ ๘๓๖

๒ คณะครุศาสตร์ ๒๔๑ ๖ ๒๔๗

๓ คณะมนุษยศาสตร์ ๑๘๐ ๔๔ ๒๒๔

๔ คณะสังคมศาสตร์ ๑,๒๒๕ ๑,๑๙๖ ๒,๔๒๑

๕ สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย ๖๘ ๒๓ ๙๑

รวมทั้งสิ้น ๒,๕๑๓ ๑,๓๐๖ ๓,๘๑๙
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ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนา
     ระดับนานาชาติ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่ชุมชนและสังคม ระดับชาติ และนานาชาติ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การทะนุบำารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ

และโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ

  ๑. จำานวนหลักสูตรที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม 

	มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ

สังคมดังตารางที่ ๑.๖
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ตารางที่ ๑.๖ หลักสูตรการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ (มคอ ๒) ดังนี้

ที่ หลักสูตร
ระดับการ

ศึกษา
สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย

สกอ รับ
ทราบ

ก.ค.ศ. 
รับรอง

ก.พ. 
รับรอง

บัณฑิตวิทยาลัย 

๑ ประกาศนียบัณฑิต พระไตรปิฎกศึกษา ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

๑/๒๕๕๕ (๑๒/๑/๒๕๕๕) ๖/๒๕๕๕(๒๖/๙/๒๕๕๕) ๑๔/๕/๒๕๕๗

๒ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) ปริญญาโท ๖/๒๕๕๔ (๗/๗/๒๕๕๔) ๕/๒๕๕๔ (๓๑/๘/๒๕๕๔) ๑๔/๕/๒๕๕๗

๓ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) ปริญญาโท ๕/๒๕๕๔ (๒๖/๕/๒๕๕๔) ๕/๒๕๕๔(๓๑/๘/๒๕๕๔) ๑๔/๕/๒๕๕๗

๔ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ธรรมนิเทศ) ปริญญาโท ๑/๒๕๕๕(๑๒/๑/๒๕๕๕) ๖/๒๕๕๕ (๒๖/๙/๒๕๕๔) ๑๔/๕/๒๕๕๗

๕ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (วิปัสสนาภาวนา) ปริญญาโท ๙/๒๕๕๔ (๑๕/๑๒/๒๕๕๔) ๔/๒๕๕๕ (๒๗/๖/๒๕๕๕) ๑๔/๕/๒๕๕๗

๖ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) 
หลักสูตรนานาชาติ 

ปริญญาโท 

๗ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สันติศึกษา) ปริญญาโท ๗/๒๕๕๕(๙/๘/๒๕๕๕) ๕/๒๕๕๕(๒๙/๘/๒๕๕๕) ๒๒/๓/๒๕๕๖

๘ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) ปริญญาเอก ๗/๒๕๕๕(๙/๘/๒๕๕๕) ๖/๒๕๕๕ (๒๖/๙/๒๕๕๕) ๑๕/๕/๒๕๕๗

๙ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญา) ปริญญาเอก ๕/๒๕๕๔ (๒๖/๕/๒๕๕๔) ๕/๒๕๕๔(๓๑/๘/๒๕๕๔) ๘/๑/๒๕๕๖

๑๐ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บาลีพุทธศาสตร์) ปริญญาเอก ๙/๒๕๕๔ (๑๕/๑๒/๒๕๕๔) ๔/๒๕๕๕ (๒๗/๖/๒๕๕๕) ๗/๘/๒๕๕๖

คณะพุทธศาสตร์ 

๑ พุทธศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) ปริญญาตรี ๔/๒๕๕๕ (๑๘/๔/๒๕๕๕) ๔/๒๕๕๕ (๒๗/๖/๒๕๕๕) ๑๔/๕/๒๕๕๗

๒ พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาบาลี) ปริญญาตรี 

๓ พุทธศาสตรบัณฑิต (บาลีสันสกฤต) ปริญญาตรี ๔/๒๕๕๕ (๑๘/๔/๒๕๕๕) ๑/๒๕๕๖(๒๙/๑/๒๕๕๖)

๔ พุทธศาสตรบัณฑิต (บาลีพุทธศาสตร์) ปริญญาตรี ๑๐/๒๕๕๕  
(๘/๑๑/๒๕๕๕)

๘/๒๕๕๕  
(๒๖/๑๑/๒๕๕๕)

๒๙/๔/๒๕๕๗

๕ พุทธศาสตรบัณฑิต (พุทธศิลปกรรม) ปริญญาตรี ๑/๒๕๕๕ 
(๑๒/๑/๒๕๕๕)

๗/๒๕๕๕  
(๒๔/๑๐/๒๕๕๕)

๒๙/๕/๒๕๕๗

๖ พุทธศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) ปริญญาตรี ๔/๒๕๕๕ (๑๘/๔/๒๕๕๕) ๗/๒๕๕๕ (๒๔/๑๐/๒๕๕๕)

๗ พุทธศาสตรบัณฑิต (ศาสนา) ปริญญาตรี ๔/๒๕๕๕ (๑๘/๔/๒๕๕๕) ๗/๒๕๕๕ (๒๔/๑๐/๒๕๕๕)

๘ พุทธศาสตรบัณฑิต (มหายานศึกษา)  
หลักสูตรนานาชาติ 

ปริญญาตรี 

๙ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ศาสนาเปรียบเทียบ) ปริญญาโท ๖/๒๕๕๕ (๑๒/๗/๒๕๕๕) ๖/๒๕๕๕  (๒๖/๙/๒๕๕๕)

๑๐ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระไตรปิฎกศึกษา) ปริญญาโท ๓/๒๕๕๖(๗/๓/๒๕๕๖) ๔/๒๕๕๖ (๒๔/๔/๒๕๕๖) ๒/๑๒/๒๕๕๖

คณะครุศาสตร์ 

๑ พุทธศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) ปริญญาตรี ๒/๒๕๕๖ (๑๔/๒/๒๕๕๖) ๒/๒๕๕๖  (๒๗/๒/๒๕๕๖)

๒ พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนพระพุทธศาสนา
และจิตวิทยาการแนะแนว) 

ปริญญาตรี ๒/๒๕๕๖ (๑๔/๒/๒๕๕๖) ๒/๒๕๕๖  (๒๗/๒/๒๕๕๖)

๓ พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) ปริญญาตรี ๒/๒๕๕๖ (๑๔/๒/๒๕๕๖) ๒/๒๕๕๖  (๒๗/๒/๒๕๕๖)

๔ พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี ๒/๒๕๕๖ (๑๔/๒/๒๕๕๖) ๒/๒๕๕๖  (๒๗/๒/๒๕๕๖)

๕ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
(การบริหารการศึกษา) 

ปริญญาโท ๔/๒๕๕๕ (๑๘/๔/๒๕๕๕) ๖/๒๕๕๕ (๒๖/๙/๒๕๕๕) ๑๘/๔/๒๕๕๖

๖  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา) ปริญญาโท ๓/๒๕๕๗ (๒๔/๔/๒๕๕๗) ๓/๒๕๕๗  (๒๙/๔/๒๕๕๗)
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ที่ หลักสูตร
ระดับการ

ศึกษา
สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย

สกอ รับ
ทราบ

ก.ค.ศ. 
รับรอง

ก.พ. 
รับรอง

๗ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 

ปริญญาโท ๓/๒๕๕๗(๒๔/๔/๒๕๕๗) ๔/๒๕๕๗ (๒๙/๔/๒๕๕๗)

๘ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(พุทธบริหารการศึกษา) 

ปริญญาเอก ๖/๒๕๕๔ (๑๗/๗/๒๕๕๔) ๕/๒๕๕๔ (๓๑/๘/๒๕๕๔) ๗/๙/๒๕๕๕ ๔/๓/๒๕๕๖ ๑๓/๖/๒๕๕๖

คณะมนุษยศาสตร์ 

๑ พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ปริญญาตรี ๔/๒๕๕๕ (๑๘/๔/๒๕๕๕) ๕/๒๕๕๕ (๒๙/๘/๒๕๕๕) ๒๙/๕/๒๕๕๖

๒ พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี ๔/๒๕๕๕ (๑๘/๔/๒๕๕๕) ๕/๒๕๕๕ (๒๙/๘/๒๕๕๕) ๖/๕/๒๕๕๗

๓ พุทธศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) ปริญญาตรี ๔/๒๕๕๕ (๑๘/๔/๒๕๕๕) ๕/๒๕๕๕ (๒๙/๘/๒๕๕๕) ๑๕/๕/๒๕๕๗

๔ พุทธศาสตรบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา) ปริญญาตรี ๔/๒๕๕๕ (๑๘/๔/๒๕๕๕) ๒/๒๕๕๖ (๒๗/๒/๒๕๕๖)

คณะมนุษยศาสตร์

๕ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) ปริญญาโท ๒/๒๕๕๖ (๑๔/๒/๒๕๕๖) ๒/๒๕๕๖ (๒๗/๒/๒๕๕๖)

๖ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
(ภาษาอังกฤษ/International Program) 

ปริญญาโท ๗/๒๕๕๕ (๙/๘/๒๕๕๕) ๖/๒๕๕๕ (๒๖/๙/๒๕๕๕) ๔/๒/๒๕๕๗

๗ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวิตและความตาย) ปริญญาโท ๑/๒๕๕๖ (๑๕/๑/๒๕๕๖) ๑/๒๕๕๖ (๑๕/๑/๒๕๕๖)

๘ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา) ปริญญาโท ๔/๒๕๕๕ (๑๘/๔/๒๕๕๕) ๕/๒๕๕๕ (๒๙/๘/๒๕๕๕) ๔/๒/๒๕๕๗

๙ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
(พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต) 

ปริญญาโท ๗/๒๕๕๖ (๗/๓/๒๕๕๖) ๓/๒๕๕๖ (๓๐/๓/๒๕๕๖)

๑๐ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา) ปริญญาเอก ๒/๒๕๕๕ (๙/๒/๒๕๕๕) ๑/๒๕๕๕ (๒๘/๒/๒๕๕๕) ๑๙/๑๐/๒๕๕๕

คณะสังคมศาสตร์ 

๑ พุทธศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ปริญญาตรี ๑/๒๕๕๕ (๑๒/๑/๒๕๕๕) ๓/๒๕๕๕ (๒๕/๔/๒๕๕๕) ๑๔/๕/๒๕๕๗

๒ พุทธศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) ปริญญาตรี ๑/๒๕๕๕ (๑๒/๑/๒๕๕๕) ๓/๒๕๕๕ (๒๕/๔/๒๕๕๕)

๓ พุทธศาสตรบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ) ปริญญาตรี ๑/๒๕๕๕ (๑๒/๑/๒๕๕๕) ๓/๒๕๕๕ (๒๕/๔/๒๕๕๕) ๒๒/๔/๒๕๕๖

๔ พุทธศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) ปริญญาตรี ๔/๒๕๕๕ (๑๘/๔/๒๕๕๕) ๕/๒๕๕๕ (๒๙/๘/๒๕๕๕) ๑๖/๑/๒๕๕๖

๕ พุทธศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยา) ปริญญาตรี ๕/๒๕๕๕ (๒๑/๖/๒๕๕๕) ๔/๒๕๕๕ (๒๗/๖/๒๕๕๕)

๖ พุทธศาสตรบัณฑิต (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) ปริญญาตรี ๕/๒๕๕๕ (๒๑/๖/๒๕๕๕) ๔/๒๕๕๕ (๒๗/๖/๒๕๕๕)

๗ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ) ปริญญาโท ๔/๒๕๕๕ (๑๘/๔/๒๕๕๕) ๗/๒๕๕๕ (๒๔/๑๐/๒๕๕๕) ๑๔/๕/๒๕๕๗

๘ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ) 
ระบบศึกษาทางไกล 

ปริญญาโท ๔/๒๕๕๕ (๑๘/๔/๒๕๕๕) ๗/๒๕๕๕ (๒๔/๑๐/๒๕๕๕)

๙ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) ปริญญาโท ๔/๒๕๕๕ (๑๘/๔/๒๕๕๕) ๗/๒๕๕๕ (๒๔/๑๐/๒๕๕๕) ๑๕/๕/๒๕๕๕๗

๑๐ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) ปริญญาโท ๕/๒๕๕๔ (๒๖/๕/๒๕๕๔) ๔/๒๕๕๔ (๒๙/๖/๒๕๕๔) ๘/๒/๒๕๕๕ ๓๑/๗/๒๕๕๕ ๑๘/๕/๒๕๕๕

๑๑ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การ
พัฒนาเชิงพุทธ) 

ปริญญาโท ๑/๒๕๕๖ (๑๑/๑/๒๕๕๖) ๖/๒๕๕๖ (๓๑/๗/๒๕๕๖)

๑๒ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) ปริญญาเอก ๘/๒๕๕๓ (๙/๑๒/๒๕๕๓) ๘/๒๕๕๓ (๙/๑๒/๒๕๕๓) ๑๔/๖/๒๕๕๔ ๒๐/๑/๒๕๕๕

๑๓ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ) ปริญญาเอก ๘/๒๕๕๓ (๙/๑๒/๒๕๕๓) ๘/๒๕๕๓ (๙/๑๒/๒๕๕๓) ๑๔/๖/๒๕๕๔ ๒๐/๑/๒๕๕๕
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 - ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้อนุมัติเปิด/ปรับปรุง หลักสูตร

เพิ่มเติมดังนี้

ตารางที่ ๑.๗ หลักสูตรการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรใหม่ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ลำาดับ หลักสูตร ระดับการศึกษา คณะ/หน่วยงาน

๑ พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตร
นานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)

ปริญญาเอก วิทยาลัยพุทธศาสตร์
นานาชาติ

๒ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  
(สำาหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) 

ปริญญาโท คณะครุศาสตร์

๓ พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗)

ปริญญาเอก คณะมนุษยศาสตร์

๔ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) 

ปริญญาโท คณะครุศาสตร์

๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) ประกาศนียบัตร คณะครุศาสตร์

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม 

   การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

  ๑.  ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำาแหน่งทางวิชาการต่อจำานวนอาจารย์ประจำาทั้งหมด

   - มหาวิทยาลัยมีสถิติบุคลากรสายวิชาการตำาแหน่งอาจารย์ ในปี ๒๕๕๗ จำานวน ๙๖๗ คน        

เมื่อนำามาจำาแนกตามตำาแหน่งทางวิชาการ พบว่าในปี ๒๕๕๗ มีอาจารย์ได้รับตำาแหน่งทางวิชาการ ๑๒๖ คน         

ซึ่งสามารถจำาแนกได้ตามส่วนงานต่างๆ ดังนี้ 

ตารางที่ ๑.๘ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการปี ๒๕๕๗ จำาแนกตามวุฒิ และตำาแหน่งทางวิชาการ

ระดับการศึกษา

ตำาแหน่งทางวิชาการ

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์
อาจารย์ รวม

ปริญญาเอก ๑ ๑๕ ๖๙ ๒๐๘ ๒๙๓

ปริญญาโท ๐ ๙ ๕๗ ๖๐๐ ๖๖๖

ปริญญาตรี ๐ ๑ ๐ ๗ ๘

รวม ๑ ๒๕ ๑๒๖ ๘๑๕ ๙๖๗
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พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ปี ๒๕๕๗

ภาพที่ ๑ แสดงจำานวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ปี ๒๕๕๗

ตารางที่ ๑.๙ ตำาแหน่งทางวิชาการ ประจำาปี ๒๕๕๗

ส่วนงาน

ตำาแหน่ง/ระดับการศึกษา

รวมผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก

คณะครุศาสตร์ ๙ ๖ ๒ ๑๗

คณะพุทธศาสตร์ ๑๑ ๖ ๔ ๑ ๒๒

คณะมนุษยศาสตร์ ๗ ๖ ๑ ๑ ๑๕

คณะสังคมศาสตร์ ๕ ๘ ๑ ๑ ๑๕

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๑ ๑

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ๑ ๓ ๔

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๑ ๑ ๑ ๓

วิทยาลัยสงฆ์เลย ๒ ๒

วิทยาเขตขอนแก่น ๒ ๓ ๒ ๒ ๙

วิทยาเขตนครราชสีมา ๑ ๑ ๒

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๑ ๑ ๑ ๓

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ๑ ๑ ๑ ๓

วิทยาเขตพะเยา ๔ ๑ ๑ ๖

วิทยาเขตสุรินทร์ ๕ ๑ ๖

วิทยาเขตอุบลราชธานี ๓ ๑ ๔

วิทยาเขตเชียงใหม่ ๓ ๓ ๖

วิทยาเขตแพร่ ๗ ๑ ๘

ผลรวมทุกส่วนงาน ๖๒ ๔๔ ๗ ๑๒ ๑ ๑๒๖

  

∆ศาสตราจารย์ ๐.๑๐ % 

∆รองศาสตราจารย์ ๒.๕๘ % 

∆ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑๓.๐๓ % 

∆อาจารย์ ๘๕.๒๙ % 
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          - จำานวนบุคลากรสายวิชาการตำาแหน่งอาจารย์ ที่มีตำาแหน่งทางวิชาการประจำาปี ๒๕๕๗ คิดเป็น

ร้อยละ ๑๓.๐๐ จากจำานวนบุคลากรตำาแหน่งอาจารย์ทั้งหมด ๘๖๗ คน ได้รับตำาแหน่งวิชาการจำานวน ๑๒๖ คน

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนานิสิตและขยายโอกาสการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่

  ๑.  ร้อยละของนิสิตที่เพิ่มขึ้นต่อปีการศึกษา

 - จำานวนนิสิตปี ๒๕๕๖ รวมทุกสาขาวิชา ทุกส่วนงาน ทุกชั้นปี จำานวน ๒๒,๙๒๕ รูป/คน

 -   จำานวนนิสิตปี ๒๕๕๗ รวมทุกสาขาวิชา ทุกส่วนงาน ทุกชั้นปี จำานวน ๒๖,๔๘๙ รูป/คน เพิ่มขึ้น

 จากปี ๒๕๕๖ จำานวน ๓,๕๖๔ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๕

  ๒.  ร้อยละของนิสิตใหม่ชาวต่างประเทศต่อนิสิตทั้งหมด

  - จำานวนนิสิตชาวต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำานวนทั้งสิ้น ๑,๔๑๖ รูป/คน คิดเป็น

 ร้อยละ ๕.๓๕ ของนิสิตทั้งหมดในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

  ๓.  จำานวนนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา

 - นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยชั้นปีที่ ๑-๔ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑-๒  

ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ชั้นปีที่ ๑-๓ ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงสำาหรับนิสิตมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำาปี ๒๕๕๗ ดังนี้

ตารางที่ ๒.๐ แสดงจำานวนทุนเล่าเรียนหลวงนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประจำาปี 

๒๕๕๗

ระดับ จำานวนทุน จำานวนเงิน

ปริญญาตรี ๒๐๒ ๑,๔๑๔,๐๐๐

ปริญญาโท ๑๖ ๒๔๐,๐๐๐

ปริญญาเอก ๔ ๑๒๐,๐๐๐

รวม ๒๒๒ ๑,๗๗๔,๐๐๐
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รูปภาพแสดงการมอบทุนเล่าเรียนหลวง ประจำาปี ๒๕๕๗

Annual_2014.indd   33 12/2/2558   14:28:07



รายงานประจำาปี ๒๕๕๗/Annual Report 2014  (34)                                                                                                          

Annual_2014.indd   34 12/2/2558   14:28:08



รายงานประจำาปี ๒๕๕๗/Annual Report 2014  (35)                                                                                                          

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้มี

  คุณภาพและทันสมัย

 ๑. จำานวนรายวิชาที่มีแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน ตำาราหรือหนังสือ

 -  โครงการพัฒนาตำารา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีการตีพิมพ์ เอกสารประกอบการสอน หรือตำารา

หนังสือ เอกสารทางวิชาการ มีจำานวนดังแสดงในตาราง

ตารางที่ ๒.๑ แสดงสิ่งตีพิมพ์ เอกสารประกอบการสอน หรือตำาราหนังสือ เอกสารทางวิชาการ

ที่ ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ์ จำานวนที่พิมพ์

๑ หนังสือการประกันคุณภาพการศึกษา ๑ ๒๐๐

๒ จุลสารประกันคุณภาพการศึกษา ๑ ๒,๕๐๐

๓ สุขภาพใจ ๑ ๓,๐๐๐

๔ แปลข้อบังคับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๑ ๑๐๐

๕ เหลือบมองปรัชญาไทย ๑ ๑,๐๐๐

๖ สารนิพนธ์ประจำาปี ๒๕๕๗ ๑ ๕,๐๐๐

๗ มหาจุฬางามสง่าสดชื่นกลางทะเลแห่งคลื่นลม ๒ ๒,๐๐๐

๘ พัฒนาการพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ๓ ๒,๐๐๐

๙ การศึกษาวิเคราะห์วิธีคิดเพื่อความพ้นทุกข์ในพระพุทธ

ศาสนาเถรวาท

๒ ๑,๐๐๐

๑๐ ประกาศเกียรติคุณ ๑ ๑,๐๐๐

๑๑ สูจิบัตร ๑ ๕,๐๐๐

๑๒ วารสารมหาจุฬาวิชาการ ๑ ๑,๐๐๐

๑๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ ๒ ๒,๐๐๐

๑๔ ศาสนาทั่วไป ๔ ๒,๐๐๐

๑๕ ประวัติพุทธศาสนา ๗ ๑,๐๐๐

๑๖ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา (ปรับปรุง) ๑ ๒,๐๐๐

๑๗ พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ ๓ ๑,๐๐๐

๑๘ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (ปรับปรุง) ๑ ๒,๐๐๐

๑๙ วรรณคดีบาลี (ปรับปรุง) ๑ ๒,๐๐๐

๒๐ ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ ๑ ๒,๐๐๐

๒๑ จดหมายเปิดผนึกเล่าเรื่องปรัชญาอินเดีย ๑ ๑,๕๐๐

๒๒ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ๒ ๒,๐๐๐

รวม ๔๑,๓๐๐
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 ๒.  ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตต่อโสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

 -  มหาวิทยาลัยได้ประเมินความพึงพอใจของการบริการของห้องสมุดระบบสารสนเทศ

การบริการด้านห้องเรียนห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ด้านการศึกษา สิ่งอำานวยความสะดวกที่จำาเป็น ซึ่งโดย

เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๐

กลยุทธ์ท่ี ๕ ส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธ-

       ศาสนาระดับนานาชาติ

 -  ปี ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมีการจัดสร้างวิทยาลัยพระพุทธศาสตร์นานาชาติ ณ เลขที่ ๗๙    

หมู่ ๑ ตำาบลลำาไทร  อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนา  

  ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนานักวิจัยผลิตผลงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มความรู้และสร้างเครือ

        ข่ายความร่วมมือนักวิจัยและการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

 ๑.  บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยไม่น้อยกว่า   

ร้อยละ ๕๕ ของบุคลากรทั้งหมด

 - ในปี ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได้พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ

ให้เป็นไปตามที่กำาหนด โดยสายวิชาการ 

•	 จัดให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากร

•	 จัดทำาและพัฒนาหลักสูตรจัดทำาต้นฉบับและปรับปรุงวิชาแกนพระพุทธ

ศาสนาและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

•	 พัฒนาศักยภาพการสอนของคณาจารย์ 

•	 จัดสัมมนาผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นโดยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับ

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

•	 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

•	 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการวิจัย ในวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม         

พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) 

วิทยาเขตขอนแก่น 
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สายปฏิบัติการ 

•	 มีการพัฒนาภาษาอังกฤษระยะสั้นสำาหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเพื่อ

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

•	 การพัฒนาทักษะด้านภาษาจีน ด้วยหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ ๑ 

•	 จัดสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและอบรมเชิงปฏิบัติการ

บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร 

•	 จัดอบรมหลักสูตรการสร้างและจัดการเว็บไซต์

•	 สัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางและระดับต้น ของ มจร 

เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันการทุจริตและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 ๒.  ผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปีของผลงานวิจัยทั้งหมดในปีงบประมาณที่ผ่านมา

  - ปี ๒๕๕๖ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ดำาเนินการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทุนวิจัย มีโครงการ

ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้นจำานวน ๘๔ โครงการ

  - ปี ๒๕๕๗ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ดำาเนินการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทุนวิจัย มีโครงการ

ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้นจำานวน ๑๐๗ โครงการ เพิ่มจากปี ๒๕๕๖ จำานวน ๒๓ โครงการ ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็น

ร้อยละ ๒๑.๔๙

 ๓.  ร้อยละของผลงานวิจัยคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาต่อผลงานวิจัยทั้งหมดในปีงบประมาณ

  - ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีผลงานวิจัยทั้งสิ้น ๑๐๗ โครงการ โดยมีงานวิจัยด้านคัมภีร์ทาง

พระพุทธศาสนาจำานวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๕ ของจำานวนผลงานวิจัยทั้งหมดในปีงบประมาณ  

 ๔.  จำานวนเครือข่ายการวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ

  - สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้จัดทำาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเครือข่ายการวิจัยพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการและสร้างเครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
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ตารางที่ ๒.๒ แสดงผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ลำาดับ ชื่อ  ชื่อโครงการ 

๑ พระครูสิริรัตนานุวัตร, รศ.ดร.(ทวี อ่อนปัสสา) การศึกษาตีความพุทธธรรมที่ปรากฏในพุทธศิลปะนวัตกรรม

๒ พระอธิการบุญเสริม กิตฺติวณฺโณ (ศรีทา) กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้เชิงจริยธรรมตามแนวองค์การธุรกิจวิถีพุทธในจังหวัดแพร่ 

๓ นายวสิษฐ์พล กูลพรม รูปแบบการพัฒนาวิธีการอบรมศีลธรรมในโรงเรียน

๔ นายประเด่น แบนปิง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดลำาพูน

๕ พระมหาไกรสร โชติปญฺโญ (แสนวงศ์) กลไกทางพุทธศาสนาในการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจของผู้สูงอายุในชุมชน

๖ ดร.บูรกรณ์ บริบูรณ์ กระบวนการส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา

๗ นายสี สร้อยสน การศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาธรรมพื้นบ้านทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฎในหนังสือใบลานของจังหวัด
อุบลราชธานี

๘ พระสุภาพร เตชธโร (เสนคำาสอน) กระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธของโครงการจัดไหว้พระ ๙ วัดในจังหวัดอุบลราชธานี

๙ ผศ.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ การพัฒนาวัดเป็นฐานสร้างกลุ่มเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชน

๑๐ พระมหาสมพาน ชาคโร (สีวิลาศ), ดร. สมุนไพรในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

๑๑ Assoc. Prof. Dr.Dipti  Mahanta Revival and restoration of Buddhism in Socialist Laos: Introspection on  ven.  Sali  Kan-
talilo’s (a Thai monk) multi-faceted and strategic dhamma propagation

๑๒ พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ (วันยาว), ดร. การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาภาวะมลพิษในเชิงพระพุทธศาสนา

๑๓ พระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร (วิราม) การฟื้นฟูสุขภาวะของผู้สูงวัยของวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๔ พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ (คำาพงษ์) การประยุกต์หลักพุทธธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลเมืองน่าน จังหวัด
น่าน

๑๕ ผศ.บรรจง โสดาดี ศึกษาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวกูยในประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

๑๖ ผศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี ศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: พระธาตุประจำาปีเกิด

๑๗ นายสุเทพ สารบรรณ ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตวัดติโลกอาราม อำาเภอเมือง จังหวัดพะเยา

๑๘ พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ (โยธิน ทิพย์นวล) แนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของวัดในจังหวัดพะเยา

๑๙ พระมหาถนอม อานนฺโท (ชิดรัมย์) แนวคิดเชิงปรัชญาในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี

๒๐ นายสุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำางานของหน่วยงานภาครัฐ : กรณี
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒๑ พระมหาประทีป สญฺญโม (พรมสิทธิ์) ศึกษากระบวนการจัดการความขัดแย้งในครอบครัว ตามวิถีของชุมชนผู้ไท

๒๒ ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน คัมภีร์วินัยวินิจฉัยและอุตตรวินิจฉัย : การแปลและการศึกษาวิเคราะห์

๒๓ นายเฉลิมสุข บุญคำาภา การศึกษาการบริหารการศึกษาโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี : กรณีศึกษา การบริหารจัดการ
โรงเรียนเอกชนการกุศลและการศึกษาสงเคราะห์

๒๔ นายทองแดง พุทธเกตุ การศึกษาวิเคราะห์ลักษณะศิลปะกรรมที่ปรากฎในปราสาทขอมจังหวัดอุบลราชธานี

๒๕ นายทวี เทศมาศ ศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้เอกสารประกอบการสอน วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับนิสิตชั้นปี
ที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

๒๖ พระราชธรรมสารสุธี (ธีรังกูร มูลพันธ์) ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๐

๒๗ นางสาวฐานิดา มั่นคง รูปแบบการจัดการศึกษาสงเคราะห์วิถีพุทธ

๒๘ นายสุทธิพร สายทอง พุทธวิธีการจัดการความรู้สู่การพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน   

Annual_2014.indd   38 12/2/2558   14:28:08



รายงานประจำาปี ๒๕๕๗/Annual Report 2014  (39)                                                                                                          

ลำาดับ ชื่อ  ชื่อโครงการ 

๒๙ นายนพดล อินทรเสนา การพัฒนาศักยภาพของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดลำาปาง

๓๐ ผศ.กนกรัชต์ เก่าศิริ การพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารเชิงนาฏการในการเผยแผ่พุทธพจน์

๓๑ พระบุญรอด ปคุณธมฺโม (บุญมีประเสริฐ) การสร้างและพัฒนาโปรแกรมโยคะสมาธิเพื่อสนับสนุนการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่ ๒ 
โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย

๓๒ พระครูพิธานพิพัฒนคุณ (จรัญ วิลัยพงษ์) การเสริมสร้างพลังของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์และผู้สูงอายุในการพัฒนาเทศบาลตำาบลเวียง
เหนือ อำาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๓๓ ดร.ฤทธิชัย แกมนาค การวิเคราะห์ระบบอุปถัมภ์ของพระสงฆ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓๔ พระครูวิมลศิปลกิจ (เรืองฤทธิ์ แก้วเปียง) การวิเคราะห์บริบทและสถาพการเปลี่ยนแปลงของภาษาล้านนาในกลุ่ม ๕ เชียง

๓๕ นายดำาเนิน ปัญญาผ่องใส ศึกษาบทบาทและการรวมกลุ่มของพระสงฆ์ที่ส่งเสริมความมีคุณธรรมของชุมชน

๓๖ นายสงวน หล้าโพนทัน อิทธิพลความเชื่อประเพณีบุญบั้งไฟที่มีต่อวิถีชีวิตชาวพุทธไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัจจุบัน

๓๗ พระครูพิพิธจารุธรรม (ชุมพร กวางทอง), ดร. การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ป่าด้วยคำาสอนพุทธศาสนาเถรวาท

๓๘ ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไฟ รูปแบบการปฏิบัติธรรมที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพุทธศาสนิกชนจังหวัดร้อยเอ็ด

๓๙ พระครูพิศาลสรกิจ (ไพฑูรย์ ฟักแก้ว) กระบวนการเสริมสร้างพลังทางสังคมด้วยพิธีกรรมการส่งเคราะห์ในล้านนา

๔๐ พระมหาสำาราญ กมฺมสุทฺโธ (โพธิ์กลาง) การสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานของนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

๔๑ พระราชรัตนาลงกรณ์ (พิศิษฐ์ ธรรมโรจน์) ศึกษาเชิงสำารวจและอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย

๔๒ ดร.คิด วรุณดี ความเชื่อเรื่อง ขันหมากเบ็ง ในวัฒนธรรมชาวอีสาน : กรณีศึกษาอำาเภอเมืองจังหวัดหนองคาย

๔๓ นายทองคำา ดวงขันเพ็ชร การบริหารจัดการแหล่งประวัติศาสตร์เมืองเวียงคุก จังหวัดหนองคาย

๔๔  ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่การเป็นประชาคมอาเซียนตามแนวพุทธศาสนา

๔๕ นายชูชาติ สุทธะ ศึกษาวิเคราะห์พุทธลักษณะของพระพุทธรูปหินทรายสกุลช่างพะเยาตามหลักสุนทรียศาสตร์

๔๖ พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย พังหมื่นไว), ดร. ศึกษาบทบาทการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของสำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัดขอนแก่น 

๔๗ พระมหาเจริญสุข คุณวีโร (วงเวียน) ศึกษาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวกูยในจังหวัดสุรินทร์

๔๘ ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา ลิลิตพระลอ : ประวัติศาสตร์ คุณค่า และการเสริมสร้างการเรียนรู้จริยธรรมทางสังคม

๔๙ ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง การบูรณาการหลักการดูแลสุขภาพตามหลักพระพุทธศาสนาของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาวัด

๕๐ ผศ.ดร.ปฏิภาณ์ มหรรธนาธิบดี รูปแบบการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมตามหลักพุทธศาสนา

๕๑ ดร.พรเศรษฐี  วุฒิปัญญาอิสกุล การบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนาเพื่อการบริหารงานท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหาร
ส่วนตำาบลหมื่นไวย อำาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

๕๒ พระครูจิรธรรมธัช (จิตจรูญรัตน์ ศรีหงษ์ทอง), ดร. ศึกษาความสัมพันธ์ ความเชื่อ เรื่องพิธีกรรมเจ้าแม่สองนาง กับการส่งเสริมจริยธรรมทางสังคมของชุมชน
ริมฝังแม่น้ำาโขง จังหวัดหนองคาย

๕๓ พระมหาอัมพร ชุตินฺธโร (พันธุ์กา) การพัฒนาวัดเป็นศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่

๕๔ พระเมธีสุตาภรณ์ (เหมือน ยางนอก), ดร. รูปแบบการพัฒนาสำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัดนครราชสีมา

๕๕ ดร.สายัณห์ อินนันใจ การเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่

๕๖ พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ (เฉลิม บังเมฆ), ดร. กระบวนการปลูกฝังความสามัคคีเชิงพุทธแก่นักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดแพร่

๕๗ พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พรหฺมรำสี), ดร. การพัฒนาหลักสูตรพุทธอาเซียนของมหาวิทยาลัยสงฆ์ผ่านการบูรณาการความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV

Annual_2014.indd   39 12/2/2558   14:28:08



รายงานประจำาปี ๒๕๕๗/Annual Report 2014  (40)                                                                                                          

ลำาดับ ชื่อ  ชื่อโครงการ 

๕๘ นายภูริทัต  ศรีอร่าม โยนิโสมนสิการตามแบบอนุปุพพีกถาในการสร้างสัมมาทิฏฐิ

๕๙ พระมหาญาณกฤต เสฏฐเมธี (จักร์บดินทร์) การสังเคราะห์การบริหารความเปลี่ยนแปลงตามหลักพระพุทธศาสนา

๖๐ นายไชยยุทธ์  อินบัว การสร้างศักยภาพและความสามารถให้วัดเป็นศูนย์การเยียวยาทางจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความรุนแรงสามจังหวัดชายแดงภาคใต้

๖๑ ผศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง รูปแบบการบริหารงานบุคคลเชิงพุทธของวิทยาลัยสงฆ์กลุ่มภาคเหนือ

๖๒ พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี (แซ่ฉั่ว) การสังเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๓๐ คัมภีร์ธรรมที่คนไทยควรอ่าน

๖๓ นายนคร  จันทราช วิเคราะห์หลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาบริโภคนิยมของวัยรุ่นจังหวัดอุบลราชธานี

๖๔ นายสมภพ สายหยุด บทบาทและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของคณะสงฆ์อนัมนิกายต่อสังคมไทย

๖๕ นายพีระศิลป์  บุญทอง การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของคณะสงฆ์ในภาคใต้

๖๖ พระคมสัน  ฐิตเมธโส (เจริญวงค์) หลักพุทธธรรมในการแก้ไขพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ

๖๗ นายพลวัฒน์  ชุมสุข รูปแบบการดำาเนินวิถีชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียงของคนชาวอีสาน

๖๘ รศ.สมบูรณ์  บุญฤทธิ์ การประเมินและการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมาราช

๖๙ ผศ.ดร.สำาราญ ขันสำาโรง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของพระภิกษุสามเณรในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๗๐ พระครูวินัยธรสมุทร  ถาวรธมฺโม ศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ไปใช้ในชีวิตประจำาวันของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสุรินทร์

๗๑ พระมหาชำานาญ  มหาชาโน (พูดเพราะ), ดร. การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๗๒ พระมหาศรีทนต์  สมาจาโร (สุขเกษ) การสร้างระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๗๓ พระเทวา  รตนโชโต (เสนพันธ์) การพัฒนาการบริหารจัดการ สำานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

๗๔ พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส(นิธิบุญยากร), รศ.ดร. การเตรียมความพร้อมของสถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

๗๕ พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพองค์รวมของพระสงฆ์ในจังหวัดขอนแก่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
เครือข่าย

๗๖ ดร.บุษกร  วัฒนบุตร การพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในการบริหารองค์กรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

๗๗ พระมหาทวี  มหาปญฺโญ(ละลง), ผศ.ดร. การใช้ชีวิตในสังคมออนไลน์อย่างมีความสุขตามหลักพุทธวิธี

๗๘ ผศ.ดร.สิน  งามประโคน การวิเคราะห์พุทธวิธีการบริหารการศึกษาในพระพุทธศาสนาเถรวาท

๗๙ พระมหานิพนธ์  มหาธมฺมรกฺขิโต (แสงแก้ว) การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยหลักจิตภาวนาในพระพุทธศาสนา

๘๐ พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร. พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๘๑ พระสรวิชญ์  อภิปญฺโญ (ดวงชัย) การสร้างปัจจัยจิตสังคมเชิงพุทธที่มีต่อการลดพฤติกรรมเลี่ยงต่อการทำาแท้งของวัยรุ่นในสังคมไทย

๘๒ ผศ.เกรียงศักดิ์  พลอยแสง การศึกษากระบวนการแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนิสิตชาวต่างประเทศ ที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษา ณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นหลัก

๘๓ พระศรีวรพินิจ (สมคิด อินต๊ะจันทร์) การมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งโบราณคดีพระพุทธศาสนาในจังหวัดพะเยา

๘๔ พระมหาโยธิน  โยธิโก (ปัดชาสี) บทบาทพระสงฆ์ไทยกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๘๕ ผศ.ดร.บุญเลิศ  จีรภัทร์ การจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาในการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
ปีที่ 6

๘๖ ผศ.ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย บทบาทเชิงรุกของพระสังฆาธิการในการบริหารงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๘๗ พระราชวชิรเมธี, ดร. การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีตำาบลนครชุม อำาเภอเมืองกำาแพงเพชร จังหวัดกำาแพงเพชร
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ลำาดับ ชื่อ  ชื่อโครงการ 

๘๘ พระมหาสุทัศน์  ติสฺสรวาที (นักการเรียน) แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ: ปัญหา อุปสรรคการแก้ไขและ
แนวทางการพัฒนา

๘๙ พระมหาเฉลิมชัย  ชยเมธี (ชยเมธีกุล) การศึกษาเชิงวิเคราะห์คุณค่าวรรณศิลป์และหลักพุทธธรรมจากวรรณคดีไทยเรื่องสามัคคีเภทคำาฉันท์

๙๐ ผศ.ดร.กิตติทัศน์  ผกาทอง บทบาทผู้นำาสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน

๙๑ ผศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์ การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความรุนแรงในการเมืองท้องถิ่น

๙๒ นายชัยอนันทร์  นวลสุวรรณ์ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๙๓ ดร.อธิเทพ  ผาทา การศึกษาเชิงสำารวจเมืองและพุทธสถานที่ปรากฎในอุรังคธาตุนิทาน (ตำานานพระธาตุพนม)

๙๔ พระมหาสุทิตย์  อาภากโร, ดร. การบูรณาการหลักคำาสอนและแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของชุมชนชาวพุทธ คริสต์ และอิสลาม
ในประเทศไทย

๙๕ ผศ.ดร.พูนชัย  ปันธิยะ การศึกษาหลักพุทธจริยธรรมที่ปรากฎในค่าวซอล้านนา

๙๖ นายสาคร  ธระที ศึกษากระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย

๙๗ พระมหาลิขิต  รตนรำสี (คำาหงษา) การศึกษาวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่นของ สพฐ.จังหวัดเลย

๙๘ พระมหาสังเวช  จนฺทโสภี (ศรีโคตร), ผศ.ดร. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ของครูภาษาอังกฤษ โรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่ม ๗ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ท้องถิ่น

๙๙ พระใบฎีกาเสน่ห์ ญาณเมธี(ปาเมืองมูล) การจัดการวัฒนธรรมชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ: องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

๑๐๐ พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ,ผศ.ดร.(ประจักษ์ จำาปาทอง) คุณค่าและอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อวิถีชีวิตของชุมชน “เขมร-ลาว-กูย” ลุ่มแม่น้ำามูล จังหวัด
สุรินทร์

๑๐๑ พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร หนองพร้าว) รัฐกับการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา

๑๐๒ ผศ.สุชน  ประวัติดี การประยุกต์จริยธรรมเชิงพุทธในการพัฒนาเด็กในชุมชนพหุวัฒนธรรม

๑๐๓ นายนิเทศ  สนั่นนารี รูปแบบการส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำาเภอเมือง
ขอนแก่น

๑๐๔ พระราชสิทธิมุนี (บุญชิต สุดโปร่ง), ดร. ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการสอบอารมณ์ตามแนวสติปัฏฐาน ๔

๑๐๕ พระมหาโชว์  ทสฺสนีโย (ผลเจริญ), ดร. สัมฤทธิผลของการดำาเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสำานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

๑๐๖ ผศ.อานนท์  เมธีวรฉัตร รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๔

๑๐๗ ดร.ประพันธ์  ศุภษร วิธีการอธิบายธรรมด้วยหลักเหตุผลในคัมภีร์อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก
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กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

  ๑.  จัดทำาวารสารสื่อสิ่งพิมพ์ผลงานวิจัยอย่างน้อย ๑ หัวเรื่องที่ได้รับการบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อศูนย์

ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-journal  Citation Index : TCI) 

    - มหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เป็นผู้ดำาเนินการพิจารณาให้ผู้วิจัยส่งรายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ และรวบรวมตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารของมหาวิทยาลัยและวารสารอื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมี

คณะกรรมการกลั่นกรอง ในปี ๒๕๕๗ บทความวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและตีพิมพ์ในวารสารระดับ

ชาติและนานาชาติ ดังนี้

•	 การประชุมวิชาการระดับชาติ เช่น การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการ

วิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒ จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ใน

วันที่ ๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ 

•	 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เช่น การประชุมเรื่อง Economy,     

Enterprise and Employment จัดทำาโดย Delhi School of Profes-

sional Studies & Research (DSPSR) วันที่ ๓-๔ มกราคม ๒๕๕๗

  ๒. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ร้อยละ ๕๐ ของผลงานวิจัยทั้งหมดใน

ปีงบประมาณ

     - ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย       

สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องผ่านทางหนังสือ วารสารวิชาการ การประชุมวิชาการและเว็บไซต์ ดังนี้ 

      ๒.๑  หนังสือเรื่อง “CSR” เชิงพุทธะ แปลงทุนให้เป็นบุญ สร้างบุญด้วยปัญญา 

      ๒.๒  หนังสือเรื่อง สุขที่ได้ธรรม 

      ๒.๓  หนังสือสารนิพนธ์พุทธศาสตร์บัณฑิตประจำาปี ๒๕๕๗

      ๒.๔  วารสาร Journal of International Buddhist Studies

      ๒.๕  เว็บไซต์ http://www.mcu.ac.th/site/office/coll/.php?b_id=20 
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กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการนำาองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอนพัฒนาตน

       พัฒนางานพัฒนาสังคมและกิจการคณะสงฆ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 - มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาด้านการวิจัยและนำาผลงานวิจัยไปปรับใช้ในการเรียนการสอน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลมากขึ้น

กลยุทธ์ที่ ๙ ส่งเสริมให้ผลการวิจัยได้รับการอ้างอิงการนำาเสนอการนำาไปใช้การตีพิมพ์และได้รับรางวัล

       ระดับชาติและนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ ๑๐ พัฒนาระบบการบริหารการจัดการงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

 ๑.  มีระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

  -  มหาวิทยาลัยได้มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศช่วยในการสืบค้นงานวิจัย ได้แก่ ฐานข้อมูล

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiLIS ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

 ๒. มีคลินิกการวิจัยและพัฒนาทางพระพุทธศาสนาและผู้ทรงคุณวุฒิประจำาส่วนงาน

  -  มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนด้านการวิจัย โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัดสถานที่ และผู้ทรง

คุณวุฒิ เพื่อให้คำาปรึกษาด้านการวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่ชุมชนและสังคมระดับชาติและนานาชาติ

กลยทุธ์ที่ ๑๑ พัฒนาศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐานศูนย์พัฒนาบุคลากรและทรัพยากรบุคคลให้สามารถบริการ

          วิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมระดับชาติและนานาชาติ

 ๑.  จำานวนโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

  - ปี ๒๕๕๗ มีจำานวนโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จำานวน ๑๔๑ 

โครงการ

 ๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการวิชาการ

  -  มหาวิทยาลัยได้ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการบริการวิชาการใน

ภาพรวมพบว่ามีร้อยละความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕ 

 ๓. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำาหนด 

   - ความสำาเร็จโครงการที่บริการวิชาการ ซึ่งทุกโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำาหนด 

  ๔. ร้อยละความสำาเร็จของการดำาเนินการตามแผนการให้บริการวิชาการ

   -  ทุกส่วนงาน ในปี ๒๕๕๗ ทุกโครงการมีการดำาเนินงานตามแผนการให้บริการวิชาการ
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กลยุทธ์ที่ ๑๒ จัดระบบข้อมูลและระบบการจัดการทรัพยากรองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดวิชาการทั้งทรัพยากร

 บุคคลทักษะชำานาญการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถสนองต่อความต้องการได้ตาม 

 เฉพาะกรณี

 ๑.  จำานวนคู่มือหรือระเบียบการปฏิบัติงานเพื่อบริการวิชาการ

  - ในปี ๒๕๕๗ มีการจัดพิมพ์ คู่มือปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ และคู่มือ

ปฏิบัติงานการบูรณาการพันธกิจ เพื่อเน้นการจัดระบบกลไกการประกันคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

 ๒.  จำานวนฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการ

  -  มหาวิทยาลัยได้มีการจัดฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริการวิชาการ จำานวน ๑  

ฐานข้อมูล เพื่อบริการข้อมูล และเป็นฐานข้อมูลแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  

 ๓. จำานวนสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์เพื่อการบริการวิชาการ

  - ในปี ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งสถานีวิทยุ และโทรทัศน์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้

เผยแผ่ธรรม และผลงานวิจัยทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ จำานวน ๑ สถานี

กลยุทธ์ที่ ๑๔ พัฒนาและเปิดหลักสูตรการอบรมหรือสัมมนาให้สามารถดำาเนินกิจกรรมได้อย่างคุ้มค่าและ

 ยกระดับมาตรฐานการคณะสงฆ์หรือสังคมคุณธรรม

ระดับความสำาเร็จของหลักสูตรและการสัมมนา 

 - มีการจัดโครงการเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการสัมมนาทางวิชาการ มีความ

สำาเร็จอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

กลยุทธ์ที่ ๑๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะสงฆ์ภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำาโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อความมั่นคง และ 

 ความเข้มแข็งของสังคม

ระดับความสำาเร็จของการปฏิบัติตามกระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

 - มหาวิทยาลัยดำาเนินการปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ มีระดับความสำาเร็จ อยู่ในระดับ

ดมีาก

กลยุทธ์ที่ ๑๖ ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการบริการวิชาการอย่างยั่งยืนระหว่างมหาวิทยาลัยกับทุกภาค

 ส่วนและแสวงหาโจทย์วิจัยเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนชี้นำาและแก้ไขปัญหาให้เกิด 

 สันติสุขในสังคม

 ๑. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการและโครงการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ

แก้ไขปัญหาให้เกิดสันติสุขในสังคม

  - โครงการบริการวิชาการ และโครงการวิจัยที่สอดคล้องตอบสนองความต้องการพัฒนา และ

แก้ไขปัญหาให้เกิดความสันติสุขในสังคม คิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของจำานวนโครงการด้านการบริการวิชาการแก่

ชุมชนทั้งหมด
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  ๒. มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ

  -  ในปี ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ        

ซึ่งดำาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ และบรรลุตามวัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การทะนุบำารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที ่ ๑๗ รณรงค์ให้นิสิตและบุคลากรมีความตระหนักในเรื่องการทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและมี

  บทบาทในการส่งเสริมทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสังคมร่วมกับภาคประชาชน

ระดับความสำาเร็จของการดำาเนินการตามโครงการทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

  - ความสำาเร็จจากการจัดกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนาและ

ของชาติ คิดเป็นระดับความสำาเร็จตามโครงการทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมาก  

กลยุทธ์ที่ ๑๘ มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนามรดกทางประเพณีวัฒนธรรมไทยในระดับ

 ท้องถิ่นระดับชาติและนานาชาติ

 ๑.  จำานวนโครงการทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

  - มหาวิทยาลัยมีการดำาเนินโครงการในการทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดงานวันสำาคัญ

ทางพระพุทธศาสนาและของชาติ รวมทุกส่วนงาน จำานวน ๒๑๒ โครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความ

พึงพอใจในการเข้ารับบริการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ และระดับความสำาเร็จของการดำาเนินโครงการ อยู่ในระดับดี

มาก

 ๒. ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรมต่องบประมาณดำาเนินงาน

  - มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการที่เก่ียวข้องกับการ

ทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด จากแผนงบ

ประมาณรายจ่ายแผนงานการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ ๑๙ พัฒนาพิพิธภัณฑ์หอพุทธศิลป์และผลงานบุรพาจารย์ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้

 - มหาวิทยาลัยมีแหล่งเผยแพร่ และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ พิพิธภัณฑ์

พระไตรปิฎก อุโบสถกลางน� หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา อาคารวิปัสสนาธุระสมเด็จพระพุฒาจารย์

(อาจ อาสภมหาเถร)  ซึ่งมีการจัดกิจกรรมอย่างสม�เสมอ เช่น นิทรรศการ กิจกรรมเวียนเทียน จัดประชุม

วิสาขบูชาโลก จัดพิธีไหว้ครู ปฏิบัติธรรมของประชาชนทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ ๒๐ ส่งเสริมให้นิสิตบุคลากรและชุมชนให้ดำารงวิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ๑.  ร้อยละของโครงการที่ส่งเสริมนิสิต บุคลากร และชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ต่อจำานวนโครงการทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรม 

  - มหาวิทยาลัยมีการดำาเนินโครงการที่ส่งเสริมนิสิต บุคลากร และชุมชนตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๒๒ ของจำานวนโครงการที่ดำาเนินโครงการเพื่อการทะนุบำารุงศิลป

วัฒนธรรม

 ๒. ระดับความสำาเร็จของการดำาเนินการตามโครงการ

  - โครงการที่มีการดำาเนินโครงการแล้วเสร็จนั้น ซึ่งโครงการส่วนใหญ่สามารถดำาเนินการ

ในระยะเวลาที่กำาหนด อยู่ในระดับดีมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ท่ี ๒๑ พัฒนานโยบายการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งบริการวิชาการด้านพระพุทธ-

    ศาสนา

 ๑. ระดับความสำาเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

  - การปฏิบัติงานในปี ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได้ดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัย และได้มีการประเมินภาพรวมของการดำาเนินงานตามแผน คิดระดับความสำาเร็จอยู่ในเกณฑ์ดี 

  ๒. จำานวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาว

  -  มหาวิทยาลัยได้จัดทำาแผนครอบคลุมทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งสิ้น

อย่างละ ๑ แผน

  ๓. ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและส่วนงานสนับสนุน

   - มหาวิทยาลัยได้พัฒนาและดำาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างมีระบบ 

ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี และบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์

กลยุทธ์ที่ ๒๒ พัฒนาระบบและกลไกการติดตามการประเมินผลวิชาการและการบริหารอย่างมี  

  ประสิทธิภาพ

 - มหาวิทยาลัยได้กำาหนดให้ทุกส่วนงานรายงานผลการดำาเนินงานเป็นรายปี เพื่อนำาข้อมูล

ที่ได้ไปตรวจสอบ และนำามาปรับปรุงแผนการดำาเนินงานในปีถัดไป เพื่อเพิ่มศักยภาพสอดคล้องกับแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ ๒๓ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน

 - ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ซึ่งในปี ๒๕๕๗ มีผลการประเมิน

อยู่ในเกณฑ์ดีบรรลุวัตถุประสงค์การดำาเนินงาน โดยมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อจัดการเรียนการ

สอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์ที่ ๒๔ พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรให้มีความเป็นสากล

 - ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนบุคลากร จัดประชุมสัมมนาและ

เสนอผลงานวิจัยนานาชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการทำางานให้ดี

ยิ่งขึ้น

กลยุทธ์ที่ ๒๕ ส่งเสริมสวัสดิการบุคลากร

 - มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญกำาลังใจให้คณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

  ๑. จัดบรรยากาศสถานที่ทำางานให้น่าอยู่ ปรับภูมิทัศน์ให้รื่นรมย์

  ๒. จัดทำาระเบียบประกาศ เกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากร

  ๓. จัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น จัดรถรับส่ง อาหารกลางวัน 

  ๔. เสริมสร้างสุขภาพที่ดี เช่นมีการแข่งขันกีฬาประจำาปี การตรวจสุขภาพประจำาปี

  ๕. สนับสนุนให้บุคลากรมีการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

กลยุทธ์ที่ ๒๖ พัฒนาทรัพยากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

    ระดับสากล

 ๑. ระดับความสำาเร็จของการดำาเนินการตามแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหาร

  - มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูล และประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการ โดยผลการประเมินอยู่ใน

เกณฑ์พอใช้ และได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 ๒. จำานวนฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการสำาหรับผู้บริหาร

  - จำานวนฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาในปี ๒๕๕๗ จำานวน ๑ ฐานข้อมูล ซึ่งพัฒนาขึ้น 

เพื่อการบริการข้อมูลทางวิชาการ และผลงานวิจัย

  ๓. มีระบบ Social Media เพื่อการบริหารจัดการสำาหรับผู้บริหาร

  -  มหาวิทยาลัยมีระบบ Social Media ปัจจุบันสามารถใช้งานได้ และได้รับการพัฒนา

ปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ ๒๗ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้มี 

   ภูมิคุ้มกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับความสำาเร็จของการดำาเนินการตามแผนกลยุทธ์ด้านการเงินและงบประมาณ

 -  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมีแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ทางด้านการเงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ อยู่ในระดับดีมาก
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ตารางที่ ๒.๒ สรุปผลการดำาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ยุทธศาสตร์

โครงการ
ที่ดำาเนิน

การ
โครงการที่บรรลุ

ตัวชี้วัดตามแผน 
๑๑

ร้อยละ

ทั้ง ๔ 
ไตรมาส

เชิง
คุณภาพ

ร้อยละ
เชิง

ปริมาณ
ร้อยละ จำานวน

ดำาเนิน
การ

การผลิตบัณฑิตฯ ๑๘๗ ๑๘๖ ๙๙.๗๔ ๑๑๐ ๕๘.๘๒ ๒๑ ๑๖ ๗๖.๑๙

ส่งเสริมการวิจัยฯ ๑๕ ๑๔ ๙๓.๓๓ ๘ ๕๓.๓๓ ๑๗ ๓ ๑๗.๖๕

การบริการวิชาการฯ ๑๔๘ ๑๔๔ ๙๗.๓๐ ๙๗ ๖๕.๕๔ ๑๕ ๙ ๖๐

การทะนุบำารุง 
พระพุทธศาสนาฯ

๑๓๔ ๑๑๔ ๘๕.๐๗ ๙๔ ๗๐.๑๕ ๑๐ ๖ ๖๐

 พัฒนาระบบการบริหารฯ ๘๕ ๗๘ ๙๑.๗๖ ๓๙ ๔๕.๘๘ ๑๗ ๙ ๕๒.๙๔

รวม ๕๖๙ ๕๓๖ ๙๔.๒๐ ๓๔๘ ๖๑.๑๖ ๘๐ ๔๓ ๕๓.๗๕
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ข้อมูลสารสนเทศ
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ข้อมูลสารสนเทศ

สื่ออิเล็กทรอนิกส์
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พระไตรปิฎกออนไลน์
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สื่อสิ่งพิมพ ์
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ระบบทะเบียนนิสิต 
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ระบบ E-learning

http://www.mcu.ac.th/site/  บริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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กิจกรรมมหาวิทยาลัยในรอบปีพุทธศักราช ๒๕๕๗

- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗
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- พิธีประสาทปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่ ๑๑, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตรุ่นที่ ๒๔,   

 ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๕๙
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- กิจกรรมปฐมนิเทศเปิดการศึกษา ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๗
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- กิจกรรมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำาปี ๒๕๕๗
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- กิจกรรมวันจำานงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๒ ประจำาปี ๒๕๕๗ 
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- กิจกรรมวันวิสาขบูชา วันสำาคัญสากลของโลก ประจำาปี ๒๕๕๗
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- พิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำาหรับพระสงฆ์ไทย ประจำาปี ๒๕๕๗
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- กิจกรรมอบรมบุคลากรใหม่ ประจำาปี ๒๕๕๗
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- กิจกรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่ประชาชนทั่วไป ประจำาปี ๒๕๕๗
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- กิจกรรมวันบุรพาจารย์ ประจำาปี ๒๕๕๗
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- กฐินพระราชทานประจำาปี ๒๕๕๗
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- นำาเสนองานวิจัยดีเด่น ประจำาปี ๒๕๕๗
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- การสัมมนาทางวิชาการ ประจำาปี ๒๕๕๗
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- พิธีเปิดห้องสมุดจำานงค์ ทองประเสริฐ ประจำาปี ๒๕๕๗
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- พิธีรับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำาคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำาปี ๒๕๕๗ กรมพลศึกษา กระทรวง     

 การท่องเที่ยวและกีฬา ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ 
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- พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬา      

 ลงกรณราชวิทยาลัย ณ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
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- การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) จัดทำา      

 คำาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
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- พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แสดงพระธรรมเทศนา     

  เนื่องในงานพิธีพัทธสีมาอุโบสถและสมโภชวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ ณ cambidge -      

 Boston Raynam, MA, USA
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- กิจกรรมมหกรรมภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ประจำาปี ๒๕๕๗
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- กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำาปี ๒๕๕๗
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- กิจกรรมสัมมนางานวิจัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประจำาปี ๒๕๕๗
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- ประชุมองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ครั้งที่ ๒๗ 
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- พิธีถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แด่             

 พระธรรมาจารย์มัตสุนากะ อายุ 85 ปี ประมุขสงฆ์นิกายชินงอน เจ้าอาวาสวัดกงโกบูจิ                 

 ณ วัดกงโกบูจิ เขตโกย่าซัน ประเทศญี่ปุ่น
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- โครงการประชุมผู้นำาศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๑ เรื่อง ขันติธรรมทางศาสนา   

 ประจำาปี ๒๕๕๗
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- กิจกรรมเข้าพรรษา ถวายเทียน ผ้าอาบน้�ฝน ประจำาปี ๒๕๕๗
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- บวชเณชภาคฤดูร้อน ประจำาปี ๒๕๕๗
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ภาคผนวกคณะกรรมการต่างๆ

นายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำาแหน่ง

                                                     

      

    พระพรหมบัณฑิต         นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์       นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

         อธิการบดี    ผอ.สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ      ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ

    

                                        

                     

                  ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์                                 นางสุทธศรี  วงษ์สมาน   

                    เลขาธิการสภาการศึกษา    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากรองอธิการบดี/คณบดี

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

              

                       

    พระราชวรเมธี                     พระราชเขมากร

     รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                                        รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่
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                    พระศรีคัมภีรญาณ                              พระสุวรรณเมธาภรณ์

                       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

      

                                               

                                                     พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต

        รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย  จากผู้ทรงคุณวุฒิ

                               

             พระพรหมเวที        พระธรรมกิตติวงศ์                    พระพรหมโมลี

      กรรมการมหาเถรสมาคม          ราชบัณฑิต                 เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง 

            เจ้าคณะภาค ๘        

ศ.(พิเศษ) จำานงค์ ทองประเสริฐ           นายทวี  หนุนภักดี                ศ.นพ.เกษม  วัฒนชัย

          ราชบัณฑิต                      ประธานกรรมการ    องคมนตรี

              บงล.เอสเอฟ กำาจัด

Annual_2014.indd   107 12/2/2558   14:28:28



รายงานประจำาปี ๒๕๕๗/Annual Report 2014  (108)                                                                                                          

กรรมการสภาวิชาการโดยตำาแหน่ง

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี

พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรำสี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ,เลขานุการสภาวิชาการ

พระสุวรรณเมธาภรณ์ (ขุนทอง สุวณฺณเมโธ) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

พระราชรัตนาลงกรณ์ (คุณากร สุวีโร) รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

พระเทพปัญญาสุธี (พร้อม โกวิโท) รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ (ธีรพงษ์ สิรินฺธโร) รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่

พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต (สุกันยา อรุโณ) รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น

พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ) รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา

พระครูสารกิจโกศล (สุดใจ นิสฺโสโก) รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี

พระราชเขมากร (ประยุทธ ภูริทตฺโต) รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่

พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ) รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์

พระเทพญานเวที(ศรีมูล มูลสิริ) รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

พระมหาสมบุรณ์ วุฑฺฒิกโร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

พระสุธีธรรมานุวัตร (เทียบ สิริวณฺโณ) คณบดีคณะพุทธศาสตร์

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย) คณบดีคณะครุศาสตร์

พระเอกภัทร อภิฉนฺโท คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

พระครูปริยัติกิตติธำารง (ทองขาว กิตฺติธโร) คณบดีคณะสังคมศาสตร์

พระมหาสุทิตย์  อาภากโร ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส รักษาการผอ.สถาบันภาษา

พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ (โกวิทย์ สิริวณฺโณ) ผอ.สำานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย ผอ.สำานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

พระเทพปริยัติเมธี (สฤษดิ์ สิริธโร) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครสรรค์

พระศรีรัตนมุนี (ขวัญรัก มหาวายาโม) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

พระครูปลัดวีระพงษ์  สุเมธี ผอ.สำานักวิชาการวิทยาเขตหนองคาย

พระครูปัญญาธรรมานุกิจ (ไทย ปญฺญาธโร) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย
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กรรมการสภาวิชาการโดยตำาแหน่ง

พระมหาวรรณชัย  ชยวณฺโณ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

พระมหาปรีดา  ขนฺติโสภโณ ผอ.สำานักวิชาการวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

พระมหาเทพรัตน์  อริยวำโส ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช

พระมหาวิเชียร  วชิรธมฺโม ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

พระใบฎีกาเสน่ห์  ญาณเมธี รักษาการ ผอ.สำานักวิชาการวิทยาเขตเชียงใหม่

พระมหาดวงจันทร์  คุตฺตสีโล รักษาการผอ.วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่

พระครูสิริสุตานุยุต (สมาน จนฺทรำสี) ผอ.วิทยาสงฆ์ลำาพูน

พระครูปริยัติธรรมวงศ์ (สุพล ธมฺมวำโส) ผอ.สำานักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น

พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย กนฺตสีโล) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

พระมหาภิรัฐกรณ์  อำสุมาลี ผอ.วิทยาลัยสงฆ์เลย

พระครูสังฆรักษ์สมจิต  พุทฺธวิริโย ผอ.สำานักวิชาการวิทยาเขตนครราชสีมา

พระมหาสุพร  รกฺขิตธมฺโม ผอ.วิทยาสงฆ์นครราชสีมา

พระครูธรรมธรศิริวัฒน์  สิริวฑฺฒโน ผอ.สำานักวิชาการวิทยาเขตอุบลราชธานี

พระครูกิตติคุโณภาส (จินดา สปฺปญฺโญ) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี

พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ (เฉลิม สุเมโธ) ผอ.สำานักวิชาการวิทยาเขตแพร่

พระครูปลัดพรหมเรศ  โชติวโร ผอ.วิทยาลัยสงฆ์แพร่

พระมหาวิศิต  ธีรวำโส ผอ.สำานักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์

พระศรีวิสุทธิคุณ (มานพ ปิยสีโล) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์

พระครูปริยัติภัทรคุณ (เสนอ สิริภทฺโท) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

พระราชปริยัติ (สายัน อรินฺทโม) ผอ.สำานักวิชาการวิทยาเขตพะเยา

พระครูศรีวรพินิจ (สมคิด คมฺภีรปญฺโญ) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พะเยา

พระครูสิริธรรมภาณี (เสน่ห์ านสิริ) รักษาการ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

พระราชโมลี  (มีชัย วีรปญฺโญ) ผอ.สำานักวิชาการวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสนครปฐม

พระมหาสุรชัย  วราสโภ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆสนครปฐม

พระปริยัติกิจวิธาน  (อมรภิรักษ์  ปสนฺโน) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

พระรัตนมุนี  (ปุณณมี  วิสารโท) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

พระราชธรรมาลังการ  (จันทร์  กตปุญฺโญ) รักษาการ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครลำาปาง

พระราชธรรมสารสุธี  (ธีรังกูร  ธีรงฺกุโร) รักษาการ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

นายคำาพันธ์  วงศ์เสน่ห์ ผู้แทนคณาจารย์ประจำาคณะพุทธศาสตร์

นายสันติ  เมืองแสง ผู้แทนคณาจารย์ประจำาคณะพุทธศาสตร์
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กรรมการสภาวิชาการโดยตำาแหน่ง

ดร. ณัทธีร์  ศรีดี ผู้แทนคณาจารย์ประจำาคณะพุทธศาสตร์

ผศ.ดร. สมชัย ศรีนอก ผู้แทนคณาจารย์ประจำาคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร. สมศักดิ์ บุญปู่ ผู้แทนคณาจารย์ประจำาคณะครุศาสตร์

นายพิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ ผู้แทนคณาจารย์ประจำาคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร. สิริวัฒน์ ศรีเครือดง ผู้แทนคณาจารย์ประจำาคณะมนุษยศาสตร์

ดร. วีระกาญจน์  กนกกมเลศ ผู้แทนคณาจารย์ประจำาคณะมนุษยศาสตร์

นายอดุลย์ คนแรง ผู้แทนคณาจารย์ประจำาคณะมนุษยศาสตร์

ผศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม ผู้แทนคณาจารย์ประจำาคณะสังคมศาสตร์

ดร. พิเชฐ ทั่งโต ผู้แทนคณาจารย์ประจำาคณะสังคมศาสตร์

ผศ.ดร. โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้แทนคณาจารย์ประจำาคณะสังคมศาสตร์

พระครูวินัยธรสมุทร  ถาวรธมฺโม ผอ.สำานักทะเบียนและวัดผล
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คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

พระพรหมบัณฑิต

อธิการบดี
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                          พระราชวรเมธี                                  พระศรีคัมภีรญาณ

                   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

                     

                     

 

                      พระสุวรรณเมธาภรณ์                                    พระราชวรมุนี

             รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา                    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
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                         พระโสภณวชิราภรณ ์                    พระเมธีธรรมมาจารย์

               รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ        รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
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                    พระโสภณวิหารการ             พระเทพปัญญาสุธี 

             รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย         รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

                                                             

                        พระราชสิงหวรมุนี                    พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต

               รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่               รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
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                      พระราชสีมาภรณ์                       พระราชธีราจารย์

           รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา           รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี

 

                        

                       พระราชเขมากร     พระธรรมโมลี

                รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่    รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์
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                       พระเทพญาณเวที          สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

                รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา              รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
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กองกลาง สำานักงานอธิการบดี

 

 พระราชวรเมธี, ดร. 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

                                                                                    

                นายสรายุทธ อุดม                                                  พระมหาสาธิต สาธิโต            

            ผช.อธิการบดีฝ่ายบริหาร                                                   ผอ.กองกลาง

                                               นางสาววิไลวรรณ รังสร้อย 

                                                    รอง ผอ.กองกลาง
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กองกิจการนิสิต สำานักงานอธิการบดี

พระราชวรมุนี

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

                                                    

           พระมหาวิลัย สมาจาโร                                                พระมหาประยูร โชติวโร

        ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต                                              ผอ.กองกิจการนิสิต

กองกิจการวิทยาเขต สำานักงานอธิการบดี

พระมหาทองคำา ิตเปโม

ผอ.กองกิจการวิทยาเขต
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กองคลังและทรัพย์สิน สำานักงานอธิการบดี

พระมหาดำารงค์ สิริคุตฺโต 

ผอ.กองคลังและทรัพย์สิน

กองนิติการ สำานักงานอธิการบดี

             ผศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม                                              ดร.พิเชฐ ทั่งโต

          รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป                                   ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

                   ผอ.กองนิติการ 

สำานักงานสภามหาวิทยาลัย สำานักงานอธิการบดี

พระครูวินัยธรสุกรี สุจิตฺโต

 ผอ.สำานักงานสภามหาวิทยาลัย
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กองแผนงาน สำานักงานอธิการบดี

พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

   

                                                   

             รศ.ดร. ธีรยุทธ พึ่งเทียร                                               นายธวัชชัย สมอเนื้อ

       ผช.อธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์                                 ผช.อธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ

พระมหาศรีทนต์ สมจาโร 

ผอ.กองแผนงาน
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กองวิชาการ สำานักงานอธิการบดี

 พระศรีคัมภีญาณ, รศ.,ดร. 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 
 
 

                                           

       พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.,ดร.                                  พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที 

            ผช.อธิการบดีฝ่ายวิชาการ                             ผช.อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

                                                                                   และ รก.ผอ.กองวิชาการ

                   นายสุชญา ศิริธัญภร                                       พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวำโส 

                   รอง ผอ.กองวิชาการ                                 รก.ผอ.สำานักงานประกันคุณภาพ
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กองวิเทศสัมพันธ์ สำานักงานอธิการบดี

 

พระโสภณวชิราภรณ์ 

รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ

             

                    พระแสงเฮือง นรินฺโท, ดร.                                               พระมหาชะเอม สุวีโร, ผศ.

                    รก.ผอ.กองวิเทศสัมพันธ์                                           ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

กองสื่อสารองค์กร สำานักงานอธิการบดี

พระครูพิศาลสรวุฒิ 

ผอ.กองสื่อสารองค์กร
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สำานักงานตรวจสอบภายใน

พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต 

รก.ผอ.สำานักงานตรวจสอบภายใน

สำานักงานพระสอนศีลธรรม

สำานักงานพระสอนศีลธรรม

พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ 

ผอ.สำานักงานพระสอนศีลธรรม

สถาบันภาษา

                                       

            พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.,ดร.                           พระมหาราชัน จิตฺตปาโล 

                    ผอ.สถาบันภาษา                                              ผอ.ส่วนบริหาร

Annual_2014.indd   123 12/2/2558   14:28:32



รายงานประจำาปี ๒๕๕๗/Annual Report 2014  (124)                                                                                                          

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

                                        

             พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, ดร.                                 พระมหาลี ลกฺขณญาโณ

              ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์                               รอง ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

สถาบันวิปัสสนาธุระ

                                        

                   พระราชสิทธิมุนี, วิ.                                      พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

                 ผอ.สถาบันวิปัสสนาธุระ                            ผอ.ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม                                                                 
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สำานักทะเบียนและวัดผล

 พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม 

ผอ.สำานักทะบียนและวัดผล

                                                        

               พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม                                 พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ

                  ผอ.ส่วนทะเบียนนิสิต                                          ผอ.ส่วนประเมินผล

                                           

               พระมหาสวงค์ ญาณวโร                                        นายจเด็ด โพธิ์ศรีทอง

            รอง ผอ.สำานักทะเบียนและวัดผล                           รอง ผอ.สำานักทะเบียนและวัดผล
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สำานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

พระเมธีธรรมาจารย์ 

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

                                                                                                     

    ผศ.ดร. อิทธิพล แก้วพิลา           พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย, ดร.         ผศ.ดร. พรรษา พฤฒยางกูร

ผช.อธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์   ผอ.สำานักส่งเสริมพระพุทธศาสนา   ผช.อธิการบดีฝ่ายบริการสังคม

       และบริหารสังคม   

    

                                                                     

      พระมหาเมธา จนฺทสาโร               พระครูอุปถัมภ์สุตคุณ               พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย

          ผอ.ส่วนธรรมนิเทศ          ผอ.ส่วนอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย    ผอ.โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
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วิทยาลัยพระพุทธศาสตร์นานาชาติ

 พระศีรคัมภีญาณ รศ.,ดร.  

 ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาต ิ

พระศรีธวัชเมธี 

รอง ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

สำานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                                      

                                พระสิริชัยโสภณ                                พระมหาชำานาญ มหาชาโน, ดร.

                             ผอ.ส่วนหอสมุดกลาง                              ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

                                           

                           นายสุรวงศ์ ศรคำารณ                                    นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล

                         รอง ผอ.ส่วนกลางหอสมุด                             รอง ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ศูนย์อาเซียนศึกษา

ศูนย์อาเซียนศึกษา

 พระมหาเด่นพงษ์ พุทฺธรกฺขิโต

ผอ.ส่วนงานบริหารศูนย์อาเซียนศึกษา

คณะพุทธศาสตร์

พระสุธีธรรมานุวัตร, ผศ.,ดร. 

คณบดี

คณบดี

                                                

พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก              ผศ. เฉลียว รอดเขียว                  พระมหาประยูร โชติวโร

          รองคณบดี                                  รองคณบดี                       เลขานุการสำานักงานคณบดี
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คณะครุศาสตร ์

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์

คณบด ี

                                                          

   พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน                                      ผศ.ดร. ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม

                 รองคณบดี                                                                  รองคณบดี

คณะมนุษยศาสตร ์

พระเอกภัทร อภิฉนฺโท, ผศ.,ดร. 

คณบดี

                                                  

      พระครูสิริวีราภรณ์                         ผศ.ดร. เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์                      พระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร  

            รองคณบดี                                        รองคณบดี                               เลขานุการสำานักงานคณบดี
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คณะสังคมศาสตร ์

คณะสังคมศาสตร์

 

พระครูปริยัติกิตติธำารง, ผศ.,ดร. 

คณบด ี

 

                                          

 พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ผศ.                ผศ.ดร. กิตติทัศน์ ผกาทอง                    พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร

          รองคณบดี                                           รองคณบดี                            รก.เลขานุการสำานักงานคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย 
 

                                                                                            

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. 

คณบดี

              

                                                               

                        ดร. ประพันธ์ ศุภษร                                       พระมหาสมเกียรติ กิตฺติญาโณ

                             รองคณบดี                                               เลขานุการสำานักงานคณบดี
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วิทยาเขตหนองคาย

วิทยาเขตหนองคาย

พระโสภณวิหารการ 

รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

 
 

                                                                                                 

   พระครูภาวนาธรรมโฆสิต                       นายสำาราญ ย่อยไธสงค์                          พระครูปัญญาธรรมานุกิจ

   ผช.อธิการบดีฝ่ายบริหาร                   ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป                     ผอ.วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย

                                                    

  พระครูปลัดวีระพงษ์ สุเมธี                        นายสุรเชษฐ์  นนละพล                                นายปิน ศรีภา

       ผอ.สำานักวิชาการ                            หน.ฝ่ายวิชาการและวิจัย                      หน.ฝ่ายวางแผนและวิชาการ

                                                  

      นายปัญญา ไชยสุข                              นางพิมพิศา ไชยชิน                             นางอิงอร บุตรศรีผา

  หน.ฝ่ายทะเบียนและวัดผล                        หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                    หน.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
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               นางตวงพร ภูลาด                   นายวัฒนา มุลเมืองแสน                    นายบัวลี มณีแสน

               หน.ฝ่ายคลังและพัสดุ             หน.สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ           หน.สาขาวิชารัฐศาสตร์

์

                                                     ดร.เจษฏา  มูลยาพอ  

                                                      หน.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
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วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

พระเทพปัญญาสุธี

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

 
 

                                                                                                 

    พระมหาเทพรัตน์ อริยวำโส                      นายไพรัตน์   ฉิมหาด                      พระมหาปรีดา ขนฺติโสภโณ, ดร.

    ผช.อธิการบดีฝ่ายวิชาการ                 ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป                          ผอ.สำานักวิชาการ

 ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช 

                                                            

                                 นายสวิต  มัคราช                                      พระมานพ จิตฺตสำวโร

                            รอง ผอ.สำานักงานวิทยาเขต                              รอง ผอ.สำานักวิชาการ 
    

                                                       

      นายสิทธิโชค  ปาณะศรี                       นายณรงค์   ศรีวารินทร์                            พระสุริยา  สุริโย

     รก.รอง ผอ.วิทยาลัยสงฆ์                      หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                        รก.หน.ฝ่ายกิจการนิสิต  
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           นางสาวอำาภา  ณ นคร               พระมหาจรูญศักดิ์ โฆสิตภาณี               พระครูพิจิตรศุภการ

              หน.ฝ่ายคลังและพัสดุ             รก.หน.ฝ่ายวางแผนและวิชาการ     รก.หน.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

                                                                                  

                                                 

           นางสาวดารา  ประจันพล                   นายบัญญัติ   แพรกปาน             นางปวันรัตน์  พรหมพิทักษ์

หน.ฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ        รก.หน.สาขาวิชาสังคมวิทยา             หน.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

                                                                และมานุษยวิทยา 
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วิทยาเขตเชียงใหม่ 

 

วิทยาเขตเชียงใหม่

พระราชสิงหวรมุนี

รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่  
 

                                                                                

    พระครูปริยัติยานุศาสน์                            นายปัน  อะทะเทพ

              ผช.อธิการบดีฝ่ายบริหาร                                 ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

 
 

                                                                                              
                   พระครูธีรสุตพจน์                  พระใบฎีกาเสน่ห์  ญาณเมธี            ผศ.ดร.สำาราญ  ขันสำาโรง

            ผอ.สำานักวิทยาเขตเชียงใหม่                 ผอ.สำานักวิชาการ            รก.รอง ผอ.สำานักงานวิทยาเขตเชียงใหม่

                                                                       

             นายบุญนาค  เนียมมาก                   นายวิทยา  มาลาวัลย์                    นายคีรินทร์  หินคง

              รก.รอง ผอ.สำานักงาน                   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป             รก.รอง ผอ.สำานักวิชาการ
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        พระทิพย์พนากร ชยาภินนฺโท                นางสาวสุจิตตรา ต๊ะลือ               นางสาววิมลฤดี เกศะรักษ์                     

         รก.หน.ฝ่ายวิจัยและวิชาการ               หน.ฝ่ายคลังและพัสดุ                        หน.ฝ่ายห้องสมุด   

 

              

      

     นางศิริกร ไชยสิทธิ์

      หน.ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
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วิทยาเขตขอนแก่น

 

วิทยาเขตขอนแก่น

พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต 

รองอธิการบดีวทิยาเขตขอนแก่น                                                                                                                                          
                  

 

                                          

           พระครูปริยัติธรรมวงศ์                  พระครูภาวนาโพธิคุณ, ดร.                   นายจีระ    ศรเสนา

              ผอ.สำานักวิชาการ                    ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น              ผอ.สำานักงานวิทยาเขตขอนแก่น

          ผช.อธิการบดีฝ่ายบริหาร                                                             ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป            
                 

                                           

     พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ดร.    นายบุญหนา จิมานัง                      นางอมรินทร์ แก้วทาสี

     รอง ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น        รอง ผอ.สำานักงานวิทยาเขตขอนแก่น     รอง ผอ.สำานักงานวิทยาเขตขอนแก่น
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              นายนิเทศ สนั่นนารี            พระมหาโยธิน โยธิโก, ผศ.         พระมหาสำาราญ กมฺมสุทฺโธ, ผศ.,ดร.

             รอง ผอ.สำานักวิชาการ               หน.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา             หน.สาขาวิชารัฐศาสตร์  

                                         

         พระมหาประกาศ อาภากโร                 พระชัยภัทร ถิรจิตฺโต                    นายพลเผ่า เพ็งวิภาศ 

      หน.สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ             หน.ฝ่ายวางแผนและวิชาการ       หน.สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 

 

                                      

           นายอนุสรณ์ นางทะราช             นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์                    นางสุพัตรา นาทัน 

    หน.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน           หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                   หน.ฝ่ายคลังและพัสด ุ
 

  

                                             

             นายบุญส่ง นาแสวง               นางรพีพร มณีวรรณ                        นายสุนทร สายคำา

          หน.ฝ่ายวิชาการและวิจัย                 หน.ฝ่ายทะเบียนและวัดผล                รก.หน.ฝ่ายห้องสมุดและ

              เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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วิทยาเขตนครราชสีมา 

 

พระราชสีมาภรณ์

รก.รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา 
 

                                                                          

             พระเมธีสุตาภรณ์                                                                        ดร.ยุทธนา  พูนเกิดมะเริง

        ผช.อธิการบดีฝ่ายบริหาร                                                                ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 

 
 

                                                    

   พระครูสังฆรักษ์สมจิต พุทฺธวิริโย            นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี                       นายคม  ณีสูงเนิน

            ผอ.สำานักวิชาการ                        รอง ผอ.สำานักวิชาการ                     รอง ผอ.สำานักงานวิทยาเขต 

                                                    

              นายวินัย ภูมิสุข                        พระครูสังวราภิรักษ์, ดร.     พระปัญญาวรวัฒน์, ดร.  

        รก.ผอ.สำานักงานวิทยาเขต                   รอง ผอ.วิทยาลัยสงฆ ์           รก.รอง ผอ.สำานักงานวิทยาเขต  
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           พระหัสดี กิตฺตินนฺโท, ดร.     นายจำานง  ปุผาลา                 ดร.พรเศรษฐี  วุฒิปัญญาอิสกุล

        หน.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา            หน.สาขาภาษาต่างประเทศ                 หน.สาขาวิชารัฐศาสตร์

                                                              

              นางวาสนา   เถาว์พุดซา                 นายอัมพร  เจือจันทร์                   นายวีระศักดิ์  ตะไลกลาง

         หน.ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ     หน.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน             หน.ฝ่ายกิจการนิสิต    

  

                                       

                              นางมุกดา ป้อมหิน                    นางสาวเขมิกา  ทองอารีกูล  

                          หน.ฝ่ายวิจัยและวิชาการ                                 หน.ฝ่ายคลังและพัสดุ 
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วิทยาเขตอุบลราชธานี

 

พระราชธีราจารย์ 

รก.รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธาน ี

 

                                                                             

                      นายสุรสิทธิ์  ทองลาด                                             พระครูสมุห์เฉวียน  กตปุญฺโญ                                                                   

                  ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป                                          ผช.อธิการบดีฝ่ายบริหาร

             รก.ผอ.สำานักงานวิทยาเขต

                                                              

               พระครูธรรมธรศิริวัฒน์  สิริวฑฺฒโน                                         พระครูกิตติคุโณภาส

                         ผอ.สำานักวิชาการ                                               ผอ.วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธาน ี

 

                                                   

         นายเฉลิมสุข  บุญคำาภา                        ผศ. สุพิมล  ศรศักดา                    พระมหาคำาพันธ์  ปภากโร

          รอง ผอ.สำานักวิชาการ                        รอง ผอ.สำานักวิชาการ              รอง ผอ.วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี
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              นายวุฒิพล  คำาตั้งหน้า                พระสมุห์จักรกฤษ์  จนฺทโก                นายบรรยวัสถ์  ฝางคำา  

              หน.สาขาวิชารัฐศาสตร์           หน.สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา     หน.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

                                                    

            นายสิทธิมนต์  ติสันเทียะ              พระครูปลัดหงษ์หิน  ิตธมฺโม                นางสุจิรา  ธาระวงศ์  

        หน.สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ                หน.ฝ่ายกิจการนิสิต                     หน.ฝ่ายคลังและพัสดุ

   

   นายทองแดง พุทธเกตุ  

   หน.ฝ่ายวิชาการและวิจัย
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วิทยาเขตแพร ่

วิทยาเขตแพร่

พระราชเขมากร, ดร.

รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร ่

                                            

                  นายสุขุม  กันกา                      พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์                พระครูโกวิทอรรถวาที

         ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป           ผอ.สำานักวิชาการวิทยาเขตแพร่        ผอ.สำานักงานวิทยาเขตแพร่

           ผช.อธิการบดีฝ่ายบริหาร 

                                                

         พระปลัดปิริยะกรณ์ ชยานนฺโท               ผศ. นวัชโรจน์ อินเต็ม                     ดร. อรอนงค์  วูวงค์

        รอง ผอ.สำานักงานวิทยาเขตแพร่       รอง ผอ.สำานักวิชาการวิทยาเขตแพร่   รอง ผอ.สำานักงานวิทยาเขตแพร่                                                            
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วิทยาเขตสุรินทร ์

วิทยาเขตสุรินทร์

พระธรรมโมลี, ดร. 

รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร ์

                                                      

      พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ, ดร.                                                                   ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ ทองทิพย์

       ผช.อธิการบดีฝ่ายบริหาร                                                                  ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 

  

                                                    

          พระศรีวิสุทธิคุณ                              พระศรีสุนทรสรกิจ                          พระมหาวิศิต  ธีรวำโส, ผศ.

       ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์                รก.ผอ.สำานักงานวิทยาเขตสุรินทร์                     ผอ.สำานักวิชาการ 

                                                   

    พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ                     นายนนทวรรษ แสงทองกูล                       นายพลนภัส แสงศรี

    รอง ผอ.การสำานักวิชาการ                    รอง ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์            รอง ผอ.สำานักงานวิทยาเขตสุรินทร์
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วิทยาเขตพะเยา

 

พระเทพญาณเวที

รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา

                          พระสุนทรกิตติคุณ                                      รศ.ดร. วันชัย พลเมืองดี

                         ผช.อธิการบดีฝ่ายบริหาร                               ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

                                                         

     นางรุ่งอรุณ  หอมประภัทร                        นายชูชาติ  สุทธะ                               พระครูพิศาลสรกิจ

 รอง ผอ.สำานักงานวิทยาเขตพะเยา             รอง ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พะเยา                   หน.สาขาพระพุทธศาสนา

                                              

                                                         

           นายธีรชาติ  รูปศิริ                          นายศุภชัย  ศรีบัวบาน                       นายมานพ  หงษ์ทอง

        หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                    รก.หน.ฝ่ายคลังและพัสดุ                     รก.หน.ฝ่ายกิจการนิสิต
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          นางจันทร์จิรา  สะท้าน                    นางวันทณี  อินธนากรสกุล                 พระกันทวี  านุตฺตโร, ดร.

         หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป               รก.หน.ฝ่ายวางแผนและวิชาการ         รก.หน.สาขาหลักสูตรและการสอน
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วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

           

                                    

                       นายจักกฤษณ์ จันทร์ดำา                                           พระราชโมลี, ดร.

                    ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป                              ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

                                                                                              ผอ.สำานักวิชาการ  

          

                                                                       

                        พระมหาสุรชัย วราสโภ                                            พระราชรัตนมุนี  

                 ผอ.วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส                                ผอ.สำานักงานวิทยาเขต

                                                   

        พระมหาชิต านชิโต                            นายนิมิตร โพธิพัฒน์                      พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต

        รอง ผอ.วิทยาลัยสงฆ์                         รก.รอง ผอ.สำานักวิชาการ                หน.สาขาวิชาบาลีและสันสกฤต
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                นายสุรพล หยกฟ้าวิจิตร                                                  น.ส.บังอรวรรณ สวัสดิ์พึ่ง

                หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                                                    หน.ฝ่ายคลังและพัสดุ
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วิทยาลัยสงฆ์เลย

วิทยาลัยสงฆ์เลย

พระมหาภิรัฐกรณ์ อำสุมาลี

ผอ.วิทยาลัยสงฆ์เลย

 

                               

                                ดร.ธงชัย สิงอุดม                                    พระมหาลิขิต รตนรำสี

                          รอง ผอ.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                           รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ

                                 

                        พระมหาสังเวช จนฺทโสภี, ผศ.,ดร.                        นายประสงค์  หัสรินทร์

                       หน.สาขาวิชาการสอนภาษาไทย                       หน.ฝ่ายวางแผนและวิชาการ

                                                                                    รก.หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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วิทยาลัยสงฆ์นครลำาปาง 

พระราชธรรมาลังการ

ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครลำาปาง

                                                      

       พระครูสังวรสุตกิจ, ดร.                 พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี                     พระครูสุตชยาภรณ์

      รก.รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร                       รก.รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ                รก.หน.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

                                                                                     

                                   

                               ดร.สุทธิพร  สายทอง                                  นายจีรศักดิ์  ปันลำา  

                            รก.หน.สาขาวิชารัฐศาสตร์        รก.หน.สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว           

  

                                                                                                  

                                      

                                นายณรงค์  ปัดแก้ว                                  นางเกศรา  สว่างวงศ์   

                           รก.หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                         รก.หน.ฝ่ายวางแผนวิชาการ                                                       
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วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

พระมหาวรรณชัย ชยวณฺโณ

ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

                                                     

        นายทะนงศักดิ์ ใจสบาย                          นายปรีชา บุญทวี                    พระมหาสนอง ปจฺโจปการี, ผศ.                                        

     รอง ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครพนม           รก.รอง ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครพนม             หน.สาขาพระพุทธศาสนา

                                  

                                                     

          นายพิบูลย์ เมืองโคตร                      นายบูรกรณ์ บริบูรณ์                         นายลิขสิทธิ์ สิงห์งอย

        หน.สาขาวิชาต่างประเทศ                รก.หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป              หน.สาขาวิชาหลักสูตรการสอน
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วิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน 

 

 
พระครูสิริสุตานุยุต 

ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน

                                      

                        พระครูไพศาลธรรมานุสิฐ                                    นายไพรินทร์ ณ วันนา

                          รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ                       รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร,  หน.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

                                                  

        พระมหาไกรสร โชติปญฺโญ                       นายประเด่น แบนปิง                         นายเสน่ห์ ใจสิทธิ์

       หน.ฝ่ายวางแผนและวิชาการ              หน.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน      หน.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

   

  นายอาเดช อุปนันท์ 

   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค ์

พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.,ดร. 

ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

                                                                        

          พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ                                                                         นายรุ่งอรุณ อบเชย

           รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร                                                                 รอง ผอ.ฝ่ายวางแผนและวิชาการ

                                                   

           พระครูสิริภูรินิทัศน์                             นายศศิกิจจ์ อ่ำาจุ้ย                       นายอานนท์ เมธีวรฉัตร

  หน.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน                หน.สาขาวิขารัฐศาสตร์                หน.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

                                                       

     นางสาวกาญจนาณัฐ ประธาตุ                     นายธีรพันธ์ เชิญรัมย์                      นายเนาวรัตน์ หอมขจร

             หน.ฝ่ายบริหาร                          หน.ฝ่ายวางแผนและวิชาการ            หน.สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
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วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

พระศรีรัตนมุนี  

ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

                                                                            

พระครูปลัดเถรานุวัตร                                                                          ดร.วิรัตน์ ภูทองเงิน  

          รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร                                                                    รอง ผอ.ฝ่ายวางแผนและวิชาการ

                                                   

          นายปัญญา นามสง่า                       พระครูพิพิธจารุธรรม, ดร.                    ผศ.ชานนท์ วงศ์นวล

   หน.สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา           รก.หน.ฝ่ายวางแผนและวิชาการ     รก.หน.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

                                      

                          นายวรพล  วรสุวรรณโรจน์                              นางสาวปรานอม  ดีอาจ  

                          รก.หน.สาขาวิชารัฐศาสตร์                            รก.หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย ์

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

พระศรีปริยัติธาดา

ผช.อธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระครูปริยัติภัทรคุณ

ผอ.วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

                                                   

       พระครูโสภณธรรมโฆสิต                      นายปิยวัฒน์  คงทรัพย์                         พระครูปริยัติกิจวิบูล

  รก.รอง ผอ.วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์                 รก.รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ                    รก.หน.สาขาวิชารัฐศาสตร์

์
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         พระครูศรีปัญญาวิกรม                       นายรังสิทธิ  วิหกเหิน                    พระมหาอำานาจ  พลปญฺโญ

   รก.หน.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา                ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน       ผอ.โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

                                                รก.หน.สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา        สาขาวิชาพระพุทธศาสนา    

                                                    และจิตวิทยาแนะแนว  

                                        

                         นายวีรพล  พิชนาหะรี                                   นางสาวประภาวรินทร์  ผาแดง

                    รก.หน.ฝ่ายวางแผนและวิชาการ                              รก.หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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วิทยาลัยสงฆ์ปัตตาน ี

วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

 พระมหาวิเชียร  วชิรธมฺโม

ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

                                                                          

        พระมหาจิตต์ วรปญฺโญ                                                                         นายจารึก  ศิรินุพงศ์

        รก.รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ                                                                       รก.รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร

                                                    

    พระมหาเสาวนันท์ สุภาจาโร                   พระมหาสมคิด สมฺปนฺโน                    พระมหาจรินทร์  ปญฺญาวุโธ

      รก.หน.สาขาวิชาศาสนา                     รก.หน.สาขาวิชารัฐศาสตร์             รก.หน.สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

                                

                               นายชนิศร์  ชูเลื่อน                                  นายอำาพร  มณีเนียม

                        รก.หน.ฝ่ายวางแผนและวิชาการ                     รก.หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 

พระครูสิริธรรมภาณี

ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

                                                    

         พระชยานันทมุนี, ดร.                       พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ                    นายเชษฐ์ นิมมาทพัฒน์

    รอง ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน                  รก.ผอ.สำานักงานวิชาการ                   รก.ผอ.สำานักงานวิทยาลัย

                                                        

          นายสมคิด  นันต๊ะ                   พระครูปลัดวัชรพงษ์  วชิรปญฺโญ                 พระปลัดนฤดล กิตฺติภทฺโท

      รอง ผอ.ฝ่ายกิจการทั่วไป                    หน.สาขาวิชารัฐศาสตร์                         หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                                       

                       พระปลัดวัชรพงษ์  วชิรปญฺโญ                               พระใบฎีกาอุทัย  อุทฺยเมธี 

                        หน.ฝ่ายวางแผนและวิชาการ                           หน.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
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วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

พระรัตนมุนี 

ผอ.วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

                                                

                        พระครูสุธีสุตสุนทร                                                   พระครูศรีรัตนากร

                       รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ                                                 รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร

 

                                                       

      พระครูประพัฒน์รัตนพงศ์                       นายดำาเนิน ปัญญาผ่องใส                พระมหาผดุงศักดิ์ เสสปุญฺโญ

     รก.หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                รก.หน.ฝ่ายวางแผนและวิชาการ      รก.หน.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

                                       

                            นายกำาพล  สุกันโท                                        พระครูกิตติพัฒนานุยุต

                      รก.หน.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                            รก.หน.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
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วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

พระราชธรรมสารสุธี  

ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ   

                                                                               

          พระอุดมปัญญาภรณ์                                                                      นางสาวฐานิดา  มั่นคง

         รก.รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร                                                            รก.รอง ผอ.ฝ่ายวางแผนและวิชาการ

                                                        

         พระมหาสัณหวัช สุภทฺโท                   นายสมปอง  ทิพย์สมบัติ                     พระครูปริยัติคณานุรักษ์

       รก.หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป             รก.หน.ฝ่ายวางแผนและวิชาการ          รก.หน.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

   

                                                           พระครูไพโรจน์วัฒนาทร

                                                          รก.หน.สาขาวิชารัฐศาสตร์
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 คณะผู้จัดทำา

 ที่ปรึกษา

 พระพรหมบัณฑิต    อธิการบดี

 พระราชวรเมธี    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 พระศรีคัมภีรญาณ    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 พระราชวรมุนี    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

 พระเมธีธรรมาจารย์   รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

 พระโสภณวชิราภรณ์   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

 ผศ.ดร. สุรพล  สุยะพรหม   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

 คณะผู้จัดทำา

 พระสุวรรณเมธาภรณ์   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

 รศ.ดร. ธีรยุทธ พึ่งเทียร   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์

 นายธวัชชัย สมอเนื้อ   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ

 พระมหาศรีทนต์ สมจาโร   ผู้อำานวยการกองแผนงาน

 พระมหาทองคำา ิตเปโม   ผู้อำานวยการกองกิจการวิทยาเขต   

 พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี   หัวหน้าฝ่ายประสานงานวิทยาเขต

 พระมหาผล  วิเชฏฺสมโณ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 พระมหาเพ็ชร อธิปญฺโญ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 พระเฉลิมพงษ์ จรณสมฺปนฺโน  นักจัดการงานทั่วไป

 นายทักษิณ ประชามอญ   รักษาการหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงบประมาณ

 นางสาวชฎารัตน์  ไชยบุญตา  นักจัดการงานทั่วไป

 นายเสน่ห์  แซวรัมย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 นายวีรวัฒก์ แก้วทองใหญ่   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 นายธนิศร์  มีชื่อ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 นายบุญล้อม วิปุระ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 นางสาวกิตฑามาศ ศิริไชย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 นางสาวกาญจนา นารี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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