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สุภาษิต 

ปญญฺา โลกสฺสม ิปชฺโชโต  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 

 
ปณิธาน 

เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ 
 

ปรัชญา 
จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม 

 
วิสัยทัศน์ 

มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ โดยจัดการศึกษาและพัฒนา
องค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้น าไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน 

 
พันธกิจ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มุ่งปฏิบัติพันธกิจส าคัญ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานสากล โดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการน าความรู้ด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์
สมัยใหม่ ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่น าไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งมีสาระส าคัญ ๕ ด้าน ดังนี้ 

๑) มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตและบุคลากร ที่ผ่านการศึกษาอบรม เป็นผู้มีคุณธรรมน าความรู้ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส 
ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้น าทางจิตใจและปัญญา มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความสามารถและทักษะในการแก้ปัญหา มีศรัทธา
อุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม 

๒) มุ่งส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและสันติสุข ร่วมทั้งการสร้าง
เครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาคณุภาพของนักวิจัยให้น าไปสู่ความเป็น
สากล 



๓) มุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย มีการบริการหรือบริหารเพื่อให้พัฒนา
พระพุทธศาสนา พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน มีความมุ่งม่ันในการให้การบริการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ และความร่วมมืออันดีระหว่างพระพุทธศาสนิกชน
ในระดับชาติและนานาชาติ 

๔) มุ่งส่งเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคมโลกด้านพระพุทธศาสนา โดย
การทะนุบ ารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ เพ่ือน าไปสู่การ
รักษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี เพ่ือเป็นการสร้าง
วัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดข้ึนกับบุคคล องค์กรและสังคม 

๕) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กฎระเบียบ การบริหาร และพัฒนาบุคลากร ให้เกิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
โดยยึดหลักการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 
เอกลักษณ์ 

บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
 

อัตลักษณ์ 
ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 

 
อัตลักษณ์บัณฑิต 

มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ (๕) เป้าประสงค์ (๖) และกลยุทธ์ (๒๗) 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที ่๑๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
 
ยุทธศาสตรท์ี ่๑ การผลติบณัฑติและการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน 

เป้าประสงคท์ี ่๑ บณัฑติและบคุลากรทีผ่่านการศกึษาอบรมเป็นผูม้คีุณธรรมน าความรู ้มปีฏปิทาน่า                    

  เลื่อมใส ใฝรู่ ้ใฝค่ดิ เป็นผูน้ าทางจติใจและปญัญา มโีลกทศัน์กวา้งไกล มคีวามสามารถและ  

  ทกัษะในการแกป้ญัหา มศีรทัธาอุทศิตนเพื่อพระพทุธศาสนาและพฒันาสงัคม 

เป้าประสงคท์ี ่๒ มหาวทิยาลยัมุง่พฒันารปูแบบการจดัการเรยีนการสอนทีม่คีุณภาพและ 

  ไดม้าตรฐานสากลสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของสงัคม 

    กลยุทธท์ี ่๑ พฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูรใหม้คีุณภาพทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานวชิาชพี 

                กลยุทธท์ี ่๒ พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพของอาจารยใ์หม้คีวามรูค้วามสามารถในการจดั  

          กจิกรรมการเรยีนการสอนอย่างมปีระสทิธภิาพ 

                 กลยุทธท์ี ่๓ พฒันานิสติและขยายโอกาสการศกึษาทางดา้นพระพุทธศาสนา บรูณาการกบั  

         ศาสตรส์มยัใหม ่

ยุทธศาสตรท์ี ่๒ สง่เสรมิการวจิยัและพฒันาองคค์วามรูเ้พื่อเพิม่ศกัยภาพการวจิยัทางพระพุทธศาสนาระดบันานาชาติ 

      เป้าประสงคท์ี ่๓ มหาวทิยาลยัมผีลงานวจิยัทางพระพุทธศาสนาทีไ่ดร้บัการเผยแพร่ และประยุกตใ์ช ้ 

          พฒันาจติใจและสงัคมในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

                        กลยุทธท์ี ่๖ พฒันานกัวจิยั ผลติผลงานวจิยัดา้นพระพุทธศาสนาทีค่รอบคลุมทุกกลุม่ความรูแ้ละ 

        สรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืนกัวจิยัและการวจิยัระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

                กลยุทธท์ี ่ ๗  สง่เสรมิใหม้กีารเผยแพร่ผลงานวจิยัในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

                     กลยุทธท์ี ่ ๘   สง่เสรมิและสนบัสนุนการน าองคค์วามรูจ้ากการวจิยัไปใชใ้นการเรยีนการสอน  

          พฒันาตน พฒันางาน พฒันาสงัคมและกจิการคณะสงฆท์ัง้ในระดบัชาตแิละ 

          นานาชาตกิลยุทธท์ี ่๙ สง่เสรมิใหผ้ลการวจิยัไดร้บัการอา้งองิ การน าเสนอ การ  

          น าไปใช ้การตพีมิพแ์ละไดร้บัรางวลัระดบัชาตแิละนานาชาต ิ                                    

     กลยุทธท์ี ่๑๐  พฒันาระบบการบรหิารการจดัการงานวจิยัระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

ยุทธศาสตรท์ี ่๓ การบรกิารวชิาการดา้นพระพุทธศาสนาแก่ชมุชนและสงัคมทุกระดบั ทัง้ระดบัชาต ิและนานาชาต ิ

         เป้าประสงคท์ี ่ ๔ มหาวทิยาลยัใหบ้รกิารวชิาการดา้นพระพุทธศาสนาแกค่ณะสงฆ ์ชมุชนและสงัคม ทุกระดบั 

                          กลยุทธท์ี ่๑๑  พฒันาศนูยว์ปิสัสนา-ศนูยพ์ฒันาบุคลากรและทรพัยากรบคุคล ใหส้ามารถบรกิาร  

          วชิาการดา้นพระพทุธศาสนาแก่สงัคม ทุกระดบั ทุกกลุ่มเป้าหมาย                                   



      กลยุทธท์ี ่๑๒ จดัระบบขอ้มลูและระบบการจดัการทรพัยากรองคค์วามรูเ้พื่อถ่ายทอดวชิาการทัง้ 

           ทรพัยากรบุคคล ทกัษะช านาญการ สือ่เทคโนโลยสีารสนเทศ ใหส้ามารถสนอง  

           ต่อความตอ้งการไดต้ามเฉพาะกรณี                                 

     กลยุทธท์ี ่๑๓  สง่เสรมิการสอน และเผยแผ่พระพุทธศาสนาทัง้ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

                           กลยุทธท์ี ่๑๔  พฒันาและเปิดหลกัสตูร การอบรม หรอืสมัมนา ใหส้ามารถด าเนินกจิกรรม 

            ไดอ้ย่างคุม้คา่ และยกระดบัมาตรฐาน การคณะสงฆ ์หรอืสงัคมคณุธรรม 

                      กลยุทธท์ี ่๑๕  สง่เสรมิและสนบัสนุนใหค้ณะสงฆ ์ภาครฐั เอกชน ชมุชน และองคก์รปกครอง 

          สว่นทอ้งถิน่ มสีว่นรว่มในกระบวนการจดัท าโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ 

           เพื่อความมัน่คงและความเขม้แขง็ของสงัคมกลยทุธ ์

                      กลยุทธท์ี ่๑๖  สง่เสรมิใหม้คีวามร่วมมอืในการบรกิารวชิาการอย่างยัง่ยนื ระหว่างมหาวทิยาลยั 

            กบัทุกภาคสว่น และแสวงหาโจทยว์จิยัเพื่อบรูณาการกบัการเรยีนการสอน/ชีน้ า  

           และแกป้ญัหาใหเ้กดิสนัตสิขุในสงัคม 

ยุทธศาสตรท์ี ่๔ การทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนา และศลิปวฒันธรรม 

        เป้าประสงคท์ี ่ ๕  มหาวทิยาลยัเป็นแหล่งเรยีนรูด้า้นพระพุทธศาสนาศลิปวฒันธรรมและภมูปิญัญา  

        ทอ้งถิน่อย่างยัง่ยนื 

                            กลยุทธท์ี ่๑๗ รณรงคใ์หน้ิสติและบุคลากรมคีวามตระหนกัในเรื่องการทะนุบ ารุงศลิปวฒันธรรม 

           และมบีทบาทในการสง่เสรมิ ทะนุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและพฒันาสงัคมร่วมกบั 

          ภาคประชาชน 

                            กลยุทธท์ี ่๑๘  มหาวทิยาลยัเป็นแหล่งเรยีนรูด้า้นพระพุทธศาสนา มรดกทางประเพณีวฒันธรรม 

          ไทย ในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัชาต ิและนานาชาต ิ

                            กลยุทธท์ี ่๑๙  พฒันาพพิธิภณัฑ ์หอพุทธศลิป์และผลงานบุรพาจารยใ์หเ้ป็นแหล่งการเรยีนรู ้  

                          กลยุทธท์ี ่๒๐  สง่เสรมิใหน้ิสติบุคลากรและชมุชนใหด้ ารงวถิชีวีติตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิ 

              พอเพยีง 

ยุทธศาสตรท่ี์ ๕ พฒันาระบบการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 

  เป้าประสงคท์ี ่๖ มหาวทิยาลยัมรีะบบบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล 

                      กลยุทธท์ี ่๒๑ พฒันานโยบายการบรหิารจดัการมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นแหล่งบรกิารวชิาการดา้น 

          พระพุทธศาสนา  

                       กลยุทธท์ี ่๒๒  พฒันาระบบและกลไกการตดิตามการประเมนิผลวชิาการและการบรหิารอย่างม ี

           ประสทิธภิาพ 

       กลยุทธท์ี ่๒๓  พฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยัใหม้ ี

          ประสทิธภิาพ 

            กลยุทธท์ี ่๒๔  พฒันาและสง่เสรมิศกัยภาพของบุคลากรใหม้คีวามเป็นสากล 



   กลยุทธท์ี ่๒๕  สง่เสรมิสวสัดกิารบุคลากร 

   กลยุทธท์ี ่๒๖  พฒันาทรพัยากรและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการใหม้ ี

         ประสทิธภิาพระดบัสากล 

        กลยุทธท์ี ่๒๗  พฒันาระบบและกลไกการบรหิารจดัการทางการเงนิและงบประมาณของ 

          มหาวทิยาลยัใหม้ภีมูคิุม้กนัอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

 

สัญลักษณ ์ตราประจ ามหาวิทยาลัย   

   พระจุลมงกุฏ (พระเก้ียว) พระราชลัญจกรประจ าพระองค ์     
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ตรงฐานของพระเกี้ยวมีอักษร
ย่อว่า  “ม จ ร” และมีรูปธรรมจักรวางเป็นฉากเบื้องหลัง 
 รูปวงกลมครอบธรรมจักร ส่วนกลาง เป็นพระเกี้ยว ซึ่งเป็น พระราชลัญจกรประจ าพระองค์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ รอบกรอบด้านบน มีอักษรภาษาบาลี ซ่ึง 
เป็นสุภาษิตประจ ามหาวิทยาลัยว่า “ปญฺ า โลกสฺมิ ปชฺโชโต” รอบกรอบด้านล่าง มีอักษรว่า “มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณ ราชวิทยาลัย” เป็นชื่อของมหาวิทยาลัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 

 

 
 
 



องค์สถาปนา สี และต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ ์
 พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่๕    

 

 ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๒ 

 สีชมพ ู เป็นสีตามวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

 

 

 

 



ต้นอโศก  มีดอกสีแดงสด เป็นต้นไม้ท่ีปลูกง่าย ทนทาน 
มีทรงพุ่มกว้าง สื่อความหมายถึงความสดใส ความเข้มแข็ง ความคงทน ความเรียบง่าย และความร่มเย็น 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารนายกสภามหาวิทยาลัย     

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพ่ือเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
ทั่วไป 

 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในภารกิจต่าง ๆ 
ตามพระราช ปณิธานของล้นเกล้าฯ รัชกาลที ่๕ ได้ทรงวางไว้ เป็นเรื่องที่ควรแก่ การสรรเสริญและอนุโมทนาอย่างยิ่ง 

หวังว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของมหา วิทยาลัย จะได้ช่วยกันสนองพระราชปณิธาน ของพระองค์ผู้
ทรง สถาปนามหาวิทยาลัย ประสงค์ให้เป็นสถานศึกษา เป็นแหล่งค้นคว้า และแสวงหาความรู้ทางพระพุทธศาสนา
สามารถประยุกต์ เข้ากับศาสตร์สาขาต่าง ๆ ซึ่งจะอ านวยประโยชน์แก่การด าเนิน ชีวิต การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
การพัฒนาสังคม  การเสริมสร้าง    คุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เกิดความ สมดุลในด้าน
กายภาพ สังคม จิตใจ และปัญญา แก่พหูชนสืบไป 

 

 

           พระธรรมสุธี 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

 



สารอธิการบดี    

 

 ป ี๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มุ่งพัฒนา การจัดการศึกษาเพ่ือก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลาง
ทางการศึกษา การ วิจัยด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาระดับนานาชาติ  

 ความเป็นนานาชาติ ปรากฏชัดเจน จากการจัดงานวิสาขบูชา วันส าคัญสากลของโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับ
มอบหมายจากรัฐบาล ให้เป็น ผู้ด าเนินการจัดประชุม มีผู้น าชาวพุทธทั่วโลกกว่า ๘๐ ประเทศ เข้าร่วมประชุม น าไปสู่
ข้อตกลงร่วมกัน ในการให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกและเป็นเจ้าภาพจัดงานในปีถัดไป 

 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานตามพันธกิจ โดยมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จัดการเรียน การ
สอน ที่ส่งเสริมให้นิสิต เกิด การเรียนรู้จากการปฏิบัติ ส่งเสริมการวิจัย ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนา ขยายการบริการวิชาการแก่สังคม เช่น การจัดท าหลักสูตรพระพุทธศาสนา ร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ   ให้บริการฝึกอบรมด้านพระพุทธศาสนา การเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อ ต่างๆ รวมทั้งการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งส่งเสริมองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัตถุใน ท้องถิ่น โดย
ความส าเร็จของการปฏิบัติภารกิจและผลการด าเนิน   งานดังกล่าวได้ประมวลมาไว้ในรายงานเล่มนี้แล้ว   

 ในนามของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ขออนุโมทนาขอบคุณทุกส่วน งาน ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เต็ม
ความสามารถช่วยให้การด าเนิน งานของมหาวิทยาลัยประสบผลส าเร็จด้วยดีเสมอมา 

 

         พระพรหมบัณฑิต ศ,ดร. 
อธิการบดี 

 



ภาพรวมมหาวิทยาลัย 
 

 ภูมิหลังมหาวิทยาลัย 
 โครงสร้างการจัดองค์กร 
 หลักสูตร 
 นิสิต 
 บุคลากร 
 อาคารสถานที่ 
 บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต 

 

ภูมิหลังมหาวิทยาลัย  

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัย  ที่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า 
พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงสถาปนาขึ้น ได้ปฏิบัติ
ภารกิจตามพระราชปณิธาณด้านการผลิตบัณฑิตทางด้านพระพุทธศาสนา การวิจัย การบริการวิชาการ แก่สังคมและ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมายาวนานกว่า ๑ ศตวรรษ มีวิวัฒนาการโดยสังเขปดังนี้ 

 พุทธศักราช ๒๔๓๒ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 
ทรงสถาปนา “มหาธาตุวิทยาลัย”  ขึ้นที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และมีการ ใช้ ค าว่า “วิทยาลัย” เป็นครั้งแรก เปิด
ท าการสอนอย่างเป็นทาง การในวันที่ ๘ พฤศจิกายน โดยมีสมเด็จพระวันรัต (ฑิต อุทยมหาเถร) เป็นนายกสภา
มหาธาตุวิทยาลัยรูปแรก 

 พุทธศักราช ๒๔๓๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬา-ลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯให้สร้าง 
“สังฆิกเสนาสน์ ราชวิทยาลัย” เป็นอาคารเรียนและโปรดฯ ให้เปลี่ยนนาม “มหาธาตุวิทยาลัย” เป็น “มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย” เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ทั่วไป 

 พุทธศักราช ๒๔๙๐ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีคณะพุทธ- ศาสตร์ เป็นคณะแรก เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ใช้
ชื่อปริญญาว่า พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) โดยมีพระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺตเถร) เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย 

 พุทธศักราช ๒๕๐๐ ปรับเปลี่ยนระบบการวัดผล มาเป็นระบบ หน่วยกิต โดยก าหนดให้นิสิตต้องศึกษาอย่าง
น้อย ๑๒๖ หน่วยกิต  



 พุทธศักราช ๒๕๐๔ เปิดสอนคณะครุศาสตร์ 
 พุทธศักราช ๒๕๐๖ เปิดสอนคณะเอเชียอาคเนย์ (ต่อมาเปลี่ยนเป็นคณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์ ในปี 

พุทธศักราช ๒๕๑๖) 

 พุทธศักราช ๒๕๑๑ ปรับหลักสูตรแผนกอบรมครูศาสนศึกษา เป็นวิทยาลัยครูศาสนศึกษา และปรับเปลี่ยน
หน่วยกิตเป็น ๒๐๐ หน่วยกิต 

 พุทธศักราช ๒๕๑๒  มหาเถรสมาคมออกค าสั่งเรื่อง “การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ พุทธศักราช ๒๕๑๒” 
และเรื่อง “สภาการศึกษาของคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๕๑๒” ส่งผลให้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีสถานะเป็น
สถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยโดยสมบูรณ์ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างการจัดองค์กร 
 

 
 

 

 

 

 

 



คณะ 

คณะพุทธศาสตร์ 

คณะครุศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ 

บัณฑิตวิทยาลัย 

International Programme 

ส านักและสถาบัน 

ส านักงานอธิการบดี 

กองกลาง 

มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

มหาจุฬาบรรณาคาร 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

กองคลังและทรัพย์สิน 

กองวิชาการ 

กองแผนงาน 

กองกิจการนิสิต 

กองวิเทศสัมพันธ์ 

ส านักทะเบียนและวัดผล 

ส่วนทะเบียนนิสิต 

ส่วนประเมินผลการศึกษา 



สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

สถาบันภาษา 

ส่วนบริหารงานและแผน 

ส่วนการสอนและพัฒนา 

ส านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักงานบริหาร 

ส่วนหอสมุดกลาง 

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

ส านักงานบริหาร 

ส่วนธรรมนิเทศ 

อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย 

 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

วิทยาเขต ๑๐ แห่ง 

๑.วิทยาเขตหนองคาย 

๒.วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

๓.วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๔.วิทยาเขตขอนแก่น 

๕.วิทยาเขตนครราชสีมา 

๖.วิทยาเขตอุบลราชธานี 

๗.วิทยาเขตแพร่ 



๘.วิทยาเขตสุรินทร์ 

๙.วิทยาเขตพะเยา 

๑๐.วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 

วิทยาลัย ๑๒ แห่ง 

๑.วิทยาลัยสงฆ์เลย 

๒.วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

๓.วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

๔.วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 

๕.วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๖.วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 

๗.วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

๘.วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ 

๙. วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 

๑๐. วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 

๑๑.วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

๑๒. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

ห้องเรียน ๕ แห่ง 

๑.โครงการขยายห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด 

๒.โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไพรสณฑ์ศักดาราม จังหวัดเพชรบูรณ์ 

๓.โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดพิกุลทอง จังหวัด สิงห์บุรี 

๔.โครงการขยายห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



๕.โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี 

หน่วยวิทยบริการ ๑๘ แห่ง 

๑.หน่วยวิทยบริการ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหงษ์ประดิษฐาราม อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

๒.หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 
อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๓. หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดอภิสิทธิ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 

๔.หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดใหญ่อินทาราม (พระอาราม
หลวง) อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

๕. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

๖.หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไร่ขิง(พระอารามหลวง) อ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

๗.หน่วยวิทยบริการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดสามพราน อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 

๘.หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธมณฑล จังหวัดจันทบุรี  

๙. หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดต้นสน อ าเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี 

๑๐.หน่วยวิทยบริการ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บ้านหนองโจด ต าบลไฮ่หย่อง 
อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

๑๑.หน่วยวิทยบริการ วิทยาเขตนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บ้านโนนเหลี่ยม ต าบลนา
ฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 



๑๒.หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหนองขุนชาติ อ าเภอ
หนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 

๑๓.หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระบรมธาตุ อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

๑๔. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพฤกษะวันโชติการาม 
อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๑๕. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท่านา อ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก 

๑๖.หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหมอนไม้ อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์  

๑๗.หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

๑๘.หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดสระแก้ ว อ าเภอเมือง จังหวัด
สระแก้ว 

สถาบันสมทบ ๗ แห่ง 

๑.วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี 

๒.มหาปัญญาวิทยาลัย อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

๓.มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาซินจู สาธารณรัฐไต้หวัน 

๔.ศูนย์การศึกษาพระอาจารย์พรัหม ประเทศสิงคโปร์ 

๕.วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประเทศศรีลังกา 

๖.วิทยาลัยพระพุทธศาสนา ประเทศสิงคโปร์ 

๗.วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท 

 



หลักสูตร  

บัณฑิตวิทยาลัย      

      ประกาศนียบัณฑิต พระไตรปิฎกศึกษา     ประกาศนียบัตรบัณฑิต   

      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)(ส าหรับพระภิกษุสามเณร) ปริญญาโท    

      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) ส าหรับคฤหัสถ์  ปริญญาโท    

      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) หลักสูตรนานาชาติ  ปริญญาโท    

      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) หลักสูตรนานาชาติ   ปริญญาโท    

      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (บาลี)      ปริญญาโท    

      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (วิปัสสนาภาวนา)    ปริญญาโท    

      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ธรรมนิเทศ)     ปริญญาโท    

      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา)     ปริญญาโท    

      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สันสกฤต)     ปริญญาโท    

      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (มหายานศึกษา)    ปริญญาโท    

      พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญา)     ปริญญาเอก    

      พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)    ปริญญาเอก    

      พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บาลีพุทธศาสตร์)    ปริญญาเอก    

      พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) หลักสูตรนานาชาติ  ปริญญาเอก   

  

 

 



คณะพุทธศาสตร์      

      พุทธศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)     ปริญญาตรี    

      พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาบาลี)     ปริญญาตรี    

      พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาสันสกฤต)     ปริญญาตรี    

      พุทธศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา)      ปริญญาตรี    

      พุทธศาสตรบัณฑิต (ศาสนา)      ปริญญาตรี    

      พุทธศาสตรบัณฑิต (พระอภิธรรม)     ปริญญาตรี    

      พุทธศาสตรบัณฑิต (บาลีสันสกฤต)     ปริญญาตรี    

      พุทธศาสตรบัณฑิต (บาลีพุทธศาสตร์)     ปริญญาตรี    

      พุทธศาสตรบัณฑิต (มหายานศึกษา) หลักสูตรนานาชาติ   ปริญญาตรี    

      พุทธศาสตรบัณฑิต (พุทธศิลปกรรม)     ปริญญาตรี    

      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ศาสนาเปรียบเทียบ)    ปริญญาโท    

คณะครุศาสตร์      

      พุทธศาสตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)    ปริญญาตรี    

      พุทธศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)     ปริญญาตรี    

      พุทธศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาให้ค าปรึกษาและการแนะแนว)  ปริญญาตรี    

      พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)    ปริญญาตรี    

      พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ)    ปริญญาตรี    

      พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนพระพุทธศาสนา)    ปริญญาตรี    

      พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนคอมพิวเตอร์)    ปริญญาตรี    

      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)    ปริญญาโท  



คณะมนุษยศาสตร์      

      พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)     ปริญญาตรี    

      พุทธศาสตรบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา)     ปริญญาตรี    

      พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)     ปริญญาตรี    

      พุทธศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)      ปริญญาตรี    

      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวิตและความตาย)    ปริญญาโท    

      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์)     ปริญญาโท    

      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต)  ปริญญาโท   
  

คณะสังคมศาสตร์      

      พุทธศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)     ปริญญาตรี    

      พุทธศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)     ปริญญาตรี    

      พุทธศาสตรบัณฑิต (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)    ปริญญาตรี    

      พุทธศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยา)     ปริญญาตรี    

      พุทธศาสตรบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ)    ปริญญาตรี    

      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)    ปริญญาโท    

      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ)    ปริญญาโท    

      พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)    ปริญญาเอก    

      พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ)    ปริญญาเอก   
  

 



นิสิต 

นิสิตรวมทุกชัน้ปี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก จ าแนกตามสาขาวิชา 
 

คณะ สาขาวิชา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

พระภิกษ ุ คฤหัสถ ์ ภาคพิเศษ พระภิกษ ุ คฤหัสถ ์ ภาค
พิเศษ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

คณะพุทธศาสตร์+ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

พระพุทธศาสนา ๒๗๔๗ ๑๔๒ ๓๔๙ ๑๐๕๑ ๒๒๔ ๒๐๕ ๔๐๔ ๑๘๓ 
พระพุทธศาสนา
(นานาชาติ) 

๑๘๐ ๗   ๑๐๙ ๒๔       

  ธรรมนิเทศ       ๙         

  ปรัชญา ๘๓   ๖๐ ๑๙๒ ๔ ๓ ๖๐   

  ศาสนาเปรียบเทียบ       ๗๔ ๙       

  วิปัสสนาภาวนา       ๑๘๔ ๔๒       

  ศาสนา ๔๐๕   ๑           

  ภาษาบาล ี ๖๑               

  บาลีพุทธศาสตร์ ๑๒           ๗   

  พุทธศิลปกรรม ๖๐ ๕๓             

  Mahayana Studies                 

  Chinese Buddhism                 

  Buddhist Leadership                 

คณะครุศาสตร ์ สังคมศึกษา ๙๘๕ ๑๑๔ ๑๑๔           

  การสอนภาษาไทย ๓๖๔ ๑๐๕             

  การสอนภาษาอังกฤษ ๑๗๓ ๓๒             

  การสอนพระพุทธศาสนา ๑๓๓ ๑๙             

  การบริหารการศึกษา       ๒๕๑ ๑๓๔ ๕๔ ๘๓   

  จิตวิทยาการปรกึษาฯ ๒๘               

คณะมนุษยศาสตร ์ ชีวิตและความตาย       ๒๐ ๔๕       

  ภาษาศาสตร์       ๒๘ ๑๕       

  ภาษาไทย ๓๗๙ ๑๐๕ ๒๐๙           

  ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ) ๑๒๑               

  พุทธจิตวิทยา ๑๕ ๗๑             

  จิตวิทยา ๔๒ ๗๑             

คณะสังคมศาสตร ์ รัฐประศาสนศาสตร์ ๖๗ ๑๒๓ ๓๐ ๓๖๘ ๒๑๓ ๑๕๙ ๒๑๐   

  การจัดการเชิงพุทธ ๒๐๕๗ ๓๐ ๗๔ ๑๘๑     ๙๑   
 

 
 

         



นิสิตรวมทุกชัน้ปี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก จ าแนกตามสาขาตามสาขาวชิา 

คณะ สาขาวิชา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

พระภิกษ ุ คฤหัสถ ์ ภาคพิเศษ พระภิกษ ุ คฤหัสถ ์
ภาค
พิเศษ 

ภาค
ปกต ิ

ภาคพิเศษ 

  รัฐศาสตร ์(การเมือง
การปกครอง) 

๑๙๓๕ ๔,๓๑๒ ๑๐๙๔           

  รัฐศาสตร ์
 (การบริหารรัฐกิจ) 

๘๖๘ ๓๙๘ ๔๐๘           

  เศรษฐศาสตร ์ ๔๘ ๑             
  สังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา 
๒๓               

  สังคมสงเคราะห์
ศาสตร ์

               

รวม(รูป/คน) ๑๑๔๔๒ ๕๗๔๖  ๒๓๕๒ ๒๔๖๗ ๗๖๕ ๔๒๑ ๘๕๕  ๑๘๓ 

นิสิตทุกระดับทุกสาขาวิชา(รูป/คน)                                                                                                                                    
๒๔,๒๓๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บุคลากร 

บุคลากรปี ๒๕๕๕ จ าแนกตามส่วนงานที่สังกัด (ส่วนกลาง/วิทยาเขต/วิทยาลัย) 
       

ส่วนงาน 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว รวม 
วิชาการ ปฏิบัติการ วิชาการ ปฏิบัติการ 

ส านักงานอธิการบดี ๑๔ ๑๓๕ ๕๑ ๑๔ ๑๘๖ 
บัณฑิตวิทยาลัย ๑๒ ๓ ๓ ๑๑ ๒๙ 
คณะพุทธศาสตร์ ๒๖ ๒ ๖ ๕ ๓๙ 
คณะครุศาสตร ์ ๒๖ ๒ ๖ ๕ ๓๙ 
  -บาลีเตรียมอุดมศึกษา ๑๑ ๓ ๙ ๓ ๒๖ 
  -บาลีสาธิตศึกษา ๑๕ ๒ - - ๑๗ 
คณะมนุษยศาสตร์ ๑๗ ๑ ๘ ๓ ๒๙ 
คณะสังคมศาสตร์ ๑๗ ๓ ๘ ๕ ๓๓ 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ๑ ๑๐ ๓ ๑๓ ๒๘ 
ส านักส่งเสริมฯ ๒ ๓๒ ๔๔ ๒ ๘๐ 
ส านักหอสมุดฯ - ๑๒ ๑๙ - ๓๑ 
วิทยาเขตหนองคาย ๒๑ ๑๕ ๑ ๑๑ ๔๘ 
วิทยาเขตเชียงใหม่ ๓๑ ๒๓ ๗ ๒๗ ๘๘ 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๑๕ ๑๗ ๑ ๓ ๓๖ 
วิทยาเขตขอนแก่น ๓๒ ๒๔ ๔ ๒๘ ๘๘ 
วิทยาเขตนครราชสีมา ๒๐ ๑๑ ๒ ๑๐ ๔๓ 
วิทยาเขตอุบลราชธานี ๒๒ ๑๒ ๓ ๔ ๔๑ 
วิทยาเขตแพร่ ๑๘ ๑๓ ๑๗ ๑๘ ๖๖ 
วิทยาเขตสุรินทร์ ๑๖ ๑๐ ๔ ๒๒ ๕๒ 
วิทยาเขตพะเยา ๒๒ ๑๕ ๑ ๘ ๔๖ 
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ๑๓ ๖ - - ๑๙ 
วิทยาลัยสงฆ์เลย ๕ ๓ ๑ ๑๐ ๑๙ 
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๖ - - ๑๒ ๑๘ 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ๑๐ - - ๑๓ ๒๓ 



วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ๑๔ ๒ ๙ ๑๙ ๔๔ 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๑๑ ๗ ๑๗ ๑๖ ๕๑ 
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ - - ๒๑ ๑๔ ๓๕ 
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี   - - - ๑๔ ๑๔ 
รวม  ๓๙๗ ๓๖๓ ๒๔๕ ๒๙๐ ๑,๒๖๘ 

 
 
อาคารสถานที่  
 

สถานที ่ 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. 
  อาคารส านักงานอธิการบดี อาคาร ๔ ชั้น ๔,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. 
  อาคารส านักหอสมุดและเทคโนโลยีฯ 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. 

วิทยาเขตหนองคาย 
  อาคารเรียนรวม อาคาร ๓ ชั้น ๒,๙๐๑.๖๐ ตร.ม. 

  
อาคารหอสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อาคาร ๓ ชั้น  ๑,๑๘๘.๐๐ 
ตร.ม. 

  อาคารปฏิบัติธรรม  อาคารชั้นเดียว ๕๖๐.๐๐ ตร.ม. 
  อาคารส านักงานวิทยุ อาคารชั้นเดียว ๒๔๐.๐๐ ตร.ม. 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
  อาคารเรียนศรีโสภณ อาคาร ๕ ชั้น -   ตร.ม. 
  อาคารหอพักนิสิต อาคาร ๒ ชัน -   ตร.ม. 
  อาคารโรงอาหาร อาคารชั้นเดียว -   ตร.ม. 
วิทยาเขตเชียงใหม่ 
  อาคาร มจร ๑   ๒,๐๑๓.๐๐ ตร.ม. 
  อาคารช้อย นันทาภิวัฒน์   ๑,๑๐๔.๐๐ ตร.ม. 
  อาคารสถาบันวิทยบริการ   ๑,๙๔๓.๐๐ ตร.ม. 
  อาคารปริยัติธรรม(วรรณี เล็กตระกูล)   ๘๙๕.๐๐ ตร.ม. 
วิทยาเขตขอนแก่น 
  อาคารเรยีน ๑๐๐ ปสีมเด็จพระพุฒาจารย ์ อาคาร ๔ ชั้น ๖,๐๐๐.๐๐ ตรม. 
  อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๓ ชั้น ๑,๘๗๕.๖๐ ตรม. 
  อาคารหอประชุม อาคาร ๒ ชั้น ๘,๖๐๐.๐๐ ตรม. 
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. 
 อาคารส านักงาน   ตร.ม. 
 อาคารหอประชุมสิริราชานุสรณ์   ตร.ม. 
วิทยาเขตสุรินทร ์

  อาคารหอประชุมเฉลมิพระเกียรต ิ อาคารชั้นเดียว ๒,๓๕๑ ตร.ม. 
  อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๓ ชั้น -  ตร.ม. 
  อาคารส านักงานวิทยาเขตสรุินทร ์ อาคาร ๓ ชั้น -  ตร.ม. 
  อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๕๐ พรรษา อาคาร ๓ ชั้น -  ตร.ม. 
  อาคารส านักงาน อาคารชั้นเดียว -  ตร.ม. 
  อาคารรับรอง ๕ อาคารชั้นเดียว -  ตร.ม. 
  อาคารปฏิบัตธิรรมวิเทศรังสี (หลวงตาช)ี   -  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 ชั้่น ๗๒๐.๐๐ ตร.ม. 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
  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. 
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
  อาคารอ านวยการวิทยาลัย 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. 
  อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อาคาร ๔ ชั้น ๒,๘๔๒.๐๐ ตร.ม. 

  
อาคารหอสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

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. 
  อาคารหอประชุมเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคาร ๓ ชั้น - ตร.ม. 
 อาคาร ๓    
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    
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
  อาคารส านักงาน 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. 

 
 
 

สถิติผู้ส าเร็จการศึกษาพุทธศาสตบัณฑิต รุ่นที่ ๕๗ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

ที ่ รายการ พระ คฤหัสถ์ รวม หมายเหตุ 
๑ คณะพุทธศาสตร์ ๙๑๙ ๓๘ ๙๕๗   

๒ คณะครุศาสตร์ ๒๔๑       

๓ คณะมนุษยศาสตร์ ๑๙๑ ๒๔ ๒๑๕   

๔ คณะสังคมศาสตร์ ๘๒๙ ๗๕๔ ๑๕๘๓   

๕ สถาบันสมทบ ๑๗ ๔ ๒๑   

รวมทั้งสิ้น ๒๑๙๗ ๘๒๐ ๓๐๑๗   

 
 
 



ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
 

  ยทุธศาสตรท์ี ่๑ การผลติบณัฑติและการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน 

 ยทุธศาสตรท์ี ่๒ ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาองคค์วามรูเ้พื่อเพิม่ศกัยภาพการวจิยัทางพระพุทธศาสนา           

              ระดบันานาชาต ิ

 ยทุธศาสตรท์ี ่๓ การบรกิารวชิาการดา้นพระพุทธศาสนาแก่ชุมชนและสงัคมทุกระดบั ทัง้ระดบัชาต ิ 

              และนานาชาต ิ          

        ยทุธศาสตรท์ี ่๔ การทะนุบ ารงุพระพุทธศาสนา และศลิปวฒันธรรม 

 ยทุธศาสตรท์ี ่๕ พฒันาระบบการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ มาตรการ  
และโครงการ/กิจกรรม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ บัณฑิตและบุคลากรที่ผ่านการศึกษาอบรมเป็นผู้มีคุณธรรมน าความรู้  
มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้น าทางจิตใจและปัญญา มีโลกทัศน์
กว้างไกล มีความสามารถและทักษะในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตน
เพ่ือพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม 

 
ตัวช้ีวัด 
๑.ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่ด าเนินการตามกระบวนการในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
โครงการผลิตต ารารายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาศาสนา, โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร, โครงการสืบค้นแหล่ง
เรียนรู้พระพุทธศาสนา, โครงการจัดท าหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ จ านวน ๙๓ เล่ม คิดเป็นร้อยละ ๙๓  
๒. จ านวนหลักสูตรที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม 
๓. จ านวนหลักสูตรพระพุทธศาสนานานาชาติ 



๔. ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
๕. ร้อยละของอาจารย์ชาวต่างประเทศต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
๖. ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
๗. จ านวนหน่วยวิทยบริการ ห้องเรียน วิทยาลัยที่ได้รับการยกฐานะส่วนงาน 
๘. ร้อยละของนิสิตใหม่ที่เพ่ิมข้ึนต่อปีการศึกษา 
๙. ร้อยละของนิสิตใหม่ชาวต่างประเทศต่อนิสิตชาวต่างประเทศท้ังหมด 
๑๐.ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ปฏิบัติศาสนกิจ ท างานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
๑๑. จ านวนนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา 
๑๒. จ านวนโรงเรียนสาธิตของส่วนงานที่รองรับการพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่๑ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
มาตรการ 
๑.๑ คณะ/ภาควิชาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
๑.๒ เร่งรัดการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเดิมให้การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้มากข้ึน 
 
โครงการ/กิจกรรม 
๑.๑ โครงการจัดท าแผนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สกอ. ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
๑.๒ โครงการจัดท าหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม 
 
กลยุทธ์ที ่๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรการ 
๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีคุณวุฒิเพิ่มสูงขึ้น 
๒.๒  สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  
๒.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น 
 
โครงการ/กิจกรรม 
๒.๑  โครงการจัดทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของบุคลากรสายวิชาการ 
๒.๒  กิจกรรมให้ความส าคัญกับการบรรจุบุคลากรสายวิชาการคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
๒.๓ จัดจ้างอาจารย์ประเภทลูกจ้างชั่วคราว หรือผู้มีความรู้ความสามารถในคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
๒.๔  ส่งเสริมและก ากับดูแลการขอต าแหน่งทางวิชาการ 



๒.๕  การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการส าหรับอาจารย์บรรจุใหม่ 
๒.๖  จัดเงินรางวัลพิเศษส าหรับผู้ที่เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการท่ีสูงขึ้น 
๒.๗  ก าหนดแนวทางเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้ผูกพันกับการพิจารณาความดีความชอบในรอบปี 
 
กลยุทธ์ที ่๓ พัฒนานิสิตและขยายโอกาสการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ 
มาตรการ 
๓.๑  สนับสนุนการจัดตั้งวิทยาลัย และวิทยาเขต เพ่ือรองรับการขยายโอกาสทางการศึกษา 
๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานิสิต เพ่ือเพ่ิมทักษะ ประสบการณ ์และสามารถปฏิบัติงานได้ 
๓.๓ สนับสนุนการจัดตั้งชมรมนิสิตและศิษย์เก่า 
 
โครงการ/กิจกรรม 
๓.๑  จัดตั้งวิทยาลัย/วิทยาเขต 
๓.๒  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
๓.๓  โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๓.๔  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต 
๓.๕  โครงการศึกษาดูงานนิสิต 
๓.๖  จัดตั้งโรงเรียนสาธิตของส่วนงานจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ท่ี ๒ มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานสากล สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 

 
ตัวช้ีวัด 
๑. จ านวนรายวิชาที่มีแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอนหรือต ารา หรือหนังสือ 
๒.จ านวนรายวิชาที่มีแผนการสอนและเอกสารหรือต าราหรือหนังสือหลักสูตรพระพุทธศาสนานานาชาติ 
๓. จ านวนรายวิชาที่มีการพัฒนาและผลิตเป็นสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 
๔. จ านวนรายวิชาที่มีการใช้ Smart Device  
๕. จ านวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
๖. ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตต่อโสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
๗. มีวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 



๘.จ านวนเครือข่ายวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 
๙. มีผังแม่บทมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัย 
 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพ
และทันสมัย 
มาตรการ 
๔.๑  สนับสนุนการผลิตและจัดพิมพ์หนังสือ/ต ารา/เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
๔.๒  จัดให้มีการใช้ระบบ Smart Device ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนอย่างจริงจัง เพ่ือให้นิสิตมีทักษะทาง 
         ปัญญาด้วยตนเอง 
๔.๓ จัดให้มีระบบการบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้นิสิตได้เข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
โครงการ/กิจกรรม 
๔.๑ โครงการผลิตและพัฒนาต าราทางวิชาการ 
๔.๒ โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยี 
๔.๓ โครงการพัฒนาห้องสมุด 
๔.๔ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 
กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา
ระดับนานาชาติ 
มาตรการ 
๕.๑  ด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ส าหรับจัดตั้งวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 
๕.๒  ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
๕.๓ ด าเนินการจัดท าผังแม่บทให้สอดคล้องกับข้อจ ากัดของที่ดินเพ่ือรองรับการขยายตัวในอนาคต 
  
โครงการ/กิจกรรม 
๕.๑ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 
๕.๒ โครงการระดมทุนในการจัดตั้งและก่อสร้างอาคารประกอบต่างๆ ในวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 
๕.๓ โครงการจัดตั้งศูนย์ศกึษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
๕.๔ โครงการจัดท าผังแม่บทมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย 
๕.๕ โครงการเรียนรู้ภาษาเพ่ือนบ้านเพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน 



๕.๖ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิต “นวัตกรรมความรู้สู่ภาครัฐและเอกชนกลยุทธ์การ 
        พัฒนาองค์การเพ่ือก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน” 
๕.๗ โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคอินโดจีน 
๕.๘ โครงการความร่วมมือทางการศึกษากับประเทศเพ่ือนบ้าน 
๕.๙ โครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
หน่วยงาน     
 ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 
 

เป้าประสงค์ท่ี ๓ มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับการเผยแพร่ และ
ประยุกต์ใช้พัฒนาจิตใจและสังคมในระดับชาติและนานาชาติ 

 
ตัวช้ีวัด 
๑.  บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ ของ
บุคลากรทั้งหมด 
๒.  ผลงานวิจัยเพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี ของผลงานวิจัยทั้งหมดในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
๓.  ร้อยละของผลงานวิจัยคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาต่อผลงานวิจัยทั้งหมดในปีงบประมาณ 
๔.  จ านวนเครือข่ายการวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ 
๕.  จัดท าวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ผลงานวิจัยอย่างน้อย ๑ หัวเรื่องที่ได้รับการบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย (Thai-journal  Citation Index : TCI)  
๖. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ร้อยละ ๕๐ ของผลงานวิจัยทั้งหมดในปีงบประมาณ 
๗.  สร้างเวทีเผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ 
๘.  การใช้ผลงานวิจัยในการเรียนการสอน ร้อยละ ๓๐ ของผลงานวิจัยทั้งหมดในปีงบประมาณ  
๙. การใช้ผลงานวิจัยในการพัฒนางานร้อยละ ๒๐ ของผลงานวิจัยทั้งหมดในปีงบประมาณ 
๑๐. การใช้ผลงานวิจัยในการพัฒนาสังคมร้อยละ๑๐ ของผลงานวิจัยทั้งหมดในปีงบประมาณ  
๑๑. การใช้ผลงานวิจัยในการพัฒนากิจการคณะสงฆ์ร้อยละ๑๐ ของผลงานวิจัยทั้งหมดในปีงบประมาณ 



๑๒. ผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิงหรือตีพิมพ์ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ร้อยละ ๓ ของผลงานวิจัยทั้งหมดใน
ปีงบประมาณ 
๑๓. บุคลากรหรือส่วนงาน ได้รับรางวัลทางการวิจัย ระดับชาติ หรือนานาชาติ ปีละ ๑ รางวัล 
๑๔. บุคลากรหรือส่วนงานได้รับการยกย่องทางการวิจัย ร้อยละ ๑ ของบุคลากรรวมทั้งมหาวิทยาลัย 
๑๕. มีระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 
๑๖. มีคลินิกการวิจัยและพัฒนาทางพระพุทธศาสนาและผู้ทรงคุณวุฒิประจ าส่วนงาน  
๑๗. มีระบบงานวิจัยตามวงจร PDCA 
 
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนานักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มความรู้ และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือนักวิจัยและการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
มาตรการ 
๖.๑  พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ 
๖.๒  ผลิตผลงานวิจัยเพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
๖.๓ ท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยกับสถาบันระดับชาติและนานาชาติอย่างน้อย ๑๐ เครือข่าย/
แห่ง 
  
โครงการ/กิจกรรม 
๖.๑  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 
๖.๒  โครงการผลิตผลงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มความรู้ 
๖.๓  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนักวิจัย 
 
 
กลยุทธ์ที ่๗ ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
มาตรการ 
๗.๑ ยกระดับมาตรฐานวารสารและบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-journal Citation 
Index : TCI) อย่างน้อย ๑ หัวเรื่องวารสาร 
๗.๒  จัดเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติปีละ ๑ ครั้ง 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม 
๗.๑  โครงการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
กลยุทธ์ที่  ๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการน าองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน  พัฒนาตน พัฒนา
งาน พัฒนาสังคมและกิจการคณะสงฆ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
มาตรการ 
๘.๑  ส่งเสริมให้น าผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๘.๒  ส่งเสริมให้น าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาตน พัฒนางาน 
๘.๓  ส่งเสริมให้น าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาสังคม และกิจการคณะสงฆ์ 
 
โครงการ/กิจกรรม 
๘.๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการน าองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน พัฒนาตน พัฒนางาน 
๘.๒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการน าองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาสังคมและกิจการคณะสงฆ์ 
 
กลยุทธ์ที่ ๙  ส่งเสริมให้ผลการวิจัยได้รับการอ้างอิง การน าเสนอ การน าไปใช้ การตีพิมพ์และได้รับรางวัล
ระดับชาติและนานาชาติ 
มาตรการ 
๙.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนผลการวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง การน าเสนอ การน าไปใช้ การตีพิมพ์ และได้รับรางวัล
ระดับชาติและนานาชาติ 
 
 
 
โครงการ/กิจกรรม 
๙.๑ โครงการส่งเสริมให้ผลการวิจัยได้รับการอ้างอิง การน าเสนอ การน าไปใช้ และการตีพิมพ์ระดับชาติและ
นานาชาติ 
 
กลยุทธ์ที ่๑๐ พัฒนาระบบการบริหารการจัดการงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
มาตรการ 
๑๐.๑  จัดท าระบบฐานข้อมูลงานวิจัยตามมาตรฐานระดับนานาชาติ 
๑๐.๒ ส่งเสริมการจัดตั้งคลินิกการวิจัยและพัฒนาทางพระพุทธศาสนาระดับคณะ ส านัก สถาบัน 
 



โครงการ/กิจกรรม 
๑๐.๑ โครงการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการงานวิจัยระดับนานาชาติ 
 
หน่วยงาน 
 ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่ชุมชนและสังคมระดับชาติและนานาชาติ 
 

เป้าประสงค์ที่ 
๔ 

มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน แก่คณะสงฆ์ ชุมชน และสังคมระดับชาติและนานาชาติ 

 
 
ตัวช้ีวัด 
๑. มีศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐานและศูนย์พัฒนาบุคลากร 
๒.  จ านวนโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๓.  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการวิชาการ 
๔.  ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๕.  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการให้บริการวิชาการ 
๖.  จ านวนคู่มือหรือระเบียบการปฏิบัติงานเพื่อบริการวิชาการ 
๗.  จ านวนฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริการวิชาการ 
๘.     จ านวนสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์เพ่ือการบริการวิชาการ 
๙.  มีวิทยาลัยพระธรรมทูต 
๑๐.  มีหลักสูตรพระธรรมทูตระดับบัณฑิตศึกษา 
๑๑.  มีศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน และพระธรรมทูตนานาชาติ 
๑๒.  ระดับความส าเร็จของหลักสูตรและการสัมมนา 
๑๓. ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามกระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
๑๔.  ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ และโครงการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้เกิด
สันติสุขในสังคม 



๑๕.  มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 
 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ พัฒนาศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน-ศูนย์พัฒนาบุคลากรและทรัพยากรบุคคล ให้สามารถบริการ
วิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม ระดับชาติและนานาชาติ 
 ๑๑.๑ พัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงานด้านวิชาการและเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่สังคม ระดับชาติและ
นานาชาติ 
 
  
โครงการ/กิจกรรม 
๑๑.๑ โครงการก่อสร้างศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐานและศูนย์พัฒนาบุคลากร 
๑๑.๒ โครงการการจัดการความรู้เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
๑๑.๓  โครงการฝึกอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน                   
๑๑.๔  โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือการบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา 
๑๑.๕  โครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา 
๑๑.๖ โครงการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาเพ่ือการบริการวิชาการแก่สังคม 
๑๑.๗  โครงการสอนธรรมศึกษาในทัณฑสถานและสถานศึกษา 
๑๑.๘  พระไตรปิฎกส าหรับประชาชน 
๑๑.๙  โครงการนิสิตอาสาพัฒนาสังคม 
๑๑.๑๐ โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิต 
 
กลยุทธ์ที่ ๑๒  จัดระบบข้อมูลและระบบการจัดการทรัพยากรองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดวิชาการทั้งทรัพยากรบุคคล 
ทักษะช านาญการ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถสนองต่อความต้องการได้ตามเฉพาะกรณี 
 
มาตรการ 
๑๒.๑ จัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่  พัฒนาองค์ความรู้ทรัพยากรบุคคลมีการ
จัดเก็บและติดตามข้อมูลด้านการให้บริการวิชาการ 
๑๒.๒ จัดให้มีระบบการประเมินผลการด าเนินงานจากการให้บริการวิชาการ 
 
โครงการ/กิจกรรม 
๑๒.๑ โครงการพัฒนาวิชาการด้านพระพุทธศาสนาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 



๑๒.๒ โครงการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๒.๓  โครงการเผยแผ่ธรรมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ 
 
กลยุทธ์ที ่๑๓ ส่งเสริมการสอน และเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
มาตรการ 
๑๓.๑ จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ 
๑๓.๒ ส่งเสริมการจัดตั้งวิทยาลัยพระธรรมทูต 
 
โครงการ/กิจกรรม 
๑๓.๑ โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ 
๑๓.๒ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยพระธรรมทูต 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๑๔ พัฒนาและเปิดหลักสูตรการอบรม หรือสัมมนา ให้สามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างคุ้มค่า และ
ยกระดับมาตรฐานการคณะสงฆ์ หรือสังคมคุณธรรม 
มาตรการ 
๑๔.๑  ทุกส่วนงานจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๑๔.๒  ให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล  
 
โครงการ/กิจกรรม 
๑๔.๑  โครงการจัดท าแผนการบริการวิชาการท่ีส่งเสริมการคณะสงฆ์และสังคมคุณธรรม  
๑๔.๒. โครงการปฏิบัติธรรมส าหรับพระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป 
๑๔.๓  โครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
  
กลยุทธ์ที่ ๑๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะสงฆ์ ภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วน
ร่วมในกระบวน การจัดท าโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อความม่ันคงและความเข้มแข็งของสังคม 
มาตรการ 
๑๕.๑ ให้ภาครัฐ เอกชน ชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีส่วนร่วม 
 
โครงการ/กิจกรรม 



๑๕.๑  โครงการจัดท าแผนการบริการวิชาการท่ีคณะสงฆ์ ภาครัฐ เอกชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมเพ่ือความมั่นคงและความเข้มแข็งของสังคม 
๑๕.๒  โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ 
๑๕.๓  โครงการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาเพ่ือการบริการวิชาการแก่สังคม 
๑๕.๔  โครงการอมรมธรรมแก่เยาวชนในสถานพินิจ 
๑๕.๕  บริหารจัดการส าหรับผู้น าชุมชนในมิติพุทธและวิทยาการสมัยใหม่ 
๑๕.๖ โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการงานคณะสงฆ์ 
๑๕.๗ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนิสิตเพ่ือการให้บริการวิชาการ 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๑๖ ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการบริการวิชาการอย่างยั่งยืน ระหว่างมหาวิทยาลัยกับทุกภาคส่วน 
และแสวงหาโจทย์วิจัยเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน ชี้น า และแก้ไขปัญหาให้เกิดสันติสุขในสังคม 
 
มาตรการ 
๑๖.๑ สนับสนุนการจัดท าโครงการวิจัยที่ตอบสนองกับความต้องการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน 
 
โครงการ/กิจกรรม 
๑๖.๑ โครงการบริการวิชาการ และโครงการวิจัยที่ตอบสนองกับความต้องการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน 
๑๖.๒  โครงการพุทธศาสน์สงเคราะห์ 
๑๖.๓  นิสิตจิตอาสาน าธรรมะสู่ผู้ป่วยตามแนววิถีพุทธ 
๑๖.๔  โครงการค่ายบัณฑิตอาสาพัฒนาชุมชน 
๑๖.๕  โครงการขับเคลื่อนแผนปรองดองเพ่ือสันติสุขในภาคใต้ 
๑๖.๖  โครงการศาสนิกสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 
๑๖.๗  ผู้น าชุมชนกับแนวทางสร้างความปรองดองด้วยหลักธรรมาภิบาลและสันติภาพ 
๑๖.๘  โครงการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อเอาชนะยาเสพติด 
 
หน่วยงาน 
 ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
 

เป้าประสงค์ที่ 
๕ 

มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 
 
ตัวช้ีวัด 
๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามโครงการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๒. ร้อยละของการรับรู้และการยอมรับอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์และผลงานอันทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยสู่สังคมทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
๓. จ านวนครั้งในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อัตลักษณ์ ภาพลักษณ์และผลงานอันทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย 
๔. จ านวนรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติที่มหาวิทยาลัยได้รับจากการสร้างเสริม  อัตลักษณ์ ภาพลักษณ์และ
ผลงานอันทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย 
๕. จ านวนโครงการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๖. ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าท่ีใช้ในการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่องบด าเนินงาน 
๗. จ านวนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาและประเทศเพ่ือนบ้าน (Area Study) 
๘. ระดับความก้าวหน้าของการด าเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ 
๙. ร้อยละของโครงการที่ส่งเสริมนิสิต บุคลากรและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อจ านวนโครงการ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๑๐. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามโครงการ 
 
กลยุทธ์ที่ ๑๗ รณรงค์ให้นิสิตและบุคลากรมีความตระหนักในเรื่องการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและมีบทบาทใน
การส่งเสริม ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสังคมร่วมกับภาคประชาชน 
มาตรการ 
๑๗.๑ มีการบูรณาการการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการวิจัย การบริการวิชาการของแต่ละส่วนงาน 
๑๗.๒ จัดให้มีระบบและกลไกเพ่ือการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและมี
ประโยชน์โดยตรงต่อสังคม 
 



โครงการ/กิจกรรม 
 ๑๗.๑ โครงการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันสื่อถึงอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์และผลงานอันทรงคุณค่าของ
มหาวิทยาลัย 
 ๑๗.๒ โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่อัตลักษณ์ ภาพลักษณ์และผลงานอันทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย 
 ๑๗.๓  โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 ๑๗.๔  โครงการตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน 
 ๑๗.๕  โครงการฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
 ๑๗.๖  โครงการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทย 
 ๑๗.๗ โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่อัตลักษณ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 ๑๗.๘ โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ 
 ๑๗.๙ จัดนิทรรศการและร่วมกิจกรรมการแสดง ประกวดศิลปวัฒนธรรม 
๑๗.๑๐ โครงการสืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเทศน์มหาชาติ 
๑๗.๑๑ โครงการอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม ในท้องถิ่น 
๑๗.๑๒ โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่น 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๑๘ มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา มรดกทางประเพณีวัฒนธรรมไทย ในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ 
มาตรการ 
๑๘.๑ เชื่อมโยงความรู้ด้านพระพุทธศาสนาสู่ระดับนานาชาติอันจะเป็นกลไกในการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๑๘.๒ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนาในเชิงสร้างสรรค์ 
๑๘.๓ ส่งเสริมการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ 
 
โครงการ/กิจกรรม 
๑๘.๑ โครงการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เช่น โครงการประชุมผู้น าศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันส าคัญสากลของ
โลก เป็นต้น 
๑๘.๒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่นในการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เช่น 
โครงการสวนสมุนไพรและแพทย์แผนไทย  โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาของประชาคมอาเซียน เป็นต้น 
๑๘.๓ การประชุมสัมมนาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันส าคัญสากลของโลก ร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียน 
๑๘.๔ โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพ่ือนบ้าน 



๑๘.๕ โครงการสืบค้นแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างล้านนาประเทศไทย  กับสิบสองปันนา 
ประเทศจีน 
๑๘.๖ โครงการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ประเทศภูมิภาคลุ่มแม่นโขง 
 
กลยุทธ์ที ่๑๙ พัฒนาพิพิธภัณฑ์ หอพุทธศิลป์และผลงานบุรพาจารย์ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้       
มาตรการ 
๑๙.๑ พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนา 
 
โครงการ/กิจกรรม 
๑๙.๑ โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนาให้เป็นที่รู้จักและเป็น
มรดกของชาติทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
๑๙.๒  โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านพุทธศิลป์ 
๑๙.๓  โครงการอนุรักษ์พุทธศิลป์ในล้านนา 
๑๙.๔  โครงการอนุรักษ์โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ 
๑๙.๕  โครงการพัฒนาห้องพุทธศิลป์เพื่อการเรียนรู้ทางด้านพุทธศิลป์ 
๑๙.๖  โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ผลงานพระพุทธโฆษาจารย์และบุรพาจารย์ 
๑๙.๗  โครงการวันบูรพาจารย์ 
๑๙.๘  โครงการ KM หอพุทธศิลป์ 
๑๙.๙  โครงการส่งเสริมหอพุทธศิลป์ 
   
กลยุทธ์ที ่๒๐ ส่งเสริมให้นิสิตบุคลากรและชุมชนให้ด ารงวิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรการ 
๒๔.๑ พัฒนาให้ทุกคณะ สาขาวิชาพัฒนารูปแบบการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีความหลากหลายตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน 
 
โครงการ/กิจกรรม 
๒๔.๑  โครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๒๔.๒  โครงการส่งเสริมความรู้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒๔.๓  โครงการศึกษาดงูานชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 



๒๔.๔  โครงการสัมมนาปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
หน่วยงาน 
 ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์ท่ี ๖ มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ตัวช้ีวัด     
  ๑. ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
  ๒. ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนงาน 
  ๓. จ านวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
  ๔. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามระบบและกลไกการติดตามประเมินผล 
  ๕. ร้อยละของผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในที่ได้รับความรู้ด้านการประกันคุณภาพ 
  ๖. จ านวนเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ 
  ๗. ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและส่วนงานสนับสนุน 
  ๘.  ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
  ๙. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/ดูงาน/ประชุม/สัมมนาภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ ต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด 
๑๐. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/ดูงาน/ประชุม/สัมมนาภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ ต่อบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 
๑๑. ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่มีวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
๑๒. ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
๑๓. ระดับความส าเร็จของการจัดสวัสดิการแก่บุคลากร 
๑๔. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
๑๕. จ านวนฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือการบริหารจัดการส าหรับผู้บริหาร 
๑๖. มีระบบ Social Media เพ่ือการบริหารจัดการส าหรับผู้บริหาร 



๑๗. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ด้านการเงินและงบประมาณ 
กลยุทธ์ที ่๒๑ พัฒนานโยบายการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
มาตรการ 
๒๑.๑ จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และแผนปฏิบัติการ 
๒๑.๒ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
 
โครงการ/กิจกรรม 
๒๑.๑ โครงการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๒๑.๒  โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
๒๑.๓  โครงการก่อสร้างและพัฒนาอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย 
 
กลยุทธ์ที ่๒๒ พัฒนาระบบและกลไกการติดตามการประเมินผลวิชาการและการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ  
มาตรการ 
๒๒.๑ จัดให้มีระบบและกลไกการติดตามประเมินผลทั้งด้านวิชาการและการบริหาร 
 
โครงการ/กิจกรรม 
๒๒.๑  โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
๒๒.๒ โครงการติดตามความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ-บาล (วิจัยสถาบัน) 
 
กลยุทธ์ที ่๒๓  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
มาตรการ 
๒๓.๑ สร้างความรู้ ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต บุคลากรและส่วนงานอย่างมีระบบและ
ต่อเนื่อง 
๒๓.๒ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนและส่วนงานจัดการศึกษา 
 
โครงการ/กิจกรรม 
๒๓.๑ ให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
๒๓.๒ สร้างเครือข่ายกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒๓.๓ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและส่วนงานสนับสนุน 
๒๓.๔ การตรวจประเมินระดับสถาบัน 



กลยุทธ์ที ่๒๔ พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรให้มีความเป็นสากล 
มาตรการ 
๒๔.๑ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
๒๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น 
๒๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรประจ าเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 
โครงการ/กิจกรรม 
๒๔.๑ โครงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 
๒๔.๒ โครงการจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากร 
๒๔.๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
๒๔.๔ กิจกรรมก ากับและดูแลให้บุคลากรประจ าเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 
กลยุทธ์ที่ ๒๕ ส่งเสริมสวัสดิการบุคลากร 
มาตรการ 
๒๕.๑ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย 
 
โครงการ/กิจกรรม 
๒๕.๑ โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากร 
๒๕.๒ โครงการกองทุนกู้ยืม ฌาปนกิจสงเคราะห์ 
๒๕.๓ โครงการจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้า 
๒๕.๔ โครงการส่งเสริมกีฬา และนันทนาการภายในมหาวิทยาลัย 
๒๕.๕ โครงการก่อสร้างโรงพิมพ์มหาจุฬา แห่งที ่๒ 
๒๕.๖ โครงการจัดตั้งวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย 
 
กลยุทธ์ที่ ๒๖ พัฒนาทรัพยากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพระดับ
สากล 
 
 
 
 



มาตรการ 
๒๖.๑ ปรับปรุงระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันให้มีความเชื่อมโยง ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบันตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ 
๒๖.๒  พัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรที่สนับสนุนการบริหารจัดการ 
 
โครงการ/กิจกรรม 
๒๖.๑ โครงการจัดท าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
๒๖.๒ โครงการจัดท าฐานข้อมูลด้านการติดตามประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินงานส าหรับผู้บริหาร 
๒๖.๓  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ เช่น อาคารเรียน อาคารส านักงาน อาคารหอประชุม อาคารหอสมุดและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น 
 
กลยุทธ์ที่ ๒๗ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้มี
ภูมิคุ้มกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรการ 
๒๗.๑ จัดให้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการเงินและงบประมาณ 
 
โครงการ/กิจกรรม 
๒๗.๑ โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการเงินและงบประมาณ 
๒๗.๒ โครงการจัดท าแผนพัฒนาระบบการเงินและงบประมาณ 
๒๗.๓ โครงการจัดท าแผนการติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ด้านการเงินและงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 
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กิจกรรมมหาวิทยาลัยในรอบปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ 
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-พระธรรมทูตสายต่างประเทศเรียนคอมพิวเตอร์ 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
 

 

 
 
-ผู้น าศาสนามาเยี่ยมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 

 



 

 
 
-กิจกรรมวันไหว้ครู 
 

 



 

 
 

 

 
 
 



-ภาพรับปริญญา 
 

 



 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวกคณะกรรมการต่างๆ 
 

นายกสภามหาวิทยาลัย 
 

 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
 

                                      

 
พระพรมหมบัณฑิต  นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์  นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ  
ประยูร ธมฺมจิตฺโต  ผอ.ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ       ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 



     
 
 

                               

 
ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์                  นางสุทธศรี  วงษ์สมาน    
  เลขาธิการสภาการศึกษา    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากรองอธิการบดี/คณบดี 
 

 

 
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 
 

                 

พระสุวรรณเมธาภรณ์     พระเมธีธรรมาลังการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ 
 



                           

พระวิสุทธิภัทรธาดา      พระศรีคัมภีรญาณ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 
 

  

  พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต 
  รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 
 
 
 



กรรมการสภามหาวิทยาลัย  จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

                           

พระพรหมเวท ี     พระธรรมกิตติวงศ ์               พระพรหมโมลี 
กรรมการมหาเถรสมาคม    ราชบัณฑิต               เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง 
เจ้าคณะภาค ๘             
 
 

                                 

 
ศ.(พิเศษ)จ านง ทองประเสริฐ  นายทวี  หนุนภักดี   ศ.นพ.เกษม  วัฒนชัย 
      ราชบัณฑิต    ประธานกรรมการ    องคมนตรี 
      บงล.เอส เอฟ ก าจัด 
 
 



 

กรรมการสภาวิชาการโดยต าแหนง่ 
 

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี 
พระวิสุทธิภัทรธาดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ,เลขานุการสภาวิชาการ 
พระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
พระธรรมปริยัติโมลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ 
พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว โชตโิก)  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 
พระราชรัตนาลงกรณ ์(พิศิษฐ์ สุวีโร) รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
พระเทพปัญญาสุธี รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ 
พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 
พระสุธีวรญาณ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา 
พระครูสารกิจโกศล รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี 
พระเมธีธรรมาลังการ รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ 
พระธรรมโมลี รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ 
พระราชวิริยาภรณ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา 
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 
พระสุธีธรรมานุวัตร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
พระราชวรมุนี คณบดีคณะพุทธศาสตร์ 
พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล คณบดีคณะครุศาสตร์ 
พระมหาขวัญชัย กิตฺติปาโล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
พระครูปริยัติกิตติธ ารง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
พระมหาหรรษา ธมฺมาหาโส รักษาการผอ.สถาบันภาษา 
พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ (โกวิทย์) ผอ.ส านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พระมหาโชว ์ทสฺสนีโย ผอ.ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
พระเทพปริยัติเมธี ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครสรรค์ 
พระศรีรัตนมุนี ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
พระครูปลัดวีระพงษ์ สุเมธี ผอ.ส านักวิชาการวิทยาเขตหนองคาย 
พระครูปัญญาธรรมานุกิจ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย 



พระมหาวรรณชัย ชยวณฺโณ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
พระมหาปรีดา ขนฺติโสภโณ ผอ.ส านักวิชาการวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
พระมหาเทพรัตน์ อริยว โส ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช 
พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
พระใบฎีกาเสน่ห์ ญาณเมธี รักษาการผอ.ส านักวิชาการวิทยาเขตเชียงใหม่ 
พระมหาดวงจันทร์ คุตฺตสีโล รักษาการผอ.วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ 
พระครูสิริสุตานุยุต ผอ.วิทยาสงฆ์ล าพูน 
พระครูปริยัติธรรมวงศ์ ผอ.ส านักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น 
พระครูภาวนาโพธิคุณ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
พระมหาภิรัฐกรณ์ อ สุมาลี ผอ.วิทยาลัยสงฆ์เลย 
พระครูสังฆรักษ์สมจิต พุทฺธวิริโย ผอ.ส านักวิชาการวิทยาเขตนครราชสีมา 
พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม ผอ.วิทยาสงฆ์นครราชสีมา 
พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน ผอ.ส านักวิชาการวิทยาเขตอุบลราชธานี 
พระครูกิตติคุโณภาส ผอ.วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ (เฉลิม) ผอ.ส านักวิชาการวิทยาเขตแพร่ 
พระครูปลัดพรหมเรศ โชติวโร ผอ.วิทยาลัยสงฆ์แพร่ 
พระมหาวิศิต ธีรว โส ผอ.ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ 
พระศรีวิสุทธิคุณ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ 
พระครูปริยัติภัทรคุณ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
พระราชปริยัติ ผอ.ส านักวิชาการวิทยาเขตพะเยา 
พระครูศรีวรพินิจ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พะเยา 
พระครูสิริธรรมภาณี รักษาการผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
พระราชโมลี (มีชัย) ผอ.ส านักวิชาการวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 
พระมหาสุรชัย วราสโภ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 
พระปริยัติกิจวิธาน(อมรภิรักษ์ ปสนฺโน) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
พระรัตนมุน ี(ปุณณมี วิสารโท) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
พระราชธรรมาลังการ(จันทร์ กตปุญฺโญ) รักษาการผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
พระราชธรรมสารสุธี(ธีรังกูร ธีรงฺกุโร) รักษาการผอ.วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
นายค าพันธ์ วงศ์เสน่ห์ ผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะพุทธศาสตร์ 
นายสันติ เมืองแสง ผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะพุทธศาสตร์ 
ดร.ณัทธีร์ ศรีด ี ผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะพุทธศาสตร์ 
ผศ.ดร.สมชัย ศรีนอก ผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 
ผศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ ผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 
นายพิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ ผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 



ผศ.ดร.สิริวัฒน ์ศรีเครือดง ผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ 
ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ ผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ 
นายอดุลย์ คนแรง ผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ 
ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ 
ดร.พิเชฐ ทั่งโต ผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ 
ผศ.ดร.โกนิฏฐ ์ศรีทอง ผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ 
พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม รักษาการผอ.ส านักทะเบียนและวัดผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

 

พระพรหมบัณฑติ 
อธิการบด ี

 



                  

 
พระสุวรรณเมธาภรณ์    พระศรีคัมภีรญาณ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

                   

พระวิสุทธิภัทธาดา    พระธรรมปริยัติโมลี 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   รองอธิการบดีฝ่าวกิจการนิสิต 



 
 

        

พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ   พระเมธีธรรมมาจารย์รอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 
 



 

ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
 
 



              

พระราชรัตนาลงกรณ์   พระเทพปัญญาสุธี    
รองอธิการบดี หนองคาย    รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 
 
 



     

 
พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ ์  พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต 
รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 
 
 
 
 
 



        

พระสุธีวรญาณ      พระครูสารกิจโกศล 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา    รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลฯ 
 
 
 
 
 
 
 



        

พระเมธีธรรมาลังการ     พระธรรมโมลี 
รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่   รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 
พระราชวิริยาภรณ์     สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่ปรึกษา 
พระพรมหมบัณฑิต  อธิการบดี 
พระวิสุทธิภัทรธาดา  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
พระศรีคัมภีรญาณ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
พระธรรมปริยัติโมลี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
พระเมธีธรรมาจารย์  รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 
ผศ.ดร. สุรพล  สุยะพรหม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 

 
 
คณะผู้จัดท า 
 
พระสุวรรณเมธาภรณ์   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
รศ.ดร.ธีรยุทธ พี่งเทียร   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
นายธวัชชัย สมอเนี้อ   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนงบประมาณ 
พระมหาทองค า ฐิตเปโม   รักษาการผู้อ านวยการกองแผนงาน,  
      รองผู้อ านวยการกองแผนงาน 
พระมหาบัณฑิต บณฑฺิตเมธี  หัวหน้าฝ่ายประสานงานวิทยาเขต 
พระมหาสาธิต สาธิโต   หัวหน้าฝ่ายวิจัยสถาบันและสารสนเทศม,  
       รักษาการผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 
พระมหาเพช็ร  อธิปญฺโญ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
พระมหาพชรศรัณย์  วิเชฏฺฐสมโณ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
พระเฉลิมพงษ์ จรณสมฺปนฺโน  นักจัดการงานทั่วไป 
นายทักษิณ  ประชามอญ   รักษาการหัวหน้าผ่ายนโยบายและและแผนงบประมาณ 
นางสาวชฎารัตน์  ไชยบุญตา  นักจัดการงานทั่วไป 
นายเสน่ห์  แซวรัมย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายธนิศร์  มีชื่อ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายบุญล้อม วิปุระ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 


