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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
 ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
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ปรัชญา
จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการ

กับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม

ปณิธาน
ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั ้นสูง

สำาหรับพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์

วิสัยทัศน์
มุ ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับชาติโดยการจัดการศึกษาและพัฒนา

องค์ความรู ้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ให้นำาไปสู ่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั ่งยืน

พันธกิจ
๑. ผลิตบัณฑิต

๒. ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยให้ก้าวไปสู ่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

๓. ให้บริการวิชาการในรูปแบบที ่หลากหลาย

๔. ส่งเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคมโลกด้านพระพุทธศาสนา

๕. บริการและพัฒนาบุคคลากรโดยยึดหลักการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย

บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม

อัตลักษณ์บัณฑิต

มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา



มหาวิทยาลัยมหาจุฬา        ลงกรณราชวิทยาลัย
The Chronology of Mahachula           longkornrajavidyalaya University  

 พุธศักราช 2530 พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯให้ย้ายการบอกพระปริยัติธรรมจาก 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว)ไปตั้งที่

วัดมหาธาตุเพื่อเป็นที่เล่าเรียนพระปริยัติธรรม

ของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายและโปรดให้เรียกว่า 

“มหาธาตุวิทยาลัย” และในวันที่ 8 พฤศจิกายน 

พุทธศักราช 2432 มหาวิทยาลัยได้เปิดการ

ศึกษาอย่างเป็นทางการ

 

 วันที่ 13 กันยายน พุทธศักราช 2439  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  

ได้พระราชทานเปลี่ยนนาม“มหาธาตุวิทยาลัย” 

เป็น“มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”เพื่อเป็น

สถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาช้ันสูงสำาหรับ

พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

 

 In 1887, His Majesty King  Chulalong-
korn, RamaV the great,graciously had the 
tradional center devoted to training monks 
and novices of the Mahanikaya sect in the 
oral tradition of Pali studies transferred 
from the temple of the Emerald Buddha to 
its new location at nearby Wat Mahathat. 
His Majesty conferred on the new institu-
tion the name of Mahathat Witthayalai, or 
Mahathat college. Two years later, on No-
vember 8, 1889, the college was officially 
declared open, whereas classes began

 September 13, 1896, His Majesty 
King Chulalongkorn the great, raised the 
status of Mahathat Witthayalai to that of a 
royal college, under the title of Mahachu-
lalongkorn rajavidyalaya (Mahachulalong-
korn Royal College) , aimed at providing 
Tipitaka studies, and higher education, not 
only for monks and novices, but also for 
laypeople
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬา        ลงกรณราชวิทยาลัย
The Chronology of Mahachula           longkornrajavidyalaya University  

 วั น ที่ 9 ม ก ร า คมพุ ท ธ ศั ก ร า ช 2490 

พ ร ะ เ ถ ร ะ นุ เ ถ ร ะ ฝ่ า ย ม ห า นิ ก า ย 5 7 รู ป  

นำาโดย พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺต เถร)  

อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุประชุมกันท่ีตำาหนักสมเด็จ 

วัดมหาธาตุได้ข้อยุติร่วมกันให้เปิดการศึกษาในรูป

แบบมหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศใช้ระเบียบมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2490

 

 

 วันที่ 18 กรกฎาคม พุทธศักราช 2490 เปิด

การศึกษาชั้นอบรมพื้นฐานและเตรียมอุดมศึกษา

ในปีพุทธศักราช 2493 ต่อมาได้ตั้งคณะพุทธ

ศาสตร์โดยเปิดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปีการ

ศึกษา 2494

 On January 9, 1947 , the chief 
abbot of Wat Mahathat, Phra Phimon-
latham (Choi Thanadhatta thera), as-
sembled fiftyseven senior monks of 
the Mahanikaya sect at Somdet’s resi-
dence of Wat Mahathat to draft a new     
curriculum featuring Buddhist studies 
along university lines, which survives, 
with modifications, to the present day. 
Mahachulalongkornrajavidyalaya regu-
lation 1847 was in use.

 On July 18, 1947, Mahachulalong-
kornrajavidyalaya opened a primary 
school and,two years later, a secondary 
school. This was followed, in 1950, by 
the establishment of faculty of Buddhist 
Studies at the undergraduate level.
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 On September 27,1984, the Thai  
Government issued a royal decree to according  
Bachelor degrees awarded by Mahachulalong-
kornrajavidyalaya under royal patronage equal 
status to those awarded by state universities.

 On September 21, 1997, the National  
Assembly of Thailand enacted a royal Act of  
Mahachulalongkornrajavidyalaya University to 
the effect that the University should become a  
legal entity under the supervision of the state.

 On July 9, 1999, the Mahachulalong-
kornrajavidyalaya University executive  
committeehad an audience with His Royal  
Highness Crown Prince Maha Vijiralongkorn 
of Thailand. His Royal Highness granted to 
the University the title deeds to approximately  
thirty-three acres at Lam Sai sub-district, Wand 
Noi district, Ayutthaya province, that had 
been donated by Dr. Ratsami and Khun Ying  
Sompong Wannitson.

 

 On May 16, 1969, Mahachulalongkorn-
rajavidyalaya under royal patronage was of 
oficially recognized by the Supreme Sangha 
Council as an educational institution for the 
Thai Sangha, located at Wat Mahathat.  

 On June 7,1978, Mahachulalongkorn-
rajavidyalaya under royal patronage began  
regional expansion, by establishing a new 
campus in the NongKhai province. By now, 
there are ten such campuses, long with twelve-
sangha colleges, six affiliated institutes, ten 
extended classrooms, and seventeen academic 
service units.

 วันท 16 พฤษภาคม พุทธศักราช 2512 

ม ห า เ ถ ร ส ม า ค ม ไ ด้ อ อ ก คำ า สั่ ง เ รื่ อ ง ก า ร

ศึ ก ษ า ขอ งมห า วิ ท ย า ลั ย ส งฆ์ พุ ท ธ ศั ก ร า ช  

2512 ให้การศึกษาของมจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใน 

พระบรมราชูปถัมภ์ ณ วัดมหาธาตุ เป็นการศึกษา

ของคณะสงฆ์

  
 วันที่ 7 มิถุนายน พุทธศักราช 2521   

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เริ่มขยายการศึกษาไปสู่ภูมิภาคโดยต้ังวิทยะขต

หนองคายขึ้นเป็นแห่งแรกที่ จังหวัดหนองคาย 

ปัจจุบัน (พุทธศักราช2557) มีวิทยาเขต 10 

วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 12 แห่ง สถาบันสมทบ 6 

แห่ง โครงการขยายห้องเรียน 5 แห่ง และหน่วยงาน

วิทยบริการ 17 แห่ง

 วันที่27กันยพุทธศักราช 2527  ได้มีการตรา

พระราชกำาหนดวิทยฐานะผู้สำาเร็จวิชาการพระพุทธ

ศาสนากำาหนดให้ผู้สำาเร็จหลักสูตรปริญญาพุทธ

ศาสนาบัณฑิตจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ มีวิทยฐานะชั้นปริญญาตรี 

 วันที่ 21 กันยายน พุทธศักราช 2540 ได้มีการ

ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย กำาหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคล 

มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ

 วันที่ 9 กรกฎาคม พุทธศักราช 2542  

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม

มกุฎราชกุมาร รับพระราชทานโฉนดที่ดินจำานวน 

84 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา ณ ตำาบลลำาไทร อำาเภอ

วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งนายแพทย์รัศมี  

คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร ถวายแก่มหาวิทยาลัย
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 วันที่  13 ธันวาคม พุทธศักราช 2542  

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร 

เสด็จพระราชดำาเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์

โครงการก่อสร้างที่ทำาการแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ตำาบลลำาไทร อำาเภอ

วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปีพุทธศักราช 

2543 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต) 

อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เริ่มดำาเนิน

การก่อสร้างที่ทำาการแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัย พร้อม

ทั้งจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม ปัจจุบัน(พุทธศักราช 2553) มี

เนื้อที่ทั้งหมดรวม 323 ไร่

 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2544 ขยาย

การศึกษาไปยังต่างประเทศโดยรับวิทยาลัยพุทธศาสนา

ดองกุกชอนบอนประเทศเกาหลีใต้เข้าเป็นสถาบันสมทบ

แห่งแรก ปัจจุบันมีสถาบันสมทบในต่างประเทศ 6 แห่ง

 On December 13, 1999, His Royal High-
ness Crown Prince Maha Vijiralongkorn laid 
the foundationstone of the new University 
main campus at Lam Sai sub-district, Wang 
Noi district, Ayutthaya province and, during 
the following year, the construction of the new 
main campus was initiated by the Rector, Phra 
Dharmakosajarn (Prayoon Dhammacitto) and 
the executive committee of the University. At 
present, due to acquisition of further land, the 
site consists of some one hundred and twen-
ty-nine acres.
 

On February 23, 2001, Mahachulalongkorn-
rajavidyalaya University formed affiliation 
with several institutes, starting the Buddhist 
Dongguk Chonbob College in South Korea. 
At present, there are six overseas affiliated in-
stitutes of the University.

 วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2551 มหาวิทยาลัย

ได้ย้ายที่ทำาการจากวัดมหาธาตุและวัดศรีสุดาราม 

กรุงเทพมหานคร มายังที่ทำาการแห่งใหม่ ณ ตำาบลลำา

ไทร อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 วันที่ 3 ธันวาคม พุทธศักราช 2553  

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ

พระราชดำาเนินทรงประกอบพิธีเปิดที่ทำาการแห่งใหม่ของ

มหาวิทยาลัย ณ ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา อย่างเป็นทางการ

 On October 1, 2008, the University relo-
cated from Wat Mahathat and Wat SiSudaram 
to the new main campus at Lam Sai sub-district, 
Wang Noi district, Ayutthaya province.

 On December 3,2010, opening ceremony 
of the University main campus is presided over 
by His Royal Highness Crown Prince Maha Vi-
jiralongkorn, at Lam Sai sub-district, Wang Noi 
district, Ayutthaya province.
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ผู้อำานวยการ
สำานักงานอธิการบดี 

สำานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

สำานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำานักทะเบียนและวัดผล

สถานบันวิจัยพุทธศาสตร์

สถาบันภาษา

สถาบันวิปัสสนาธุระ

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

วิทยาลัยพระธรรมฑูต

ศูนย์อาเซียน

วิทยาลัยสงฆ์,สำานักวิชาการ,สำานักงานวิทยาเขต

รองอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

รองอธิการบดีวิทยาเขตต่างๆ

คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย

คณะพระพุทธศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะมุนษยศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

สภาวิชาการ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการกำากับดูแลนโยบาย

และแผนงาน

โครงสร้างการบริหาร

สภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี

ที่ปรึกษา
อธิการบดี

ผู้ช่วย
อธิการบดี
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สำานักงานอธิการบดี
กองกลาง

กองกิจการนิสิต

กองกิจการวิทยาเขต

กองคลังและทรัพย์สิน

กองนิติการ

กองแผนงาน

กองวิชาการ

กองวิเทศสัมพันธ์

กองสื่อสารองค์กร

สำานักงานประกันคุณภาพการศึกษา

สำานักงานตรวจสอบภายใน

สำานักงานพระสอนศีลธรรม

สำานักงานสภามหาวิทยาลัย

คณะสังคมศาสตร์
สำานักงานคณบดี

ภาควิชารัฐศาสตร์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ภาควิชาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา

ภาควิชานิติศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์
สำานักงานคณบดี

ภาควิชาภาษาไทย

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 
ภาควิชาจิตวิทยา  

     

สำานักงานส่งเสริมพระพุทธ

ศาสนาและบริการสังคม
ส่วนงานบริหาร

ส่วนธรรมนิเทศ               

วิทยาลัยพระธรรมฑูต
สำานักงานวิทยาลัย

สำานักงานวิชาการ

ศูนย์อาเซียนศึกษา
ส่วนงานบริหาร

ส่วนวิจัย สารสนเทศและ

บริการวิชาการ

สถาบันภาษา
ส่วนงานบริหาร

ส่วนวิชาการ

สถาบันวิปัสสนาธุระ
ส่วนงานบริหาร

ส่วนวางแผนและพัฒนาอบรม

สำานักงานวิทยาเขต
ส่วนงานบริหาร

ส่วนคลังและทรัพย์สิน

วิทยาลัยสงฆ์
สำานักงานวิทยาลัย

สำานักงานวิชาการ

สำานักงานวิชาการ
ส่วนงานวิทยาลัย

บัณทิตวิทยาลัย
สำานักงานคณบดี

สาขาพระพุทธศาสนา

สาขาปรัชญา 
สาขาธรรมนิเทศ

คณะครุศาสตร์
สำานักงานคณบดี

ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาแนะแนว

ภาควิชาบริหารการศึกษา

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา

คณะพุทธศาสตร์
สำานักงานคณบดี

ภาควิชาพระพุทธศาสนา

ภาควิชาศาสนาและปรัชญา

ภาควิชาบาลีและสันสกฤต

โครงสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำานักงานทะเบียน

และวัดผล
ส่วนทะเบียนนิสิต

ส่วนประเมินผลการศึกษา

สำานักงานหอสมุดและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนหอสมุด

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยพุทธ

ศาสตร์นานาชาติ
สำานักงานวิทยาลัย

สำานักงานวิชาการ

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ส่วนงานบริหาร

ส่วนวางแผนและส่งเสริมการวิจัย
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พระพุทธโสธร  
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พระธรรมสุธี
(พีร์ สุชาโต ป.ธ.๕, M.A., พธ.ด. กิตติมศักดิ์)

นายกสภามหาวิทยาลัย

พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, พธ.บ. M.A., M.Phil, Ph.D.)

อธิการบดี
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พระราชวรเมธี ดร.
(ประสิทธ์ิ พฺรหฺมรํสี ป.ธ.๕, พธ.บ., M.A., Ph.D.)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พระเทพปัญญาสุธี
(พร้อม โกวีโท ป.ธ.๘, พธ.บ., M.A.)

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

พระราชวรมุนี  ดร.
(พล อภากโร ป.ธ.๙, พธ.บ., M.A., Ph.D.)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
(ป.ธ.๔, พธ.บ., M.A., Ph.D.)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

พระศรีคัมภีรญาณ รศ.,ดร.
(สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ ป.ธ.๙, ศษ.บ., M.A., Ph.D.)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระเมธีธรรมาจารย์
(ประสาร จนฺทสาโร น.ธ.เอก, พธ.บ., วท.ม.)

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

พระราชรัตนาลงกรณ์ ดร.
(คุณากร สุวีโร ศษ.บ., ค.ม., Ph.D.)

รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

พระสุวรรณเมธาภรณ์ ผศ.
(ขุนทอง สุวณฺณเมโธ ป.ธ.๔, พธ.บ., M.A.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

พระโสภณวชิราภรณ์
(ไสว โชติโก ป.ธ.๖, พธ.บ., พธ.ม.)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ



มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิท

ยา
ลยั

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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พระราชเขมากร ผศ.ดร.
(ประยุทธ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๙, พธ.บ., Ph.D.)

รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่

พระเทพญาณเมธี
(ศรีมูล มูลศิริ ป.ธ.๖, B.A., M.A.)

รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา

พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต ดร.
(สุกันยา อรุโณ น.ธ.เอก, พธ.บ., ศศ.ม., Ph.D..)

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น

พระธรรมโมลี ดร.
(ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ ป.ธ.๙, พธ.บ., M.A., Ph.D.)

รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์

พระราชสีมาภรณ์
(วันชัย กนฺตจารี ป.ธ.๗, พธ.บ.)

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา

พระราชธีราจารย์, ดร.
(ศรีพร วรวิญฺญู ป.ธ.๙, M.A., Ph.D.)

รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์  ศ.พิเศษ,ดร.
(สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.๙, M.A., Ph.D.)

รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

พระราชสิงหวรมุนี
(โสภณ โสภโณ ศน.บ., กศ.ม.)

รองอธิการบดวิทยาเขตเชียงใหม่



 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง)

     ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง
มือถือภายใน

เบอร์โทรศัพท์

ที่ทำางาน

นายกสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

08-1440-0459

08-1806-4700

08-1899-4107

08-6762-7282

08-7811-6677

08-1375-4498

08-8244-6945

08-6666-5784

08-9045-5249

08-1875-9154

08-1700-0759

08-9199-6841

08-4557-7700

08-1686-4034

09-1519-4834

08-1841-6943

08-9231-7949

08-1409-0044

08-6048-6042

0-2221-1962

0-3524-8031

0-3524-8022

0-3524-8010

0-3524-8014

0-3524-8030

0-3548-8041

0-3524-8020

0-3524-8036

0-3524-8000

0-3524-8090

0-3524-8077

0-3524-8036

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8012

0-3524-8000

8031

8022

8010

8014

8030

8041

8020

8036

8098

8077

8015

8060

8729

8046

8026

8012

พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต)

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ,ดร

พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) ดร.

พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)รศ.ดร.

พระสุวรรณเมธาภรณ์ (ขุนทอง สุวณฺณเมโธ) ผศ.

พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) ดร.

พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร)

พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก)

ผศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม

นายสรายุทธ  อุดม

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.

รศ.ดร. ธีรยุทธ  พึ่งเทียร

นายธวัชชัย  สมอเนื้อ

พระมหาวิลัย สมาจาโร

พระมหาชะเอม สุวีโร, ผศ.

ผศ.ดร.อิทธิพล  แก้วพิลา

ผศ.ดร. พรรษา พฤฒยางกูร

พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต

พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที

ดร.พิเชฐ ทั่งโต

พระมหาไพรัชน์  ธมฺมทีโป

นายหัฏฐกรณ์  แก่นท้าว

รก.ผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการ
0-3524-8032

0-3524-8070

8024

8070

08-9448-3666

08-6893-6320

พระมหาสาธิต สาธิโต

พระมหาสันติ ธีรภทฺโท

นางสาววิไลวรรณ รังสร้อย

นายประเสริฐ คํานวล

ผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8000

8039

8733

8037

8731

08-1423-1042

09-4926-5165

08-9922-1142

08-1899-4107

พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที

นายสุชญา ศิริธัญภร

พระมหาบูรณะ ชาตเมโธ, ดร.

รก.ผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการกองวิชาการ

หัวหน้าฝ่ายคัมภีร์พุทธศาสตร์

0-3524-8012

0-3524-8000

0-2623-5392

8012

8773

1145

08-1409-0044

08-6998-4646

08-1926-7082
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        กองวิชาการ    โทร/โทรสาร 0-3524-8013     

      สำานักงานอธิการบดี โทร 0-3524-8032 โทรสาร 0-3524-8006   

     กองกลาง โทร 0-3524-8033 โทรสาร 0-3524-8034   



ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง)

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง
มือถือภายใน

เบอร์โทรศัพท์

ที่ทำางาน

พระมหาดํารงค์ สิริคุตฺโต

นายฉัตรชัย บัวเกิด

นางเสาวลักษณ์ ประเสริฐศิลป์

นางสาวสุรภา ศรีวิชัย

พระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร

นายสมชาย  บุญสุ่น

ผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการ

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่

รก.หัวหน้ากลุ่มงานยานพาหนะ

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8000

8391

8028

8802

8801

8806

8735

08-1910-1504

08-1498-4987

08-9448-3666

08-9780-7722

08-9156-0089

08-5161-1532

พระมหาศรีทนต์  สมจาโร

นายทักษิณ ประชามอญ

พระมหาบัณฑิต  ปณฺฑิตเมธี

ผู้อํานวยการ

รก.หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงบประมาณ

หัวหน้าฝ่ายประสานงานวิทยาเขต

0-3524-8000

0-3524-8069

0-3524-8000

8016

8086

8386

08-9203-3975

08-6130-2181

08-0077-7847

พระมหาประยูร  โชติวโร

นายสุรเชษฐ์  ตอรัมย์

พระปรีดา  ปีติธมฺโม

นายเกษม  ประกอบดี

ผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการ

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจการนิสิต

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติศาสนกิจ

0-3524-8060

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8000

8414

8412

8411

08-5246-4126

08-6351-6427

08-1438-1540

08-7508-0055

พระแสงเฮือง นรินฺโท ดร.

นายอุดร เขียวอ่อน

พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท 

พระครูสิริปริยัตยาภรณ์ (สํารวย)

รก.ผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการ

หัวหน้าฝ่ายกิจการนานาชาติ

หัวหน้าฝ่ายพิธีการและสารนิเทศ

0-2226-3398

0-3524-8065

0-2623-5368

0-3524-8065

1167/1135

8071

1135

8426

08-7508-4258

08-0061-6446

08-1374-2438

08-1371-8812

พระครูพิศาลสรวุฒิ (จักราวุธ ญาณวีโร) ผู้อํานวยการ 0-3524-8000 8743 08-1494-3969

พระมหาทองคํา ฐิตเปโม ผู้อํานวยการ 0-3524-8000 08-6004-7806

ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 

นายพิทวัฒน์ มโนรัตน์ 
รก.ผู้อํานวยการ 

หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
0-3524-8000

0-3524-8000 8127
08-6666-5784

08-6201-0176

8757
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     กองคลังและทรัพย์สิน โทร/ โทรสาร 0-3524-8000 ภายใน 8754,8397   

      กองแผนงาน โทร/โทรสาร 0-3524-8017      

          กองกิจการนิสิต โทร 0-3524-8060 โทรสาร 0-0-3524-8061    

       กองวิเทศสัมพันธ์ โทร 0-3524-8064 โทรสาร 0-3524-8065     

           กองสื่อสารองค์กร โทร/โทรสาร 0-3524-8000  ภายใน 8743    

        กองกิจการวิทยาเขต โทร/โทรสาร 0-3524-8000 ภายใน 8757     

          กองนิติการ โทร 0-3524-8127 โทรสาร 0-3524-8128 ภายใน 8128     



ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง)

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง
มือถือภายใน

เบอร์โทรศัพท์

ที่ทำางาน

พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (วัลลพ โกวิโล) ผู้อํานวยการ 0-3524-8084 8084 08-1925-1491

พระมหาสุรศักดิ์ ธีรวํโส ผู้อํานวยการ 0-3524-8000

พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต

นางมาลีรัตน์  พัฒนตั้งสกุล

รก.ผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการ

0-3524-8000

0-3524-8000

8026

8787

08-9743-1000

08-1842-6102

พระครูวินัยธรสุกรี สุจิตฺโต ผู้อํานวยการ 0-3524-8000

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. 

ดร.ประพันธ์ ศุภษร 

พระศรีธวัชเมธี (ชนะ  ธมฺมธโช)

พระมหาทวี  มหาปญฺโญ,ผศ.ดร

ดร.แม่ชีกฤษณา  รักษาโฉม

ผ.ศ.รังษี สุทนต์

พระมหาสมเกียรติ กิตฺติญาโณ  

พระมหานพรัตน์ อภิชฺชโว

คณบดี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผอ.โครงการหลักสูตรนานาชาติ

ผอ. โครงการหลักสูตร พธ.ด , พธ.ม 

สาขาวิชาปรัญชา

ผอ. โครงการหลักสูตร พธ.ม. 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ผอ. โครงการหลักสูตร พธ.ม. 

สาขาวิชาธรรมนิเทศ

เลขานุการสํานักงานคณบดี

เลขานุการโครงการหลักสูตรนานาชาติ

0-2222-0680

0-2222-0680

0-3524-8052

0-2222-0680

0-2222-0680

0-2222-0680

0-2222-0680

0-3524-8002

1120

8052

1133

1127

1108

1133

8505

08-6992-5996

08-1799-8442

08-1617-6448

08-9531-6040

08-9898-2862

08-9045-3302

08-9441-2215

08-7926-8678

พระสุธีธรรมานุวัตร,ผศ.ดร

พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก

ผศ.เฉลียว รอดเขียว

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน , ดร.

ดร.แสวง นิลนามะ

นายธีร์ พุ่มทับทิม

คณบดี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา

หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา

หัวหน้าภาควิชาบาลีและสันสกฤต

0-2222-0680

0-3524-8096

0-3524-8096

0-3524-8096

0-3524-8096

0-3524-8096

8329

8329

8370

 

8362

   

08-1919-8659

08-9052-5420

08-1533-8772

08-1829-6942

09-4964-4559

08-7987-8165

08-9004-3373

8011 08-4461-1430

  16   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แแแแแแแแแแแแแแ มจร. 2558

           สำานักงานพระสอนศีลธรรม โทร/โทรสาร 0-3524-8084     

       สำานักงานประกันคุณภาพ โทร/โทรสาร  0-3524-8011      

     สำานักงานตรวจสอบภายใน โทร 0-3524-8000 โทรสาร 0-3524-8027 ภายใน 8787  

           สำานักงานสภามหาวิทยาลัย โทร/โทรสาร 0-3524-8000       

   บัณฑิตวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ โทร 0-2222-0680 วังน้อย โทร/โทรสาร 0-3524-8055   

          คณะพุทธศาสตร์ โทร/โทรสาร 0-3524-8000 ภายใน 8096    



ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง)

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง
มือถือภายใน

เบอร์โทรศัพท์

ที่ทำางาน

ผศ.ดร.สุดารัตน์  บรรเทากุล

ผศ.ดร.ณัทธีร์  ศรีดี

พระราชสิทธิมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร), ดร.

ดร.อธิเทพ ผาทา

พระมหาศตนนท คมฺภีรเมโธ

ผอ.โครงการหลักสูตร พธ.บ.ภาคภาษา

อังกฤษ สาขาวิชา พระพุทธศาสนา

ผอ.โครงการหลักสูตร พธ.บ. ภาคภาษา

อังกฤษ สาขาวิชา ปรัชญา

ผอ.โครงการหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชา 

ศาสนาเปรียบเทียบ

ผอ.โครงการหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชา 

พระไตรปิฎกศึกษา

รักษาการเลขานุการสํานักงานคณบดี

0-3524-8096

0-3524-8096

0-3524-8096

0-3524-8096

0-3524-8096

08-4451-9351

08-1621-1010

08-1618-3151

08-3568-4500

08-6525-4615

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย)

พระครูสังฆรักษ์กิตติพงษ์ สิริวฑฺฒโน  ผศ.

พระทิพย์  สิริธมฺโม

ผศ.ดร.สมชัย  ศรีนอก

รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม

อ.พิธพิบูลย์  กาญจนพิพิธ

คณบดี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

เลขานุการฯ

หัวหน้าภาคหลักสูตรและการสอน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

หัวหน้าภาคปริยัติธรรมและจริยศึกษา

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8000

8302

8303

8039

8322

08-9143-4795

08-5451-9161

08-7828-7684

08-7001-2152

08-1831-2367

08-7935-3899

พระพรหมสุธี (เสนาะ  ปญญาวชิโร)

พระราชธีรคุณ ( บุญเรียน  ปุญญาวิชโย)

พระสุวรรณวรมุนี

พระวิมลรัตนาภรณ์ (บุญญา  พลญาโน)

พระทอง ฐิตปญฺโญ

พระครูปริยัติยานุสิฐ

นายสานนท์ วิบูลย์ศิลป์

ผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อํานวยการฝ่ายปกครอง

รองผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายปกครอง

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ

0-2882-3153

0-2882-3153

0-2882-3153

0-2882-3153

0-2882-3153

0-2882-3153

0-2882-3153

2129

2129

2117

2117

2117

2117

2117

08-1923-7522

08-1821-1176

08-9816-1528

08-4467-2287

08-9927-2677

08-9104-7513

พระอุดรคณารักษ์

พระมหาสุเมธ  สุจิตฺโต

พระมหาอุดม  ปญฺญาโภ

พระมหามนตรี  วิสุทฺธิมนฺตี

พระสมนึก  ฐิตาจาโร

ผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อํานวยการฝ่ายธุรการ

รองผู้อํานวยการฝ่ายปกครอง

รองผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา

0-2222-6816

0-2222-6816

0-2222-6816

0-2222-6816

0-2222-6816

08-9696-4031

08-4756-5267

08-6402-3232

08-9550-9023

08-4756-5169
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           คณะครุศาสตร์ โทร/โทรสาร 0-3524-8000 ภายใน 8905    

      โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา โทร/โทรสาร 0-2882-3153    

        โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา โทร/โทรสาร 0-2222-6816     



ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง)

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง
มือถือภายใน

เบอร์โทรศัพท์

ที่ทำางาน

พระเอกภัทร  อภิฉนฺโท, ผศ.ดร.

พระมหาเผื่อน  กิตฺติโสภโณ, ดร. 

ผศ.ดร.เมธาพันธ์  โพธิธีรโรจน์

พระครูปฐมวรวัฒน์, ดร. (ทองศรี  เอกพันธุ์)

ดร.วีระกาญจน์  กนกกมเลศ

นายอดุลย์   คนแรง

พระมหาสุริยา  วรเมธี, ผศ.ดร. 

ผศ.ดร.ประยูร  สุยะใจ

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

ผศ.ดร. สิริวัฒน์  ศรีเครือดง

พระวิฑูรย์  ฐานงฺกโร 

รก.คณบดี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าภาควิชา จิตวิทยา

หัวหน้าภาควิชา ภาษาต่างประเทศ /

ผอ.หลักสูตร ป.โท ภาษาอังกฤษ

หัวหน้าภาควิชา ภาษาไทย

ผอ.หลักสูตร ป.โท ภาษาศาสตร์ 

ผอ.หลักสูตร ป.โท พุทธจิตวิทยา

ผอ.หลักสูตร ป.โท พุทธศาสตร์และศิลป

แห่งชีวิต

ผอ.หลักสูตร ป.เอก  พุทธจิตวิทยา

เลขานุการสํานักงานคณบดี

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8000

8263

8260

8243

8249

8256

8250

8259

104

8208

8242

08-6980-8561

08-1846-4409

08-3398-9933

09-4652-9696

08-9146-5842

08-9442-2373

08-9966-3394

08-7762-0627

08-6303-0299

08-7215-6191

08-9115-8693

พระครูปริยัติกิตติธํารง (ทองขาว) ,ผศ.ดร. 

ผศ.ดร.กิตติทัศน์  ผกาทอง

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ.

นายพลวัฒน์   ชุมสุข

ผศ.ดร.โกนิฏฐ์  ศรีทอง

ผศ.ดร.เติมศักดิ์   ทองอินทร์

พระวินัยธรเอนก ใยอินทร์

คณบดี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รก.หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์

เลขานุการสํานักงานคณบดี

0-3524-8093

0-3524-8093

0-3524-8093

0-3524-8093

0-3524-8093

0-3524-8093

0-3524-8093

8265

8000

8093

8093

08-1921-4952

08-6091-2329

08-6600-3199

08-1815-4278

08-1268-1128

08-7983-0599

08-6250-2317

พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส รศ.ดร.

พระมหาราชัน  จิตฺตปาโล

รก.ผู้อํานวยการ

ผู้อํานวยการส่วนบริหาร

0-3524-8098

0-3524-8098
8098

8357

08-1875-9154

08-9211-0463

พระมหาสุทิตย์  อาภากโร

นายสุธีทัศน์ สุโท

ผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการ

0-3524-8073

0-3524-8073

08-9669-1600

08-1751-1849

  18   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แแแแแแแแแแแแแแ มจร. 2558

        คณะมนุษยศาสตร์  โทร 0-3524-8000  ภายใน 8242    

           คณะสังคมศาสตร์ โทร/โทรสาร 0-3524-8093     

          สถาบันภาษา โทร/โทรสาร 0-3524-8098     

       สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  โทร/โทรสาร 0-3524-8073     



ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง)

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง
มือถือภายใน

เบอร์โทรศัพท์

ที่ทำางาน

พระครูวินัยธรสมุทร  ถาวรธมฺโม

พระมหาสวงค์  ญาณวโร

นายจเด็ด  โพธิ์ศรีทอง

ผู้อํานวยการ 

รก.รองผู้อํานวยการ  

รก.รองผู้อํานวยการ  

 0-3524-8063

 0-3524-8063

 0-3524-8063

8420

8425

8422

08-1721-5241

08-6089-1088

08-9157-6394

พระมหาถวิล  กลฺยาณธมฺโม

นายคเชนทร์  สุขชื่น

พระวิชัย  อคฺคธมฺโม

นายชัยโชค คณนาวุฒิ

ผู้อํานวยการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารส่วนทะเบียนนิสิต

หัวหน้ากลุ่มงานรับเข้าศึกษา

หัวหน้าลุ่มงานทะเบียนนิสิตและสถิติ

 0-3524-8063

 0-3524-8063

 0-3524-8063

 0-3524-8063

8422

8421

8421

8421

08-7817-3124

08-7082-1887

08-6375-2311

08-5185-9154

พระมหาปัญญา  ปญฺญาสิริ

นายมาณพ  วิฤทธิ์ชัย

นายศิริ  สุดสังข์

ผู้อํานวยการ

หัวหน้ากลุ่มงานประเมินผลการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานจัดตารางสอนและจัดสอบ

 0-3524-8063

 0-3524-8063

 0-3524-8063

8419

8418

8418

08-1133-6185

08-9230-8455

09-4941-3245

พระมหาโชว์  ทสฺสนีโย, ดร. ผู้อํานวยการ 0-3524-8000 8050 08-0447-4414

นายสมหมาย  สุภาษิต

พระมหาพิชิต   ภูริปญฺโญ

พระมหาบุญเกิด  กตเวที

นายวรพันธุ์   แย้มหงษ์ปภา

รองผู้อํานวยการ

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

หัวหน้าฝ่ายวางแผนและพัฒนา

หัวหน้าฝ่ายส่วนงานบริหารงานทั่วไป

0-3524-8743

0-3524-8065

0-2623-6237

0-354-8783

8056

8056

1129

8744

08-9779-3708

08-6619-3481

08-4675-4268

08-3754-8319

พระมหาเมธา  จนฺทสาโร ผู้อํานวยการ

กลุ่มงานธรรมวิจัย

กลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม

กลุ่มงานพัฒนาศาสนาแคมป์สน

0-3524-8043

0-3524-8138

0-2222-2835

0-3634-2953

0-5675-0068

8043 08-4694-5099

08-6870-0311

08-2178-2550
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     สำานักทะเบียนและวัดผล โทร 0-3524-8062 โทรสาร 0-3524-8063   

               ส่วนทะเบียนนิสิต โทร 0-3524-8062      

             ส่วนประเมินผลการศึกษา โทร 0-3524-8062     

    สำานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม โทร/โทรสาร 0-3524-8050  

            ส่วนธรรมนิเทศ  โทร 0-3524-8043      

     สำานักงานบริหาร สำานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม โทร 0-3524-8047  



ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง)

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง
มือถือภายใน

เบอร์โทรศัพท์

ที่ทำางาน

พระครูอุปถัมภ์สุตคุณ (อํานวย วิสุทฺโธ)

พระมหาชัยวุฒิ  ชยวุฑฺโฒ 

นายจํารูญ  ธรรมดา

ผู้อํานวยการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ

0-2224-3843

0-2224-3843

0-2224-3843

1118

1118

1118

08-1278-1946

08-1778-0923

08-7975-1742

พระมหาศุภชัย  ปิยธมฺมชโย

พระโกมิน  จนฺทาโภ

พระมหาสมเกียรติ  ยุตฺติโก

ผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

0-2222-1869

0-2222-1869

0-2222-1869

1175

1142

1138

09-0557-1562

08-3012-3360

08-7071-8622

พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ (โกวิทย์ สิริวณฺโณ)

พระครูปลัดนายกวัฒน์ (กมล กมโล) ,ดร. 

ผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการ

0-3524-8376

0-3524-8000

8162

8182

08-1308-6942

08-8810-1541

พระสิริชัยโสภณ (บุญเสริม คมฺภีรปญโญ)

นายสุรวงค์  ศรคํารณ

นางสาวสกุลเพ็ญ  น้อยใหญ่

นางสาวยศวดี  อารมณ์ดี

ผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการ

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและบริการ

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8000

8073

8175

8189

8190

08-1334-9487

09-5772-7043

08-1741-7743

08-5667-7118

พระมหาชํานาญ มหาชาโน

นายธนาชัย  บูรณะวัฒนากูล

ผู้อํานวยการ

รก.รองผู้อํานวยการ,

หัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์

0-3524-8082

0-3524-8170

8082

8170

08-9824-8047

08-1817-5775

พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) ดร.

พระมหาเด่นพงษ์  พุทฺธรกฺขิโต
ผู้อํานวยการ

ผู้อํานวยการส่วนงานบริหาร
0-3524-8022 8022 08-1806-4700

08-7080-8237

พระราชสิทธิมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร), ดร.

พระวิหาร เขมวโร

ผู้อํานวยการ

รก.ผู้อํานวยการส่วนงานบริหาร

0-3524-8096 08-1618-3151

08-5141-2081

        สถาบันวิปัสสนาธุระ โทร/โทรสาร 0-3524-8008     
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              อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  โทร 0-2224-3843     

            โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โทร 0-2222-1869      

         ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 0-3524-8082 โทรสาร 0-3524-8083   

          ส่วนหอสมุดกลาง  โทร 0-3524-8078 โทรสาร 0-3524-8079    

         สำานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร/โทรสาร 0-3524-8076     

        ศูนย์อาเซียนศึกษา โทร 0-3524-8000 ภายใน 8797     



ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง)

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง
มือถือภายใน

เบอร์โทรศัพท์

ที่ทำางาน

พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)รศ.ดร.

พระศรีธวัชเมธี (ชนะ  ธมฺมธโช)

รก.ผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการ

0-3524-8010

0-3524-8052

8010

8052
08-1899-4107

08-1617-6448

พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รก.ผู้อํานวยการ 0-3524-8020

0-2892-1962

8020 08-8244-6945

 Mcu Year Planner 2015        21

       วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ โทร 0-3524-8000 ภายใน 8052   

 วิทยาลัยพระธรรมฑูต  โทร 0-3524-8000 ภายใน 8020

หอพระไตรปิฏก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อาคารวิปัสสนาธุระ

ป้ายชื่อมหาวิทยาลัย

หอประชุมมวก.48 พรรษา พระอุโบสถกลางนํ้าอาคารเรียนรวม

สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสํานักงานอธิการบดี



ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(วิทยาเขต)

         ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง
มือถือภายใน

เบอร์โทรศัพท์

ที่ทำางาน

พระราชรัตนาลงกรณ์ (คุณากร สุวีโร) ดร.

พระครูภาวนาธรรมโฆสิต  (เดชศักดิ์ ธีรปญฺโญ)

นายสําราญ ย่อยไธสงค์

พระครูปลัดวีระพงษ์ สุเมธี

พระครูปัญญาธรรมานุกิจ

นายชาญไชย พิมพ์คํา

นายทองคํา ดวงขันเพ็ชร

ดร.เจษฏา มูลยาพอ

นายบัวลี มณีแสน

นายสมเดช นามเกตุ

นายวัฒนา มุลเมืองแสน

นายปิ่น ศรีภา

นายสุรเชษฐ์ นนละพล

นางตวงพร ภูลาด

นางพิมพิศา ไชยชิน

นางอิงอร บุตรศรีผา

นายปัญญา ไชยสุข

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ

ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย

ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตหนองคาย

รองผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย

หัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

หัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย

หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั้วไป

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล

0-4249-5333

0-4249-5333

0-4249-5333

0-4249-5333

0-4249-5333

0-4249-5333

0-4249-5333

0-4249-5333

0-4249-5333

0-4249-5333

0-4249-5333

0-4249-5333

0-4249-5333

0-4249-5333

0-4249-5333

0-4249-5333

0-4249-5333

08-1975-3751

08-1954-1627

08-685-16530

08-1262-3499

09-1359-5339

08-1545-3048

08-4955-9765

08-4428-9295

08-6225-7204

08-6238-5440

08-0013-1747

08-9711-3984

08-7422-8224

08-7852-5640

08-8561-0987

08-7853-1097

08-6859-0082

พระราชสิงหวรมุนี (โสภณ โสภโณ)

พระครูประวิตรวรานุยุต (เสน่ห์ ธมฺมวโร) ดร.

นายปั่น  อะทะเทพ

พระครูธีรสุตพจน์ (ส.ธีรสํวโร)

พระใบฎีกาเสน่ห์  ญาณเมธี,ดร    

พระมหาดวงจันทร์  คุตฺตสีโล,ดร.

ผศ.ดร.สําราญ  ขันสําโรง

ดร.ไพฑูรย์   รื่นสัตย์

พระครุสังฆรักษ์จักริน   กิตฺติภทฺโธ

นายวิทยา  มาลาวัลย์

รองอธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

รก.ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต 

ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ                   

ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์ 

รองผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต 

เลขานุการศูนย์บัณฑิตศึกษา / 

รองผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์ 

หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

0-5327-8967

0-5327-8967

0-5327-8967

0-5327-8967

0-5327-8967

0-5327-8967

0-5327-8967

0-5327-8967

0-5327-8967

0-5327-8967

222

210

101

201

309

301

304

311

307

103

08-1881-5690

08-5866-0908

08-1881-4312

08-9852-9371

08-1671-9763

08-1960-2256

08-1169-3985

08-1884-4987

08-9262-2417

08-9764-2147
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2. วิทยาเขตเชียงใหม่ ( ก่อตั้ง 1 มีนาคม 2527 )        

ที่อยู่ : 139  วัดสวนดอก ตำาบลสุเทพ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200        

  โทร (053) 278 - 967 โทรสาร (053) 270 - 452 ภายใน 3001        

                

1. วิทยาเขตหนองคาย ( ก่อตั้ง 7 มิถุนายน 2521 )         

ที่อยู่ : เลขที่ 219 หมู่ 3 บ้านโพนตาล ตำาบลค่ายบกหวาน อำาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 

 โทร (042) 436 - 950 โทรสาร (042) 436 - 951



ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(วิทยาเขต)

         ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง
มือถือภายใน

เบอร์โทรศัพท์

ที่ทำางาน

นางสาวสุจิตตรา ต๊ะลือ

นางศิริกร   ไชยสิทธิ์

นายคีรินทร์  หินคง

นางสาววิมลฤดี  เกศะรักษ์

นางสาวพัชรินทร์   ปินตา

นายวีระ  สิริเสรีภาพ

พระทิพย์พนากรณ์  ชยาภินนฺธโท

นางรุ่งทิพย์  กล้าหาญ

นายวิสุทธิชัย  ไชยสิทธิ์ 

พระมหาอัมพร  ชุตินฺธโร 

นายอภิรมย์  สีดาคํา

นายเทวัญ เอกจันทร์

หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ

รก.หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล

รองผู้อํานายการสํานักวิชาการ

หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดและเทคโนฯ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

หัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ  

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย สํานักวิชาการ  

หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

หัวหน้าสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์

เลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการ

ภาษาบาลีและสันสกฤต

0-5327-8967

0-5327-8967

0-5327-8967

0-5327-8967

0-5327-8967

0-5327-8967

0-5327-8967

0-5327-8967

0-5327-8967

0-5327-8967

0-5327-8967

0-5321-0375

106

203

202

205

304

303

210

308

309

303

303

08-6183-4812

08-9999-4460

08-4488-6988

08-3474-1995

08-9950-4665

08-6730-0761

08-9434-8802

08-1960-2270

08-9700-5496

08-9559-0891

08-3945-1299

08-1550-0144

พระเทพปัญญาสุธี (พร้อม  แก้วทอง)

พระมหาเทพรัตน์  อริยวํโส 

นายไพรัตน์  ฉิมหาด

พระมหาปรีดา  ขนฺติโสภโณ,ดร.

นายสวิต  มัคราช

นางสาวชุติกาญจน์  แก้วทอง

พระมานพ  จิตฺตสํวโร

นายสิทธิโชค  ปาณะศรี

นายบัญญัติ  แพรกปาน

นางปวันรัตน์  พรหมพิทักษ์

นางสาวดารา  ประจันพล

นายณรงค์  ศรีวารินทร์

นางสาวอําภา  ณ นคร

พระมหาจรูญศักดิ์  โฆสิตภาณี 

พระสุริยา  สุริโย 

รองอธิการบดี

ผ้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ

รองผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตฝ่ายนโยบายฯ

รองผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตฝ่ายการเงินฯ

รองผู้อํานวยการสํานักวิชาการ

หัวหน้าสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

หัวหน้าสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยาวิทยา

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย

หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีฯ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ

หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต

0-7534-2898

0-7534-2898

0-7534-2898

0-7534-2898

0-7534-2898

0-7534-2898

0-7534-2898

0-7534-2898

0-7534-2898

0-7534-2898

0-7534-2898

0-7534-2898

0-7534-2898

0-7534-2898

0-7534-2898

08-7895-9682

08-9470-9288

08-9783-5504

08-4188-9457

08-7273-5805

08-1270-1938

08-9587-3032

08-6565-3895

08-7891-5594

08-4852-2618

08-1087-5936

08-1270-8148

08-4187-4576

08-6271-4132

08-4057-3336
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3. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ( ก่อตั้ง 29 กรกฎาคม 2528 )        

ที่อยู่ : เลขที่ 3/3 หมู่ 5 ตำาบลมะม่วงสองต้น อำาเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

        โทร (075)34-2898  โทรสาร  (075)34-5862          



ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(วิทยาเขต)

         ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง
มือถือภายใน

เบอร์โทรศัพท์

ที่ทำางาน

พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต (สุกันยา อรุโณ)

พระครูปริยัติธรรมวงศ์ (สุพล ธมฺมวํโส)

นายจีระ ศรเสนา

นายบุญมา ทวิภักดิ์

รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน

นายพลเผ่า เพ็งวิภาศ

พระครูภาวนาโพธิคุณ

ดร.วิทยา ทองดี

พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ

นายนิเทศ สนั่นนารี

นายบุญหนา จิมานัง

พระชัยภัทร ถิรจิตฺโต

นางอมรินทร์ แก้วทาสี

นายสุนทร สายคํา

นางสาวอมรรัตน์ เตชะนอก

นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์

นางสุพัตรา นาทัน

พระมหาโยธิน โยธิโก

พระมหาประกาศ อาภากโร

พระมหาสําราญ กมฺมสุทฺโธ

นายอนุสรณ์ นางทะราช

นางรพีพร มณีวรรณ

นายบุญส่ง นาแสวง

รองอธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 

รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์ 

รก.ผู้อํานวยการสํานักงาน 

รก.ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ 

รก.รองผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์ 

รก.รองผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์ 

รก.รองผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต 

รก.ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาลัยสงฆ์ 

รก.ผู้อํานวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

รก.หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป วิมยาลัยสงฆ์

รก.ผู้อํานวยการส่วนงานบริหาร

รก.ผู้อํานวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

หัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย

0-4328-3546-7

0-4328-3546-7

0-4328-3546-7

0-4328-3546-7

0-4328-3546-7

0-4328-3546-7

0-4328-3546-7

0-4328-3546-7

0-4328-3546-7

0-4328-3546-7

0-4328-3546-7

0-4328-3546-7

0-4328-3546-7

0-4328-3546-7

0-4328-3546-7

0-4328-3546-7

0-4328-3546-7

0-4328-3546-7

0-4328-3546-7

0-4328-3546-7

0-4328-3546-7

0-4328-3546-7

0-4328-3546-7

0-4328-3546-7

101

128

107

116

120

109

142

110

115

128

114

102

111

121

123

122

124

133

147

08-1708-1586

08-1873-8440

08-1262-8605

08-9710-2920

08-1974-2777

08-9840-1580

08-1592-8862

08-1634-9612

08-5227-5849

08-9711-1190

08-7457-3548

08-9620-4401

08-7945-5342

08-9937-7914

08-0756-0994

08-8289-2964

08-1717-3101

08-1717-0477

08-7225-9054

08-9711-1673

08-9709-0176

5. วิทยาเขตนครราชสีมา ( ก่อตั้ง 30 ตุลาคม 2529 )         

ที่อยู่ : เลขที่ 419 ถนนชาติพัฒนา  บ้านหัวถนน ตำาบลหัวทะเล  อำาเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000

        โทร  (044)264-560 โทรสาร (044)264-560          

พระราชสีมาภรณ์

พระเมธีสุตาภรณ์ (เหมือน อุปมงฺกโร) ดร.

ดร.ยุทธนา  พูนเกิดมะเริง

พระครูสังฆรักษ์สมจิต  พุทฺธวิริโย  ดร.

พระมหาสุพร  รกฺขิตธมฺโม

รองอธิการบดี  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ

ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์ 

0-4426-4560

0-4426-4560

0-4426-4560

0-4492-4556

0-4492-4557

08-1877-2128

08-1966-0588

08-6260-1519

08-9846-1836

08-3369-4385
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4. วิทยาเขตขอนแก่น ( ก่อตั้ง 3 ตุลาคม 2529 )          

ที่อยู่ : เลขที่ 30 หมู่ 1 ตำาบลโคกสี อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  40000 

        โทร (043)283-546-7  โทรสาร (043)283-399          



ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(วิทยาเขต)

         ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง
มือถือภายใน

เบอร์โทรศัพท์

ที่ทำางาน

นายวินัย  ภูมิสุข

พระปัญญาวรวัฒน์  สิริภทฺโท  ดร.

นายคม  ณีสูงเนิน

นายกิตติพัฒน์  สุวรรณสิริเมธี

พระครูสังวราภิรักษ์ (อิ๊ต  สํวโร)  ดร.

นายวีระศักดิ์ ตะไลกลาง

นางสาวเขมิกา  ทองอารีกูล

นางวาสนา  เถาว์พุดซา

นางมุกดา  ป้อมหิน

ผศ.ดร.สุรพงษ์  คงสัตย์

พระหัสดี  กิตตินนฺโท  ดร.

นายพรเศรษฐี  วุฒิปัญญาอิสกุล

นายอัมพร  เจือจันทร์

นายประพันธ์  นึกกระโทก

รก.ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต

รองผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต

รองผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต

รองผู้อํานวยการสํานักวิชาการ

รองผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์

หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต

หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย

หัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ

หัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

0-4426-4560

0-4426-4560

0-4426-4560

0-4492-4556

0-4426-5579

0-4426-4560

0-4426-4560

0-4492-4556

0-4492-4556

0-4492-4557

0-4492-4557

0-4492-4557

0-4492-4557

0-4492-4555

08-1661-0861

09-4963-9562

08-1074-4638

08-6251-6400

08-1876-6235

08-1548-3489

08-3372-5302

08-7965-8112

08-1068-8459

08-1265-6906

08-1730-2957

08-0171-5223

08-8466-9837

08-1790-8322

6. วิทยาเขตอุบลราชธานี ( ก่อตั้ง 9 ธันวาคม 2529 )         

ที่อยู่ :  หมู่ที่ 1 บ้านหมากมี่ ตำาบลกระโสบ อำาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000       

 โทร/โทรสาร (045)422-163            

พระราชธีราจารย์ (ศรีพร  วรวิญญู) ดร.

พระครูสมุห์เฉวียน  กตปุญโญ  ดร. 

นายสุรสิทธิ์  ทองลาด

พรครูสารสีลคุณ (สี สิริญาโณ)  ดร. 

นายเฉลิมสุข  บุญคําภา

พระครูธรรมธรศิริวัฒน์   สิริวฑฺฒโน, ผศ.ดร. 

ผศ.สุพิมล  ศรศักดา

พระครูกิตติคุโณภาส (จินดา สปฺปญฺโญ)

พระมหาคําพันธ์  ปภากโร ,ดร.

พระสมุห์จักรกฤษ์  จนฺทโก ,ดร. 

ดร.บรรยวัสถ์  ฝางคํา

นายวุฒิพล  คําตั้งหน้า

นายสิทธิมนต์   ติสันเทียะ

พระครูปลัดหงษ์หิน   ฐิตธมฺโม

นายทองแดง  พุทธเกตุ

นางสุจิรา  ธาระวงศ์

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

รก.ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต

รองผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต

ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ

รองผ้อํานวยการสํานักวิชาการ

รองผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์

ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์

หัวหน้าสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากิจการฝ่ายนิสิต

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย

หัวหน้าฝ่ายคลังและทรัพย์สิน

0-4542-2163

0-4542-2161

0-4542-2163

0-4542-2163

0-4542-2163

0-4542-2161

0-4542-2161

0-4542-2163

0-4542-2153

0-4542-2153

0-4542-2153

0-4542-2153

0-4542-2153

0-4542-2163

0-4542-2161

0-4542-2163

08-1389-8319

08-3727-3417

08-5776-5697

08-1967-0253

08-1879-5518

08-4834-1824

08-1076-7584

08-1064-8715

08-9581-1222

08-0733-2256

08-7256-3117

08-9581-1223

08-7253-8267

08-3731-6768

08-7257-2058

08-0163-2233
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พระธรรมโมลี  ดร. (ทองอยู่  ญาณวิสุทโธ)

พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ ดร. (ประจักษ์  จกฺกธมฺโม)

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์

พระครูศรีสุนทรสรกิจ  (เริงศักดิ์   เขมวีโร)

พระศรีวิสุทธิคุณ  (มานพ ปิยสีโล) ดร.

พระมหาวิศิต  ธีรวํโส ผศ.  

พระปลัดวัชระ  วชิรญาโณ

นายพลนภัส  แสงศรี

นายนนทวรรษ  แสงทองกูล

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

รก.ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต

ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์

ผู้อํานวยการสํานักวิชาการวิทยาเขต

รองผู้อํานวยการสํานักวิชาการวิทยาเขต

รองผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต

รองผู้อํานวยการวิลัยสงฆ์วิทยาเขต

0-4414-2107

0-4414-2107

0-4414-2106

0-4414-2107

0-4414-2106

0-4414-2094

0-4414-2106

0-4414-2107

0-4414-2106

08-1876-8325

08-1725-8693

08-1548-5535

08-1470-5012

08-2146-7454

08-72395066

08-1725-5507

08-5411-1949

พระราชเขมากร (ประยุทธ   ภูริทตูโต) ,ผศ.ดร.

พระครูโกวิทอรรถวาที (อุดร  อุตรเมธี),ดร

นายสุขุม   กันกา

พระครูโกวิทอรรถวาที (อุดร  อุตรเมธี),ดร

 พระครูปลัดพรหมเรศ  โชติวโร, ผศ.ดร

พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ (เฉลิม   สุเมโธ),ดร.

พระปลัดปิริยะกรณ์  ชยานนฺโท,ดร.

พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์ (ประเวท ทีปธมฺโม)

ผศ.นวัชโรจน์  อินเต็ม

ดร.สมจิต   ขอนวงค์

นายกริช   อินเต็น

นายมงคล   มานพกาวี

ผศ.ชลธิชา    จิรภัคพงศ์

นายธีรวัฒน์   ผัดผ่อง

รศ.พูนทรัพย์   เกตุวีระพงค์

นางสาวฐิตารีย์   วงศ์สูง

ผศ.ฉวีวรรณ     สุวรรณาภา

นายเกรียงศักดิ์   ฟองคํา

ดร.สายัณห์  อินนันใจ

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

รก.ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต

ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์

ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ

รก.ผู้อํานวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

รก.ผู้อํานวยการส่วนงานบริหาร

รก.ผู้อํานวยการส่วนสุนันสุนวิชาการวิทยาเขต

รก.ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาลัยสงฆ์

หัวหน้าฝ่ายหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปวิทยาลัยสงฆ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปวิทยาเขต

รก.หัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ

หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ

รก.หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย

หัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์

0-5464-6585 

0-5464-6585 

0-5464-6585 

0-5464-6585 

0-5464-6585 

0-5464-6585 

0-5464-6585 

0-5464-6585 

0-5464-6585 

0-5464-6585  

0-5464-6585 

0-5464-6585 

515

512

514

512

502

502

102

502

101

502

509

502

502

 08-9854-6544 

 08-4803-5225 

 08-1672-2657 

 08-4803-5225 

 08-1952-0155 

 08-2029-8286 

 08-6192-3268 

 08-1883-6028 

 08-9635-5624 

 08-3331-3984 

 08-0096-3060 

 08-5723-4441 

 08-9637-3983 

 08-1960-8567 

 08-1882-6918 

 08-5618-6424 

 08-6421-6797 

 08-6420-0065 
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7. วิทยาเขตสุรินทร์ ( ก่อตั้ง 24 มีนาคม 2530 )         

ที่อยู่ : หมู่ที่  8  (ห้วยเสนง) ตำาบลนอกเมือง  อำาเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 32000 

        โทร (044)142-107 โทรสาร (044)142-108          

8. วิทยาเขตแพร่ ( ก่อตั้ง 30 มีนาคม 2530 )           

ที่อยู่ : เลขที่ 111 หมู่ 5 ตำาบลแม่คำามี อำาเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 

   โทร (054)646-585              

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(วิทยาเขต)

         ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง
มือถือภายใน

เบอร์โทรศัพท์

ที่ทำางาน



พระเทพญาณเวที (ศรีมูล มูลสิริ) 

พระสุนทรกิตติคุณ (เดชา อินฺทปญฺโญ) ผศ.

รศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี

พระครูโสภณปริยัติสุธี, ผศ.ดร.

พระราชปริยัติ (สายัน อรินฺทโม)

พระครูศรีวรพินิจ (สมคิด คมฺภีรญาโณ) ดร.

นางรุ่งอรุณ หอมประภัทร

ผศ.จักรแก้ว นามเมือง

นางพิศมัย วงศ์จําปา

นายชูชาติ  สุทธะ

นายธีรชาติ  รูปศิริ

นายศุภชัย ศรีบัวบาน

นายมานพ หงษ์ทอง

นางสุดฤทัย จันทรวงษ์

นางอัมพรกัญ โคแพร่

นายจรูญ  ปัญญาวงศ์

นางจันทร์จิรา สะท้าน

นางวันทนี อินธนากรสกุล

พระครูพิศาลสรกิจ,ดร.

พระกันทวี ฐานุตฺตโร,ดร.

พระครูธรรมธรบุญเที่ยง พุทฺธสาวโก

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต

ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ

ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์

รองผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต

รก.รองผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต

รองผู้อํานวยการสํานักวิชาการ

รองผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รก.หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ

รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต

รก.หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย

รก.หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รก.หัวหน้าฝ่ายวางแผนและพัฒนา

หัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์

0-5448-2876

0-5448-2876

0-5448-2876

0-5443-2876

0-5443-1002

0-5443-1556

0-5448-2876

0-5448-2876

0-5443-1002

0-5443-1556

0-5448-2876

0-5448-2876

0-5443-1556

0-5443-1002

0-5443-1002

0-5443-1002

0-5443-1556

0-5443-1556

0-5443-1556

0-5443-1556

0-5448-2876

08-1023-3742

08-1952-7045

08-4040-3560

08-9855-4896

08-1922-6750

08-1796-6148

08-2888-7740

08-1023-8689

08-9853-7963

08-9755-2840

08-28923496

09-3138-4103

08-8416-8257

08-9997-9986

08-9851-3515

09-9251-8986

08-6672-3521

08-4040-0292

08-0121-2524

08-5040-8479

08-9557-4488

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์  อุปสโม)

พระราชโมลี (มีชัย วีรปญฺโญ)

นายจักกฤษณ์  จันทร์คํา

พระราชรัตนมุนี (บุญเทียม ญาณินฺโท)

พระมหาสุรชัย  วราสโภ

พระมหาณรงค์ฤทธิ์  ธมฺมโสภโณ

พระมหาวิจิตร  กลฺยาณจิตฺโต

นายสุรพล หยกฟ้าวิจิตร

นางสาวบังอรวรรณ  สวัสดิ์พึ่ง

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

รก.ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต

ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์

รก.ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ

หัวหน้าสาขาวิชาบาลีและสันสกฤต

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ

0-3429-9356

0-3429-9351

0-3429-9356

0-3429-9356

0-3429-9351

0-3429-9351

0-3429-9351

0-3429-9356

0-3429-9356

08-1701-3415

08-1987-7534

08-1458-1533

08-9214-8516

08-1014-5944

08-5703-9614

08-7934-9421

08-6079-4451

08-9740-9530
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9. วิทยาเขตพะเยา ( ก่อตั้ง 20 สิงหาคม 2534 )          

ที่อยู่ : วัดศรีโคมคำา ถนนพหลโยธิน ตำาบลเวียง อำาเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 56000 

        โทร/โทรสาร (054)482-876            

10. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ( ก่อตั้ง 1 กันยายน 2535 )        

ที่อยู่ : 108/5 หมู่ 2 วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม  ตำาบลหอมเกร็ด อำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110   

 โทร/โทรสาร (034)299-356             

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(วิทยาเขต)

         ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง
มือถือภายใน

เบอร์โทรศัพท์

ที่ทำางาน



ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(วิทยาลัยสงฆ์)

         ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง
มือถือภายใน

เบอร์โทรศัพท์

ที่ทำางาน

พระมหาภิรัฐกรณ์  อํสุมาลี

พระมหาลิขิต รตนรํสี

ดร.ธงชัย สิงอุดม

นายประสงค์  หัสรินทร์

ผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการ

หัวหน้าฝ่ายวางแผนและพัฒนา

0-4280-1203

0-4280-1203

0-4280-1203

0-4280-1203

08-1634-9612

08-7855-6524

08-1574-9681

08-1380-2571

พระมหาวรรณชัย ชยวณฺโณ,ดร.

นายทนงศักดิ์  ใจสบาย

นายปรีชา  บุญทวี

ดร.บูรกรณ์  บริบูรณ์

ผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการ

รก.รองผู้อํานวยการ

รก.หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไป

0-4254-0038

0-4254-0038

0-4254-0038

0-4254-0038

16

13

12

13

08-1739-6957

08-9937-4342

08-7229-3171

08-1060-7090

พระครูสิริสุตานุยุต(สมาน จนฺทรํสี)

พระครูไพศาลธรรมานุสิฐ (ไพศาล ภิญโญจิต)

พระมหาไกรสร โชติปญฺโญ

นายไพรินทร์ ณ วันนา

นายประเด่น แบนปิง

นายเสน่ห์ ใจสิทธิ์

นายอาเดช อุปนันท์

ผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ

รก.หัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ 

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร/หัวหน้าสาขา

วิชาพระพุทธศาสนา

หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์

รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

0-5356-3163

0-5356-3163

0-5356-3163

0-5356-3163

0-5356-3163

0-5356-3163

0-5356-3163

111

104

109

113

104

08-9555-5969

08-1883-3405

08-6193-9398

08-0792-7840

08-5724-6709

08-9435-7705

08-1289-6332

พระเทพปริยัติเมธี,ผศ.ดร.

พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ

ผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร

0-5621-9999

0-5621-9999 08-7733-8344
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1. วิทยาลัยสงฆ์เลย ( ก่อตั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2539 )         

ที่อยู่ : เลขที่ 119 ตำาบลศรีสองรัก  อำาเภอเมือง จังหวัดเลย   42000 

        โทร (042)801-203 โทรสาร (042)801-268          

2. วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ( ก่อตั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2539 )         

ที่อยู่ : วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร 183 หมู่ 3  ถนนชยางกูร ตำาบลพระธาตุพนม อำาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110

   โทร (042)540-038 โทรสาร (042)525-824          

        

3. วิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน ( ก่อตั้ง 27 กุมภาพันธ์ 2540 )          

ที่อยู่ : บ้านต้นธง หมู่ 2 ตำาบลต้นธง อำาเภอเมือง  จังหวัดลำาพูน 51000 

        โทร (053)563-163 โทรสาร (053)563-163 ต่อ 105          

4. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ( ก่อตั้ง 26 พฤษภาคม 2540 )        

ที่อยู่ :  เลขที่ 999 หมู่ 6 ตำาบลนครสวรรค์ออก  อำาเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 60000 

         โทร (056)219-999 โทรสาร (056)219-999             



ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(วิทยาลัยสงฆ์)

         ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง
มือถือภายใน

เบอร์โทรศัพท์

ที่ทำางาน

นายรุ่งอรุณ  อบเชย

ผศ.อานนท์ เมธีวรฉัตร

พระครูสิริภูรินิทัศน์

นายศศิกิจจ์  อ่ําจุ้ย

นายเนาวรัตน์  หอมขจร

นางสาวกาญจนาณัฐ  ประธาตุ

นายธีรพันธ์  เชิญรัมย์

รองผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ/

เลขาฯศูนย์บัณฑิตศึกษา

หัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาลัย

ผู้อํานวยการสํานักงานวิชาการ

0-5621-9999

0-5621-9999

0-5621-9999

0-5621-9999

0-5621-9999

0-5621-9999

0-5621-9999

08-1727-9475

08-9839-7713

09-8807-2182

08-6736-2917

08-5688-9933

08-1992-2135

08-7205-3434

พระศรีรัตนมุนี (ขวัญรัก มหาวายาโม)

พระครูปลัดเถรานุวัตร

ดร.วิรัตน์  ภูทองเงิน

นายปัญญา  นามสง่า   

ผศ.ชานนท์   วงศ์นวล

นายจุมพต  อ่อนทรวง

นายวรพล  วรสุวรรณโรจน์

พระครูพิพิธจารุธรรม (ดร.)

พระมหาธนศักดิ์  จินฺตกวี

น.ส.ปรานอม   ดีอาจ

ผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ

รก.หัวหน้าสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

รก.หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

รก.หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

รก.หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์

รก.หัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ

รก.หัวหน้าฝ่ายพิธีการและงานประชุม

รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

0-5528-7561

0-5528-7560

0-5528-7562

0-5528-7245

0-5528-7245

0-5528-7245

0-5528-7245

0-5528-7562

0-5528-7245

0-5528-7559

108

102

118

113

122

110

134

118

103

111

08-1888-6248

08-1042-7182

08-9461-0953

08-1707-3202

08-8148-5436

08-9208-6142

08-1036-5350

08-1474-1589

08-6621-5396

08-9706-7979

พระครูปริยัติภัทรคุณ (เสนอ สิริภทฺโท)

พระครูโสภณธรรมโฆสิต (เพล หิริธมฺโม )

นายปินวัฒน์  คงทรัพย์

พระมหาอํานวจ  พลปญฺโญ,ดร.

นายวีรพล  พิชนาหะรี

นางสาวประภาวรินทร์  ผาแดง

ผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์ฝ่ายบริหาร

รองผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์ฝ่ายวิชาการ

ผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหา

บัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ผู้อํานวยการสํานักงานวิชาการ

ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาลัย

0-4463-7256

0-4463-7256

0-4463-7256

0-4463-7256

0-4463-7256

0-4463-7256

08-6246-0221

08-9285-4090

08-1725-2607

08-1670-5043

08-6652-5587

08-6720-2522
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5. วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ( ก่อตั้ง 12 กุมภาพันธ์ 2541 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 7 เมษายน 2548 )   

ที่อยู่ : เลขที่ 217 หมู่ที่  6 ตำาบลบึงพระ อำาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

        โทร (055)287-285 โทรสาร (055)287-287          

6. วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ( ก่อตั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2543 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 29 เมษายน 2553 )    

ที่อยู่ : วัดพระพุทธบาทเขากระโดง ตำาบลเสม็ด อำาเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

        โทร (044)637-256 , (044)637-261 โทรสาร (044)637-256        



พระมหาวิเชียร  วชิรธมฺโม

นายจารึก  ศิรินุพงศ์

พระมหาจิตต์  วรปญฺโญ ดร.

พระมหาเสาวนันท์  สุภาจาโร

พระมหาสมคิด  สมฺปนฺโน

พระมหาจรินทร์  ปญฺญาวุโธ

นายอําพร  มณีเนียม

นายชนิศร์  ชูเลื่อน

ผู้อํานวยการ

รก.รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร

รก.รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ

รก.หัวหน้าสาขาวิชาศาสนา

รก.หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์

รก.หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รก.หัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ

0-7345-0071

0-7345-0071

0-7345-0071

0-7345-0071

0-7345-0071

0-7345-0071

0-7345-0071

0-7345-0071

08-1326-4202

08-6809-2355

08-7978-5295

08-3398-8976

08-8831-5459

08-9737-4342

08-1096-0774

08-6965-2976

พระครูสิริธรรมภาณี (เสน่ห์ ฐานสิริ)

พระชยานันทมุนี,ดร.

นายสมคิด  นันต๊ะ

พระปลัดเทียน  พลวุฑฺโฒ

นายเชษฐ์  นิมมาทพัฒน์

พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ

พระปลัดวัชรพงษ์  วชิรปญฺโญ

พระปลัดนฤดล  กิตฺติภทฺโท

ผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการฝ่ายจัดการศึกษา

รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการทั่วไป

รก.ผู้อํานวยการสํานักงานวิชาการ

รก.ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาลัย

หัวหน้าสาขารัฐศาสตร์

หัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

0-5460-1063

0-5460-1063

0-5460-1063

0-5460-1063

0-5460-1063

0-5460-1063

0-5460-1063

0-5460-1063

106

105

110

104

111

08-1952-0153

08-9432-7801

08-9953-4129

08-8806-1821

08-1796-3975

08-8117-7551

08-8408-9941

09-1858-5587

พระปริยัติกิจวิธาน (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน)

พระครูปริยัติปัญญาธร (ปรีดี ปญฺญาธโร)

ดร.สมศักดิ์  สายหยุด

ดร.จตุพล  พรหมมี

พระมหาปรัชนันท์  เตชวณฺโณ

พระครูสุตธรรมาภรณ์ ดร. (สําราญ ญาณวุฑฺโฒ)

พระครูสังฆรักษ์สวงค์  นาถสีโล

ผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ

รก.ฝ่ายบริหารทั่วไป/รก.สาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน

รก.ฝ่ายนโยบายและแผน

รก.ฝ่ายกิจการนิสิต/

รก.หัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

รก.หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์

0-3882-0916

0-3882-0916

0-3882-0916

0-3882-0916

0-3882-0916

0-3882-0916

0-3882-0916

08-1823-6721

08-9245-8198

08-1405-4385

09-8259-0703

08-1782-5144

08-6617-5814

08-8280-4697
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(วิทยาลัยสงฆ์)

         ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง
มือถือภายใน

เบอร์โทรศัพท์

ที่ทำางาน

7. วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ( ก่อตั้ง 28 เมษายน 2545 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 25 ตุลาคม 2553 )    

ที่อยู่ : ถนนโรงเหล้าสาย (ทางเข้าวัดหลักเมือง)  ตำาบลรุสะมิแล  อำาเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000 

        โทร (073)450-071 
            

     

8. วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ( ก่อตั้ง 15 พฤษภาคม 2545 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 28 กุมภาพันธ์ 2555 )  

ที่อยู่ : เลขที่ 89 หมู่ 3 ถนนพุทธบูชา  ตำาบลม่วงตึ๊ด อำาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  55000

       โทร (054)775-636 , (054)601-063           

9. วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร( ก่อตั้ง 23 เมษายน 2546 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 24 ตุลาคม 2555 )    

 ที่อยู่ : วัดโสธรวรารามวรวิหาร  ตำาบลหน้าเมือง  อำาเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000

               โทร (038)820-916 , (038)821-119 โทรสาร (038)820-916       



พระรัตนมุนี (ปุณณมี  วิสารโท)

พระครูศรีรัตนากร (ทองสุข  ปญฺญาสุโข) ดร.

พระครูสุธีสุตสุนทร (สมพงษ์  สิริมงฺคโล) ดร.

พระครูประพัฒน์รัตนพงศ์ (พิทักพงษ์  กําบิล)

นายดําเนิน  ปัญญาผ่องใส

ผู้อํานวยการ

รก.รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร

รก.รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ

รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รก.หัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ

0-5371-7055

0-5371-7055

0-5371-7055

0-5371-7055

0-5371-7055

08-9851-7282

08-9851-3530

08-9429-6255

08-6190-9286

08-3765-6585

พระราชธรรมาลังการ (จันทร์  กตปุญฺโญ)

พระครูสังวรสุตกิจ (อนันต์ ญาณสํวโร) ดร.

พระมหาภาณุวัฒน์  ปฎิภาณเมธี

พระครูสุตชยาภรณ์  (สิงห์ชัย  ธมฺมชโย)

ดร.สุทธิพร  สายทอง 

นายจีรศักดิ์  ปันลํา

นายณรงค์  ปัดแก้ว

นางเกศรา  สว่างวงศ์

ผู้อํานวยการ

รก.รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร

รก.รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ

รก.หัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

รก.หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์

รก.หัวหน้าสาขาวิชาการสอนพระพุทธ

ศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว

รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รก.หัวหน้าฝ่ายวางแผนวิชาการ

0-5421-9287

0-5421-9287

0-5421-9287

0-5421-9287

0-5421-9287

0-5421-9287

0-5421-9287

0-5421-9287

08-0120-1372

08-1884-4710

08-1884-4710

08-7184-7139

08-0793-8272

08-1951-3611

08-9558-1197

09-0758-1247

พระราชธรรมสารสุธี (ธีรังกูร ธีรงฺกุโร)

พระอุดมปัญญาภรณ์ (สัณฆวัตร สณฺหวฑฺฒโน)

นางสาวฐานิดา  มั่นคง

พระมหาสัณหวัช  สุภทฺโท

นายธัญญพัฒน์ สมบัติวงษ์ 

พระครูปริยัติคณานุรักษ์

พระครูไพโรจน์วัฒนาทร

ผู้อํานวยการ

รก.รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร

รก.รองผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ

รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รก.หัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ

รก.หัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

รก.หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์

0-4561-7903

0-4561-7903

0-4561-7903

0-4561-7903

0-4561-7903

0-4561-7903

0-4561-7903

08 1877 2069

08 1321 2069

08 1593 4329

08 4606 6612

08 1470 2848

08 4416 9529

08 9718 5009
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(วิทยาลัยสงฆ์)

         ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง
มือถือภายใน

เบอร์โทรศัพท์

ที่ทำางาน

10. วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ( ก่อตั้ง พ.ศ. 2547 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ พ.ศ. 2555 )      

ที่อยู่ : ถนนฤทธิประศาสน์ ตำาบลเวียง อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 5700  

        โทร (053)717-155 โทรสาร (053)715-876          

11. วิทยาลัยสงฆ์ลำาปาง ( ก่อตั้ง 14 กุมภาพันธ์ 2544 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์  พ.ศ.2555 )     

ที่อยู่ : วัดบุญวาทยวิหาร  ตำาบลหัวเวียง  อำาเภอเมืองลำาปาง จังหวัดลำาปาง 52000 

        โทร/โทรสาร  (054)219-287              

12. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ( ก่อตั้ง  27 มีนาคม พ.ศ.2545 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์  29 มกราคม 2556)   

ที่อยู่ : เลขที่ 67 หมู่ 2 ตำาบลน้ำาคำา อำาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  33120

        โทร (045)617-903  โทรสาร  (045)617-906          



พระพุทธิสารมุนี  (สุเทพ สุกฺกธมฺโม)

นายสยามพร  พัมธไชย

พระครูเอกุตตรสตาธิคุณ (สมเดช)

ผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

0-4356-9517

0-4356-9517

0-4356-9517
08-6238-1525

08-1058-4308

พระปริยัติพัชราภรณ์

พระครูสิริพัชรโสภิต

นายสุพล  ศิริ

ผู้อํานวยการ

เลขานุการ

หัวหน้าฝ่ายบริหาร

 0-5670-2172 

 0-5670-2172 

 0-5670-2172 

113

114

113

 

08-9766-3496

08-4505-5059

พระวิมลสุตาภรณ์

พระครูสิริพรหมโสภิต

พระครูภาวนาวรานุรักษ์

พระครูสถิตธรรมาลังการ  

พระครูวินัยธรธนเดช  

ผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต

เลขานุการฝ่ายวิชาการ

0-3681-7509

0-3681-7509

0-3681-7509

0-3681-7509

0-3681-7509

13

13

13

08-1852-9940

08-9903-0604

08-1434-3597

08-4337-4751

พระเทพพิพัฒนาภรณ์ ผู้อํานวยการ 0-7720-3101 08-1606-0244

พระราชวิสุทธิเมธี

พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์ ดร.

พระครูกิตติชัยกาญจน์

ผู้อํานวยการ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

0-3451-6050

0-3451-6050

0-3451-6050

08-1857-7478

08-1944-2471

08-6160-8579
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1. ห้องเรียนวิทยาเขตขอนแก่น วัดสระทอง ( ก่อตั้ง 27 สิงหาคม 2542 )        

ที่อยู่ : ถนนแจ้งสนิท ตำาบลนิเวศน์  อำาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 

 โทร (043)569-517 โทรสาร (043)569-487        

2. ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไพรสณฑ์ศักดาราม ( ก่อตั้ง 23 กุมภาพันธ์ 2544 )      

ที่อยู่ : เลขที่ 91 ถนนพิทักษ์  ตำาบลหล่มสัก  อำาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  67110      

 โทร/โทรสาร (056)702-172 

3. ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดพิกุลทอง ( ก่อตั้ง 23 กุมภาพันธ์ 2544 )      

ที่อยู่ : 93 หมู่ 3  ตำาบลพิกุลทอง  อำาเภอท่าช้าง  จังหวัดสิงห์บุรี 16140

  โทร (036)817-509 โทรสาร (036)817-511          

4. ห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม ( ก่อตั้ง 25 เมษายน 2546 )      

ที่อยู่ : วัดพัฒนาราม ตำาบลตลาด อำาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  

  โทร (077)203-105  โทรสาร (077)203-101          

5. ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ( ก่อตั้ง 18 มีนาคม 2457 )      

ที่อยู่ : เลขที่ 227  ตำาบลบ้านใต้ อำาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  71000        

 โทร (034)516-050  โทรสาร  (034)516-050          

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(ห้องเรียน)

         ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง
มือถือภายใน

เบอร์โทรศัพท์

ที่ทำางาน



ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(หน่วยวิทยบริการ)

         ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง
มือถือภายใน

เบอร์โทรศัพท์

ที่ทำางาน

พระเทพญาณโมลี

พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตญาโณ

พระมหาสุพจน์ สิทฺธิญาโณ

พระมหาชัชรินทร์ จตฺตภ โย

พระครูโสภณคุณาทร

ประธานบริหาร

รองประธานบริหาร

หัวหน้าฝ่ายบริหาร

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

 0-7421-2406
08-9296-6111

08-3658-5089

08-1748-2653

08-6965-5089

พระมหาปราโมทย์  ปโมทิโต ผู้อํานวยการ 08-1014-3946,

08-6361-4554

พระเทพสารคามมุนี (วันดี เทวสุนฺทโร) ประธานบริหาร 0-4371-4792 08-1897-4164

พระราชสุวรรณมุนี

พระครูอนุกูลวชิรกิจ

ดร.พิเชฐ ทั่งโต

พระครูสุนทรวัชรการ

ประธานบริหาร

รองประธานกรรมการบริหาร

ผู้อํานวยการ

หัวหน้าสํานักงาน

0-3242-5326

0-3242-6691 

0-3242-6691

0-3242-6691

08-1942-2204

08-6048-6042

08-9891-8854

พระครูโกวิทบุญเขต

นายอํานาจ  ทาปิน

นายอํานาจ  สาเขตร์

รองประธานบริหาร

หัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

08-9439-6328

08-9960-3783

08-1596-5168

พระอุทัยธรรมานุวัตร  (มนัส สมชาโน) ดร.  

พระมหาสุข  สุมงฺคโล

นายสมบุญ  ทิพรังศรี

นายพัททดล  เสวตวรรณ

นายประคอง  มาโต

นางสาวเมธาวรินทร์  วิลพรรณ์

นายสุวิชัย  อินทกุล

ผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนิสิต

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต

0-5653-1120

0-5653-1120

0-5653-1120

0-5653-1120

0-5653-1120

0-5653-1120

0-5653-1120

08-7207-2423

08-7839-4021

08-1971-0059

08-6209-0139

08-7842-6924

08-7913-8365

08-6922-6899
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1. หน่วยวิทยบริการ ( คณะพุทธศาสตร์ ) วัดหงษ์ประดิษฐาราม ตำาบลในเมือง อำาเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90110    

   โทร (074)225-478 โทรสาร (074)225-479           

5. หน่วยวิทยบริการ ( วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ) วัดท่านา  ตำาบลเชียงทอง  อำาเภอเมือง จังหวัดตาก  63000    

   โทร (032)483-483  โทรสาร  (032)481-094           

2. หน่วยวิทยบริการ ( คณะสังคมศาสตร์ ) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตำาบลแพงพวย อำาเภอดำาเนินสะดวก 

   จังหวัดราชบุรี 70130  โทร (032)745-180 โทรสาร (032)745-175         

3. หน่วยวิทยบริการ (วิทยาเขตขอนแก่น) วัดอภิสิทธิ์  ตำาบลตลาด  อำาเภอเมืองมหาสารคาม  

   จังหวัดมหาสารคาม  40000 โทร (043)712-528 โทรสาร (043)712-891         

4. หน่วยวิทยบริการ (คณะสังคมศาสตร์ ) วัดพระรูป เลขที่ 65 หมู่ 6 ตำาบลช่องสะแก อำาเภอเมืองเพชรบุรี 

   จังหวัดเพชรบุรี 76000  โทร/โทรสาร (032)426-691         

6. หน่วยวิทยบริการ ( วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ) วัดหนองขุนชาติ  ตำาบลหนองสรวง  อำาเภอหนองฉาง  

   จังหวัดอุทัยธานี 61110 โทร/โทรสาร (056)531-120           



ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(หน่วยวิทยบริการ)

         ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง
มือถือภายใน

เบอร์โทรศัพท์

ที่ทำางาน

พระมหาสมวงษ์   สีลภูสิโต ประธานบริหาร 0-4481-1009 08-7868-5593

พระราชสิทธิวิมล

พระมหาบุญเกิด ปุญฺญชาโต

ประธานบริหาร

รก.ผู้อํานวยการ
0-3828-5396 08-1441-1612

08-0560-4555

พระราชสิทธินายก

พระครูโสภิตปัญญากร

พระมหาประวิทย์ โถมวาโท

ประธานบริหาร

รองประธานกรรมการบริหาร 

ผู้อํานวยการหน่วยวิทยบริการ

08-1306-1933

08-1821-4109

08-7149-6156

พระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตฺตินธโร)

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ.

พระครูปลัดสุรศักดิ์ ปญญาธีโร

ประธานบริหาร

ผู้อํานวยการหน่วยวิทยาบริการคณะสังคมศาสตร์

ผู้อํานวยการสํานักงานหน่วยวิทยบริการ

0-3462-6912  
08-6600-3199

08-1194-3399

พระครูเกษมธรรมาลังการ ( อุดร  เขมธมฺโม )

พระครูวิสุทธิปัญญาสาร
ประธานหน่วยวิทยบริการ

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

0-5544-2635 08-1972-9879

08-1314-9089

พระราชวชิรเมธี,ดร.

พระครูวชิรคุณพิพัฒน์

พระครูศรีวชิรสุนทร,ดร.

นายณัฐสันต์  นันทวัฒน์

ผู้อํานวยการ

ผู้อํานวยการสํานักวิทยาลัย

ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ

หัวหน้าสํานักงาน

0-5573-8355

0-5573-8355

0-5573-8355

0-5573-8355

16

17

17

11

08-1785-3826

08-1727-7018

08-1044-0164

08-7545-4747

พระครูวิโชติสิกขกิจ (ณรงค์  กิตฺติธโร)

พระครูสิริสุตโสภณ (จําเนียร  จนฺทโสภโณ)

พระครูพิพัฒน์สุตคุณ (ธัญพิสิษฐ์  เตชธโร)

ผู้อํานวยการ

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

0-5666-2290

0-5666-2290

0-5666-2290

11

12

13

08-1605-9296

08-9563-8328

08-2177-6987
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7. หน่วยวิทยบริการ (วิทยาเขตนครราชสีมา) วัดชัยภูมิวนาราม  ตำาบลในเมือง  อำาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  36000 

   โทร (044)811-009  โทรสาร (044)811-009           

8. หน่วยวิทยบริการ (คณะสังคมศาสตร์) วัดใหญ่อินทาราม  ตำาบลบางปลาสร้อย  อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  20000  

   โทร (038)285-396-7              

9. หน่วยวิทยบริการ (คณะสังคมศาสตร์) วัดป่าประดู่  ตำาบลท่าประดู่  อำาเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000    

   โทร (038)860-750 โทรสาร (038)615-537           

10. หน่วยวิทยบริการ (คณะสังคมศาสตร์) วัดไร่ขิง  ตำาบลไร่ขิง  อำาเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73110    

    โทร/โทรสาร (034)626-912               

11. หน่วยวิทยบริการ (วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช) วัดหมอนไม้  ตำาบลบ้านเกาะ  อำาเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์  53000  

    โทร (055)442-635              

12. หน่วยวิทยบริการ (วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์) วัดบรมธาตุ  ตำาบลนครชุม  อำาเภอเมือง จังหวัดกำาแพงเพชร  62000   

    โทร (055)738-355    โทรสาร. (055)738-355 ต่อ  18          

13. หน่วยวิทยบริการ (วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์) วัดพฤกษะวันโชติการาม  ตำาบลตะพานหิน  อำาเภอตะพานหิน 

    จังหวัดพิจิตร  66110  โทร. (056)662-290 , (056)623-022        



ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(หน่วยวิทยบริการ)

         ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง
มือถือภายใน

เบอร์โทรศัพท์

ที่ทำางาน

พระครูสุจิตกิตติวัฒน์(กิตติ สุจิตฺโต) ผู้อํานวยการ 0-3949-8599 08-9096-7229

พระราชปริยัติเมธี

ผศ.ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช

พระครูโสภณวีรานุวัตร

ประธานบริหาร

ผู้อํานวยการ

หัวหน้าสํานักงาน

0-3553-3782

0-3553-3782

0-3553-3782

08-5176-7555

08-4899-6888

08-1513-7121

พระราชธรรมภาณี (สุนาถ ติกฺขวีโร) ประธานบริหาร 0-3724-1195 08-5114-4313

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้อํานวยการ 09-1831-2294
08-6303-0299
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14. หน่วยวิทยบริการ (คณะสังคมศาสตร์) พุทธมณฑลจันทบุรี  เลขที่ 95  ตำาบลบางกะจะ  อำาเภอเมือง  

    จังหวัดจันทบุรี  22000  โทร/โทรสาร (039)323-340         

15. หน่วยวิทยบริการ (คณะสังคมศาสตร์) วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร  อำาเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72000   

    โทร/โทรสาร (035)523-782             

16. หน่วยวิทยบริการ (คณะสังคมศาสตร์) วัดสระแก้ว  ตำาบลสระแก้ว  อำาเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 27000   

    โทร/โทรสาร (037)242-264, (037)241-195           

17. หน่วยวิทยบริการ (คณะมนุษยศาสตร์) สาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน เลขที่ 23 ถนนวัชรพล รามอินทรา 55 

    แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 โทร (025)191-119 โทรสาร (025)194-633      

4.วิทยาเขตขอนแก่น

5.วิทยาเขตนครราชสีมา

10.วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส9.วิทยาเขตพะเยา

2.วิทยาเขตเชียงใหม่

6.วิทยาเขตแพร่ 8.วิทยาเขตอุบลราชธานี

1.วิทยาเขตหนองคาย

7.วิทยาเขตสุรินทร์

3.วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
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 1.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (สถาปนา พ.ศ. 2432)

ที่อยู่ :  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์   ถนนมหาราช 

 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  

 10200 โทร.0-2225-8686,0-2222-2835

 โทรสาร 0-2221-6950 website: www.mcu.ac.th

 

 3.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย 

พระนครศรีอยุธยา (ย้ายสถานที่ทําการ วันที่1 ตุลาคม พ.ศ. 2551)

ที่อยู่ :  79 หมู่1 ถนนพหลโยธิน ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย

 จังหวัดพระนครศรีอยธยา 13170

 โทร. 0-3524-8000 โทรสาร 0-3524-8034

 

5. ศูนย์ฝึกอบรมและปฎิบัติธรรม มหาจุฬาอาศรม

ที่อยู่ : บ้านโนนกระถิน ตําบลดงพญาเย็น อําเภอปากช่อง

 จังหวัดนครราชสีมา 30320

 โทร. 0-3633-0124 โทรสาร 0-3633-0124

 

 7. โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา

(ก่อตั้ง พ.ศ. 2514 จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

ที่อยู่ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

 แขวงพระพรมมหราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร   

 10200 โทร. 0-2222-6816

 9. สํานักงานสมาคมวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วังน้อย)

ที่อยู่ :  79 หมู่1 ถนนพหลโยธิน ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย

 จังหวัดพระนครศรีอยธยา 13170

 โทร. 0-3524-8099 ต่อ 8098/8099 

 www.iabuconference.com / www.iabu.org

 11. ศูนย์ฝึกอบรมลปฎิบัติธรรม วัดผัง 16

ที่อยู่ :  วัดผัง16 ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอปากช่อง

 จังหวัดนครราชสีมา 30130

 โทร. 0-9519-4289

 2.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดศรีสุดารามวรวิหาร (ก่อตั้ง พ.ศ. 2535)

ที่อยู่ :  3 วัดศรสุดารามวรวิหาร ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน

 แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10730

 โทร. 0-2882-3154,0-2882-3155 โทรสาร 0-2882-3153

 

 4. ศูนย์ฝึกอบรมและปฎิบัติธรรม วังน้อย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่อยู่ :  79 หมู่1 ถนนพหลโยธิน ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย

 จังหวัดพระนครศรีอยธยา 13170

 โทร. 0-3524-8000 ต่อ 8784 โทรสาร 0-3524-8044

 

 6. ศูนย์พัฒนาศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย แคมป์สน

ที่อยู่ : ศนูยพ์ฒันาศาสนามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  

 แคมป์สน ตําบลแตมป์สน อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  

 67280 โทร. 0-5672-9564

 8. โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

(ก่อตั้ง พ.ศ. 2515 จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ที่อยู่ : วัดศรีสุดารามวรวิหาร ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน แขวง  

 บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10730

 โทร/โทรสาร 0-2882-3153

 10. อาคารรับรองหอพักอาคันตุกะ (๙๒ ปี ปัญญานันทะ)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วังน้อย)

ที่อยู่ :  79 หมู่1 ถนนพหลโยธิน ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย

 จังหวัดพระนครศรีอยธยา 13170

 โทร. 0-3524-8000 ต่อ 8088 โทรสาร 0-3524-8089

 

 12. มหาจุฬาบรรณาคาร

ที่อยู่ :  ถนนมหาราช แขวงพรบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

 กรงุเทพมหานคร 10200 วดัมหาธาตฯุ โทร. 0-2226-6027 ,  

         0-2623-6306 วังน้อย โทร 0-3524-8000 

 โทรสาร 0-3524-8047

ที่ตั้งสํานักงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง)



สํานักงานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาต ิ  0-3524-8099 (ต่อ 8098, 8099)

สถาบัน ภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  0-3524-8099

ศูนย์ฝึกอบรมและปฎิบัติธรรม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา  0-3524-8000 (ต่อ8784)โทรสาร 0-3524-8044

ศูนย์ฝึกอบรมและปฎิบัติธรรม มหาจุฬาอาศรม   0-3633-0124, โทรสาร 0-3633-0124

ศูนย์พัฒนาศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แคมป์สน  0-5672-9564

ศูนย์ฝึกอบรมและปฎิบัติธรรม วัดผัง 16    0-9519-4289

อาคารรับรองหอพักอาคันตุกะ (๙๒ ปัญญานันทะ)    0-3524-8000 (ต่อ 8088,) 0-3528-8088 โทรสาร 0-3528-408

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่าพระจันทร์ กรุงเทพ   0-2623-5623

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 0-3524-8000 (ภายใน 8779)

มหาจุฬาบรรณาคาร วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์   0-2623-6305, 0-2623-6303, 0-26236304

มหาจุฬาบรรณาคาร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา   0-3524-8000 (ต่อ 8122, 8120, 8121, 8048)
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1) วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ สาธารณรัฐ เกาหลีใต้ 

  (ก่อตั้งวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2544)

     (Donggook Buddhist Chonbop College)

Address: 62-398,  Beomcheon 2–dong, Busanjin-gu, Busan, 

Republic of Korea

Phone: +82-51-642-6242  Fax: +82-51-644-6245

Chairman. Donggook Buddhist Chonbop College 

จดหมายอีเล็กทรอนิกส์:  dbcc@dbcc.or.kr

 

3) มหาปัญญาวิทยาลัย  Mahapanya Vidayalai 

 (ก่อตั้งวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2545)

Homepage : http://www.mahapanya.ac.th/

โทรศัพท์ : +66-74-243558  โทรสาร : +66-74-243558

สำานักงานกลาง : เลขที่ 635/1 ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา 90110

5) Buddhist College of Singapore

     (ก่อตั้งเมื่อ ธันวาคม พ.ศ. 2551) 

Address: 88 Bright Hil Road Singapore 574117

Phone:   +65-6849-5316, +65-6849-5355, +65-6457-9983

 Monastic Training

 Tel: 6849 5310 Fax: +65-64560180

Website: www.bcs.edu.sg

E-mail: academic@bcs.edu.sg ,    enquiry@bcs.edu.sg

 

2) มหาวิทยาลัยสงฆ์จิ้งเจวี๋ย ไต้หวัน

    (ก่อตั้งวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546) 

 (Ching Chueh Buddhist Sangha University), Taiwan 

Affiliate of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 

Address:  76 Kang-Hou Village A-Lien Township, Kao-siung 

County Taiwan,  82204 Republic of China

Phone:  +886-7-631-8765  Fax +886-7-631-8112

E-mail: chingjou@ms9.hinet.net

 

4) Sri Lanka International Buddhist Academy (SIBA)

 (ก่อตั้งวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2550) 

 Pallekele, Kundasale ,  Sri Lanka 20168

Phone: +94-81-2421693, 94-81-2423975-77, 

MP: +94-71533-5062

http://www.sridaladamaligawa.lk , www.SIBACAMPUS.COM

E-mail: sibageneral@gmail.com  upalisedere@gmail.com

6) The Dhamma Gate Buddhist College 

        (Buddhapest, Hungary)

 มหาวิทยาลัยธรรมะเกต บุดด้าเปสต์ ประเทศฮังการี

        ขอเข้าเป็นสถาบันสมทบ พ.ศ. 2553

Phone: 36-1-280-6712, 36-70-339-9905

Fax:      36-1-280-6714

E-mail:  agocsster@gmail.com

ที่ตั้งสถาบันสมทบ 6 แห่ง

ส่วนงานอื่นของมหาวิทยาลัย



  38   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แแแแแแแแแแแแแแ มจร. 2558

กิจกรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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กิจกรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



ปฏิทินวันหยุดมหาวิทยาลัยประจำาปี 2558

วันพฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 1-2 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ (New Year's Days)

วันพุธ ที่ 4 มีนาคม วันมาฆบูชา (Makha Bucha Day)

วันจันทร์ ที่ 6 เมษายน  วันจักรี (Chakri Memorial Day)

วันจันทร์-อังคาร-พุธ ที่ 13 เษายน–15 เมษายน วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)

วันอังคาร ที่ 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล (Coronation Day)

วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony Day)

วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน วันวิสาขบูชา (Visakha Bucha Day)

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา (Asarnha Bucha Day)

วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา (Buddhist Lent Day)

วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม วันแม่ (Her Majesty The Queen's BirthDay)

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day)

วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม วันชาติ / วันพ่อ (His Majesty The King's BirthDay)

วันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม ชดเชย วันชาติ/วันพ่อ (His Majesty The King's BirthDay)

วันพฤหัสบดี ที่ 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (Constitution Day)

วันพฤหัสบดี ที่ี 31 ธันวาคม วันสิ้นปี (New Year's Eve)

วันสำาคัญของมหาวิทยาลัย
ที่ วัน ตรงกับวัน/เดือน

 1 วันก่อตั้งมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 13  มกราคม ของทุกปี (เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2507)

 2 วันมูลนิธิจํานงค์ ทองประเสริฐ  2  พฤษภาคม  ของทุกปี (เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2546)

 3 วันมูลนิธิเสฐียร พันธรังษี  3  มิถุนายน    ของทุกปี (เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2548)

 4 วันบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 18 กรกฎาคม   ของทุกปี   (เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2544)

 5 วันสถาปนานามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 13 กันยายน     ของทุกปี (เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2432)

 6 วันย้ายสถานท่ีทํางานจากวัดมหาธาตุไปท่ี อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 1 ตุลาคม 2551

 7 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ของทุกปี
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ขอเชิญร่วมบำ�เพ็ญกุศลสร้�งบุญบ�รมีสืบส�นพระร�ชปณิธ�น

พระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว  รัชก�ลที่ 5 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย

ร�ยก�รร่วมบริจ�คบำ�เพ็ญกุศลกิจสร้�งท�นบ�รมี
   1 ตั้งกองทุนภัตตาหารพระภิกษุ สามเณร

   2 สมทบทุนซื้อที่ดิน ขยายพื้นที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   3 สมทบกองทุนเผยแผ่ธรรมทางสถานีวิทยุ/โทรทัศน์ (MCU TV)

   4 สมทบทุนสร้างอาคารหอพักพระนิสิต

   5 สมทบทุนสร้างวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

   6 สมทบทุนกองทุนบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

   7 สมทบทุนค่าน้ำา ค่าไฟ ยานพาหนะ

   8 สมทบกองทุนค่ายารักษาโรคแด่พระสงฆ์

   9 สมทบกองทุนปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฏฐาน

 10 สมทบทุนจัดพิมพ์พระไตรปิฎก

 11 สมทบทุนปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชา

 12 ตั้งทุน เพิ่มทุน สะสมทุน มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ได้ดังนี้
 บัญชีธนาคารทหารไทย สาขาราชดำาเนิน เลขที่บัญชี 002-2-77762-7

 บัญชีธนาคารทหารไทย สาขาวังน้อย   เลขที่บัญชี 510-2-06999-3

 บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระจันทร์  เลขที่บัญชี 114-2-06568-7

 บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าพระจันทร์  เลขที่บัญชี 107-0-59574-7

ทุกรายการ เขียนชื่อ – นามสกุล พร้อมที่อยู่ให้จัดเชน แล้วแฟกซ์ใบโอนมาที่ หมายเลข 0-2226-6252 

ติดต่อสอบถามและบริจาคได้ที่ฝ่ายธรรมวิจัย 

 โทร. 0-3524-8000 ต่อ 8138 หรือ 8129 โทรสาร 0-3524-8006

 โทร. 02-623-6325, 02-222-2835 ต่อ 1114, 1115 โทรสาร. 02-226-6252 

 มือถือ 09-0557-1562 , 08-9897-4722

 www.facebook.com/dhammavijayamcu

ก�รสร้�งวัด “มห�จุฬ�ลงกรณ์”
ร่วมบริจาคเงินสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณ์ ได้ที่ 

  ธนาคารทหารไทย จำากัด(มหาชน) สาขาบางลำาภู ชื่อบัญชี วัดมหาจุฬาฯ อยุธยา 

  เลขที่บัญชี 056-2-23973-1

 ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) สาขา ถนนนาคนิวาส 

 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เพื่อสร้างวัด)   เลขที่บัญชี 981-0-15005-5  

 ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการปฏิบัติ

ธรรมสำาหรับพระสงฆ์และประชาชนทั่วไป ประจำาปี 2557 - 2558 จำานวน 24 ครั้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 

- กันยายน 2558

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ส่วนธรรมนิเทศ 

  โทร  0-3424-8000 ต่อ 8782   มือถือ 08-9772-9240  โทรสาร 0-3524-8044

 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://www.vipassanathai.org
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