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	 วันที่	 13	 กันยายน	 พุทธศักราช	 2439	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯได้พระราชทานเปลี่ยนนาม	 “มหาธาตุ

วิทยาลัย”เป็น“มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”เพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำาหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

	 วันที่	9	มกราคมพุทธศักราช	2490	พระเถรานุเถระฝ่ายมหานิกาย	57รูป	นำาโดย	พระพิมลธรรม	(ช้อย	ฐานทตฺต	เถร)	อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ

ประชุมกันที่ตำาหนักสมเด็จวัดมหาธาตุได้ข้อยุติร่วมกันให้เปิดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศใช้ระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พุทธศักราช	2490

	 วันที่	18	กรกฎาคม	พุทธศักราช	2490	เปิดการศึกษาชั้นอบรมพื้นฐานและเตรียมอุดมศึกษาในปีพุทธศักราช	2493	ต่อมาได้ตั้งคณะพุทธ

ศาสตร์โดยเปิดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา	2494

	 วันที่	16	พฤษภาคม	พุทธศักราช	2512	มหาเถรสมาคมได้ออกคำาสั่งเรื่องการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์พุทธศักราช	2512	ให้การศึกษา

ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์	ณ	วัดมหาธาตุ	เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์

	 วันที่	7	มิถุนายน	พุทธศักราช	2521	มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ในพระบรมราชูปถัมภ์เริ่มขยายการศึกษาไปสู่ภูมิภาค

โดยตั้งวิทยาเขตหนองคายขึ้นเป็นแห่งแรกที่จังหวัดหนองคาย	ปัจจุบัน	(พุทธศักราช2559)	มีวิทยาเขต	10	แห่ง	วิทยาลัยสงฆ์	17	แห่ง	

สถาบันสมทบ	6	แห่ง	โครงการขยายห้องเรียน	3	แห่ง	และหน่วยวิทยบริการ	14	แห่ง

	 พุทธศักราช	 2430	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล

ที่	 5	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ย้ายการบอกพระปริยัติธรรมจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 (วัดพระแก้ว)												

ไปตั้งที่วัดมหาธาตุเพื่อเป็นที่เล่าเรียนพระปริยัติธรรมของ	พระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายและโปรดให้เรียกว่า	“มหาธาตุ

วิทยาลัย”	 และในวันที่	 8	 พฤศจิกายน	 พุทธศักราช	 2432	 มหาวิทยาลัยได้เปิดการศึกษาอย่างเป็นทางการ

	 วันที่	9	กรกฎาคม	พุทธศักราช	2542	 คณะผู้บริหาร	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เข้าเฝ้า

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร	รับพระราชทานโฉนดที่ดินจำานวน	84	ไร่	1	งาน	37	ตารางวา	ณ	ตำาบลลำาไทร	

อำาเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ซึ่งนายแพทย์รัศมี	คุณหญิงสมปอง	วรรณิสสร	ถวายแก่มหาวิทยาลัย

		 วันที่	13	ธันวาคม	พุทธศักราช	2542	สมเด็จพระบรมโอรสาธิ

ราชฯสยามมกุฎราชกุมาร	เสด็จพระราชดำาเนินทรงประกอบพิธีวางศิลา

ฤกษ์โครงการก่อสร้างที่ทำาการแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย	ณ	ตำาบลลำาไทร	อำาเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

ในปีพุทธศักราช	2543	พระธรรมโกศาจารย์	(ประยูร	ธมฺมจิตโต)อธิการบดี

และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เริ่มดำาเนินการก่อสร้างที่ทำาการแห่ง

ใหม่ของมหาวิทยาลัย	พร้อมทั้งจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม	ปัจจุบัน	(พุทธศักราช	

2553)	มีเนื้อที่ทั้งหมดรวม	323	ไร่

		 วันที่	23	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	2544	ขยายการศึกษาไปยัง

ต่างประเทศโดยรับวิทยาลัยพุทธศาสนาดองกุกชอนบอนประเทศเกาหลีใต้

เข้าเป็นสถาบันสมทบแห่งแรก	ปัจจุบันมีสถาบันสมทบในต่าง

ประเทศ	6แห่ง

		 วันที่	1	ตุลาคม	พุทธศักราช	2551	มหาวิทยาลัย

ได้ย้ายที่ทำาการจากวัดมหาธาตุและวัดศรีสุดาราม

กรุงเทพมหานคร	มายังที่ทำาการแห่งใหม่	ณ	ตำาบลลำาไทร	

อำาเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	 วันที่	3	ธันวาคม	พุทธศักราช	2553	สมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	เสด็จพระราชดำาเนินทรง

ประกอบพิธีเปิดที่ทำาการแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัย	ณ	ตำาบล

ลำาไทร	อำาเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	อย่างเป็น

ทางการ

	 วันที่	 27	 กันยายน	 พุทธศักราช	 2527	 ได้มีการตราพระราชกำาหนดวิทยฐานะผู้สำาเร็จ

วิชาการพระพุทธศาสนากำาหนดให้ผู้สำาเร็จหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตจากมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	มีวิทยฐานะชั้นปริญญาตรี

	 วันที่	21	กันยายน	พุทธศักราช	2540	ได้มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัยกำาหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคลมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ
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	 In	1887,	His	Majesty	King		Chulalongkorn,	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	institution	the	name	of	Mahathat	Witthayalai,	or	Mahathat	college.	Two	years	later,	on	

November	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	Mahachulalongkorn	rajavidyalaya	(Mahachulalongkorn	Royal	College)	,	

aimed	at	providing	Tipitaka	studies,	and	higher	education,	not	only	for	monks	and	novices,	but	also	for	laypeople	

	 On	January	9,	1947	,	the	chief	abbot	of	Wat	Mahathat,	Phra	Phimonlatham	(Choi	Thanadhatta	thera),	

assembled	fiftyseven	senior	monks	of	the	Mahanikaya	sect	at	Somdet’s	residence	of	Wat	Mahathat	to	draft	a	new	

curriculum	featuring	Buddhist	studies	along	university	lines,	which	survives,	with	modifications,	to	the	present	day.	

Mahachulalongkornrajavid	yalaya	regulation	1847	was	in	use.

	 On	July	18,	1947,	Mahachulalongkornrajavidyalaya	opened	a	primary	school	and,two	years	later,	a	second-

ary	school.	This	was	followed,	in	1950,	by	the	establishment	of	faculty	of	Buddhist	Studies	at	the	undergraduate	

level.

	 On	May	16,	1969,	Mahachulalongkornrajavidyalaya	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,	Mahachulalongkornrajavidyalaya	under	royal	patronage	began	regional	expansion,	by	estab-

lishing	a	new	campus	in	the	NongKhai	province.	By	now,	there	are	ten	such	campuses,	long	with	seventeen	sangha	

colleges,	six	affiliated	institutes,	three	extended	classrooms,	and	fourteen	academic	service	units.

 

	 On	September	27,1984,	the	Thai	Government	issued	a	royal	decree	to	according	Bachelor	degrees	awarded	

by	Mahachulalongkornrajavidyalaya	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	Mahachulalongkornra-

javidyalaya	University	to	the	effect	that	the	University	should	become	a	legal	entity	

under	the	supervision	of	the	state.

	 On	July	9,	1999,	the	Mahachulalongkornrajavidyalaya	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	December	13,	1998,	His	Royal	Highness	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	Dharmakosa-

jarn	(Prayoon	Dhammacitto)	and	the	executive	committee	of	the	University.	At	present,	2016	due	to	acquisition	of						

further	land,	the	site	consists	of	some	three	hundred	and	twenty-threeacres.

	 On	February	23,	2001,	Mahachulalongkornrajavidyalaya	University	formed	affiliation	with	several

institutes,	starting	the	Buddhist	Dongguk	Chonbob	College	in	South	Korea.	At	present,	there	are	six	overseas	affi		

liated	institutes	of	the	University.

	 On	October	1,	2008,	the	University	relocated	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	Vijiralongkorn,	at	Lam	Sai	sub-district,	Wang	Noi	district,	Ayutthaya	

province.
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รองอธิการบดี

สำานัก/สถาบัน/ศูนย์ คณะ

หอ้งเรยีน/หนว่ยวทิยบรกิาร

สถาบันสมทบ ๗ แห่ง

วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

กรรมการการเงินและทรัพย์สิน

กรรมการตรวจสอบภายใน

สภาวิชาการ

ที่ปรึกษาอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

กรรมการบริหารงานบุคคล

กรรมการกำากับดูแลนโยบาย
และแผนฯ

โครงสร้างการบริหาร

สภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี

วิทยาลัยสงฆ์เลย

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

วิทยาลัยสงฆ์นครลำาปาง

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯ

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

สำานักงานอธิการบดี

สำานักส่งเสริมพระพุทธ

ศาสนาและบริการสังคม

สำานักทะเบียนและวัดผล

สำานักหอสมุดและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

สถาบันภาษา

สถาบันวิปัสนาธุระ

ศูนย์อาเซียนศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะพุทธศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

วิทยาเขตหนองคาย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

วิทยาเขตเชียงใหม่

วิทยาเขตขอนแก่น

วิทยาเขตอุบลราชธานี

วิทยาเขตนครราชสีมา

วิทยาเขตแพร่

วิทยาเขตสุรินทร์

วิทยาเขตพะเยา

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

วิทยาเขตนครสวรรค์

มหาปัญญาวิทยาลัย จังหวัดสงขลา

วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอน สาธารณรัฐเกาหลี

มหาวิทยาลัยซินเจี๋ย ไต้หวัน

วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประเทศศรีลังกา

วิทยาลัยพุทธศาสนา ประเทศสิงคโปร์

ศูนย์การศึกษาพระอาจารย์พรัหม ประเทศสิงคโปร์

วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท ประเทศฮังการี



พระธรรมปญญาบดี
(พีร สุชาโต ป.ธ.๕, B.A., M.A.)
นายกสภามหาวิทยาลัย

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

อธิการบดี

ผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

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

รองอธิการบดีฝายบริหาร

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

รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต

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

รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป

พระราชรัตนาลงกรณ, ดร.
(คุณากร สุวีโร ป.ธ.๔, ศษ.บ., ค.ม., พธ.ด.)
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

พระเทพปญญาสุธี
(พรอม โกวีโท ป.ธ.๘, พธ.บ., M.A.)

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

๑๐

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

รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ

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

รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศ

  พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.
(สมจินต สมฺมาปฺโญ ป.ธ.๙, พธ.ม., Ph.D.)

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

พระสุวรรณเมธาภรณ, ผศ.
(ขุนทอง สุวณฺณเมโธ ป.ธ.๔, พธ.บ., M.A.)
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
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พระเทพสิงหวราจารย
(โสภณ โสภโณ ศน.บ., กศ.ม.)

รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม

พระราชเขมากร, ผศ.ดร.
(ประยุทธ ภูริปฺโญ ป.ธ.๙, พธ.บ., M.A. ,Ph.D.)

รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร

๑๑

พระเทพญาณเวที
(ศรีมูล มูลสิริ ป.ธ.๖, B.A., M.A.)
รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา

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

รองอธิการบดีวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆษ นครปฐม

พระเทพปริยัติเมธี,ผศ.ดร. 
(สฤษดิ์ สิริธโร ป.ธ.๙, กศ.ม., พธ.ด.)

รก.รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค

พระธรรมโมลี, ดร.
(ทองอยู ญาณวิสุทฺโธ ป.ธ.๙, พธ.บ., M.A., พธ.ด.)

รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร

พระเทพวราจารย, ดร.
(ศรีพร วรวิฺู ป.ธ.๙, M.A., Ph.D.)

รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี

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

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแกน

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

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา
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พระสิริรัตนเมธี 
(บุญเพ็ง รตนเมธี)
ป.ธ.๖ , ร.บ., ร.ม.

ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆเลย

พระศรีรัตนมุนี 
(ขวัญรัก มหาวายาโม)
ป.ธ.๙, ศศ.ม. ,รป.ม.

ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช

พระสุนทรมุนี 
(เสนห ฐานสิริ)
พธ.บ. , ศษ.ม.

ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆนครนาน

พระราชปริยัติสุนทร 
(อมรภิรักษ ปสนฺโน)
ป.ธ.๔, ศษ.บ., กศ.ม.

ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆพุทธโสธร

พระรัตนมุนี 
(ปุณณมี  วิสารโท)

น.ธ.เอก, พ.ม., B.A., กศ.ม.
ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆเชียงราย

พระราชธรรมาลังการ 
(จันทร กตปฺุโญ)

ป.ธ.๔, ศน.บ.
ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆนครลำปาง

พระศรีสัจญาณมุนี 
(สุมินทร ยติกโร)

ป.ธ.๙, พธ.บ., พธ.ม.
ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆชัยภูมิ

พระปริยัติพัชราภรณ, ดร. 
(สุพจน ปญญาธโร)

ป.ธ.๖, B.A., M.Ed., พธ.ด.
ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆ 
พอขุนผาเมือง เพชรบูรณ

พระมหาอุดร ธมฺมปฺโญ
  ป.ธ.๓, พธ.บ. ,รป.ม

รก.ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด

พระเทพญาณมงคล 
(เสริมชัย ชยมงฺคโล)
ป.ธ.๖, ร.บ., รป.ม.

ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆราชบุรี

     พระราชธรรมสารสุธี, ดร. 
     (ธีรังกูร ธีรงฺกุโร)

   ป.ธ.๙, ศษ.บ. ,ศศ.ม. ,พธ.ด.
                 ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ

พระราชวรเมธี, ดร. 
(ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี)

ป.ธ.๕, พธ.บ. ,M.A. , Ph.D.
รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ

พุทธปญญาศรีทวารวดี

พระศรีปริยัติธาดา 
(ทองสา ฐานิสฺสโร)

ป.ธ. ๙, พธ.บ. , ศษ.บ. , ศศ.ม.
ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆบุรีรัมย

พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม
ป.ธ.๔, พธ.บ., M.A.

ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆปตตานี

  พระครูสิริเจติยานุกิจ, ดร. 
(วรรณชัย ชยวณฺโณ)

 ป.ธ.๕, พธ.บ., M.A., ศษ.ด.
ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆนครพนม

  พระครูสิริสุตานุยุต, ดร. 
(สมาน จนฺทรํสี) 

ป.ธ.๕, พธ.บ., กศ.ม., พธ.ด.
ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆลำพูน
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พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต)

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.ดร.

พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรำสี) ดร.

พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) ศ.ดร.

พระสุวรรณเมธาภรณ์ (ขุนทอง สุวณฺณเมโธ) ผศ.

พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) ดร.

พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร)

พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก)

รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม

นายสรายุทธ  อุดม

พระมหาไพรัชน์ ธมมฺทีโป, ดร.

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.

พระศรีศาสนบัณฑิต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที)

รศ.ดร. ธีรยุทธ  พึ่งเทียร

นายธวัชชัย  สมอเนื้อ

นายอุดร เขียวอ่อน

พระมหาวิลัย สมาจาโร

พระมหาชะเอม สุวีโร, ผศ.

ผศ.ดร. อิทธิพล  แก้วพิลา

ผศ.ดร. พรรษา พฤฒยางกูร

รศ.ดร. ชาติชาย  พิทักษ์ธนาคม

ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต

พระมหาไพรัชน์  ธมฺมทีโป ดร.

ดร.หัฐกรณ์ แก้นท้าว

พระมหาสาธิต สาธิโต

นางสาววิไลวรรณ รังสร้อย

พระมหาธิติ อนุภทฺโท

พระมหาสมเดช ตปสีโล

นายสุชญา ศิริธัญภร

พระมหาดำารงค์ สิริคุตฺโต

พระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร

นายฉัตรชัย บัวเกิด

นางเสาวลักษณ์ ประเสริฐศิลป์

นายกสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และ

เผยแผ่

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบ

รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

รก.ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการ

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการ

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการ

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการ

0-2221-1962

0-3524-8031

0-3524-8022

0-3524-8010

0-3524-8014

0-3524-8014

0-3548-8747

0-2226-3398

0-3524-8032

0-3524-8000

0-3524-8036

0-3524-8013

0-3524-8000

0-3524-8018

0-3524-8003

0-3524-8012

0-3524-8000

0-3524-8015

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8032

0-3524-8032

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8012

0-2263-5392

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8000

-

8031

8022

8010

8014

8014

8747

8020

8036

8018

8024

8098

8012

8015

-

-

8406

8729

-

-

8071

-

8024

8032

8039

8037

8012

1126

8773

8391

8806

8735

8802

08-1440-0459

        -

08-1806-4700

08-1899-4107

08-6762-7282

08-6762-7282

0-3548-8747

08-8244-6945

08-6666-5784

08-1855-3111

08-1409-0044

09-8651-5416

08-1409-0044

08-1700-0759

08-4919-8877

08-0061-6446

08-3043-2499

08-1686-4034

09-1519-4834

08-1732-5461

08-1831-2367

08-6048-6042

08-9448-3666

06-1415-6909

08-1423-1042

08-9922-1142

087-9828844

089-5357836

086-9984646

081-9101504

089-1560089

081-4984987

089-4483666

สำ�นักง�นอธิก�รบดี โทร 0-3524-8032 โทรส�ร 0-3524-8006 อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้น3 

กองกล�ง 0-3524-8033 โทรส�ร 0-3524-8034 อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้น 1 ห้อง 102

กองวิช�ก�ร    โทรศัพท์/โทรส�ร 0-3524-8013 อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้น 3 ห้อง 305

กองคลังและทรัพย์สิน    โทรศัพท์ 0-3524-8390 โทรส�ร 0-3524-8025 อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้น 2 ห้อง 205 
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พระมหาบัณฑิต  ปณฺฑิตเมธี

นายทักษิณ ประชามอญ

พระมหาประยูร  โชติวโร

นายสุรเชษฐ์  ตอรัมย์

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม

นายธวัช แย้มปิ๋ว

พระศรีธรรมภาณี

นายขวัญตระกูล บุทธิจักร

พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต

นางมาลีรัตน์  พัฒนตั้งสกุล

พระครูพิศาลสรวุฒิ (จักราวุธ ญาณวีโร)

พระทิพย์ สิริธมฺโม

พระมหาสุรศักดิ์  ธีรวำโส

พระครูสิริสารบัณฑิต

พระแสงเฮือง นรินฺโท

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการ

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการ

รก.ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการ

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการ

รก.ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการ

ผู้อำานวยการ

ผู้อำานวยการ

ผู้อำานวยการ

ผู้อำานวยการ

รก.ผู้อำานวยการ

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

0-3524-8000

0-3524-8011

0-3524-8000

0-2623-5368

8061

8061

8405

8408

-

8125

8084

8084

8026

8198

8743

8757

8011

8753

1135

08-9203-3975

09-2431-9797

08-5246-4126

08-6312-3105

0-8666-65784

0-8325-67336

081-925-1491

093-023-8445

08-9231-7949

08-1842-6102

08-1494-3969

08-7828-7684

08-4461-1430

08-9004-3373

08-7508-4258

กองแผนง�น โทร/โทรส�ร 035-248-761 E-mail : mcuplan@mcu.ac.th อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้น 3 ห้อง 301

กองกิจก�รนิสิต โทร 0-3524-8000 อ�ค�รเรียนรวม ชั้น  3 โซน A ห้อง A300

กองนิติก�ร โทร/โทรส�ร 0-3524-8000 ต่อ  8125 อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้น G

สำ�นักง�นพระสอนศีลธรรม โทร 0-3524-8084 อ�ค�รมห�จุฬ�บรรณ�ค�ร ชั้น 2 

สำ�นักง�นตรวจสอบภ�ยใน โทร  0-3524-8027 อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้น 2 ห้อง 208

กองสื่อส�รองค์กร โทร/โทรส�ร 0-3524-8000  ภ�ยใน 8743 อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้น 1 ห้อง 101

กองกิจก�รวิทย�เขต โทร/โทรส�ร 0-3524-8000 อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้น 3 ห้อง  301 

สำ�นักง�นประกันคุณภ�พ โทร/โทรส�ร  0-3524-8776 อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้น 3 ห้อง 306

สำ�นักง�นสภ�มห�วิทย�ลัย โทร/โทรส�ร 0-3524-8753 อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้น 4

กองวิเทศสัมพันธ์ โทร/โทรส�ร 0-3524-8065,02-623-5368  อ�ค�รเรียนรวม ชั้น 3 โซน D ห้อง D300

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร.

พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ, ดร.

ผศ.ดร. ประพันธ์ ศุภษร

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร.

พระมหาพรชัย สิรวโร, ดร.

พระมหาทวี  มหาปญฺโญ, ผศ.ดร.

ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม

รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร

ดร. บุญเลิศ  โอฐสู

พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร.

พระราชปริยัติมุนี, ผศ.ดร.

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร.

ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี

ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ

ดร.แสวง นิลนามะ

ผศ.สมควร นิยมวงศ์

ผศ.ดร.สุดารัตน์  บรรเทากุล 

พระราชสิทธิมุนี วิ., ดร.

พระราชปริยัติมุนี, ผศ.ดร.

พระมหาสมเกียรติ กิตฺติญาโณ

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร.

รศ.ดร.สมศักดิ์  บุญปู่

พระมหาสมบูรณ์  สุธมฺโม, ดร.

พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ, ดร.

อาจารย์พีรวัฒน์ ชัยสุข

อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา

รศ.ดร.สมชัย  ศรีนอก

ผศ.ดร.สิน งามประโคน

รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย

รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม

พระครูสังฆรักษ์กิตติพงษ์ สิริวฑฺฒโน

พระมหาทองคำา  ฐิตเปโม

คณบดี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผอ.หลักสูตร พธ.ด. สาขาพระพุทธศาสนา

ผอ.หลักสูตร พธ.ด., พธ.ม,สาขาวิชาปรัชญา

ผอ.หลักสูตร พธ.ม,สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ผอ.หลักสูตร พธ.ม,สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ผอ.หลักสูตร พระไตรปิฎกศึกษา

ผอ.หลักสูตร พธ.ม,สาขาวิชาธรรมนิเทศ

เลขานุการสำานักงานคณบดี

คณบดี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา

หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา

หััวหน้าภาควิชาบาลีและสันสกฤต 

ผอ.หลักสูตร พธ.บ.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา(ภาษาอังกฤษ)

ผอ.หลักสูตร พธ.ม.สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

ผอ.หลักสูตร พธ.ม.สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา

เลขานุการสำานักงานคณบดี

คณบดี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผอ.หลักสูตร 

พธ.ด.พุทธบริหารการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา

หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ผอ.หลักสูตร พธ.ม. การสอนสังคมศักษา

ผอ.หลักสูตร พธ.ม. การบริหารการศึกษา วังน้อย

ผอ.หลักสูตร พธ.ม. การบริหารการศึกษา วัดศรีสุดาราม

ผอ.หลักสูตร พธ.ม. จิตวิทยาการให้คำา

ปรึกษาและการแนะแนว

ผอ.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

เลขานุการสำานักงานคณบดี

0-2222-0680

0-2222-0680

0-2222-0680

0-2222-0680

0-2222-0680

0-2222-0680

0-2222-0680

0-2222-0680

0-2222-0680

0-2222-0680

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

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8004

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8001

0-3524-8002

0-3524-8003

        -

0 3524 8094

1133

8055

1120

1133

8055

1133

1127

1133

1108

1133

8327

8329

8329

8370

-

-

-

-

8327

8324, 8330

-

8282

-

8322

8286

-

-

-

-

-

-

8094

09-2942-6214

08-8914-2595

08-1799-8442

09-2942-6214

08-8858-8245

08-8339-6545

08-9898-2862

08-1552-1601

08-1631-8704

06-2595-1683

08-4519-9559

08-1829-6942

08-4451-9351

08-5134-1359

08-4771-9995

09-1779-2488

08-6344-9852

08-1618-3151

08-4519-9559

08-9441-2215

08-9143-4795

08-1838-2416

08-0245-8699

08-7935-3899

08-6046-5122

08-6971-0707

08-7001-2152

08-1860-6922

08-4104-4273

08-1831-2367

09-5451-1961

08-6004-7806

บัณฑิตวิทย�ลัย วัดมห�ธ�ตุฯ 0-2222-0680 วังน้อย โทร 0-3524-8054 โทรส�ร  0-3524-8055 ภ�ยใน 8054, 8055  อ�ค�รเรียนรวม ชั้น 4 โซน B ห้อง B400

คณะพุทธศ�สตร์ โทรศัพท์, โทรส�ร : 035-248-331 อ�ค�รเรียนรวมชั้น G โซน D 

คณะครุศ�สตร์ 085-248-094 โทร 035-248-095 ภ�ยใน 8094,8095  อ�ค�รเรียนรวมชั้น G โซน C
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( ส่วนกลาง )

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง ที่ทำางาน ภายใน มือถือ
เบอร์โทรศัพท์ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( ส่วนกลาง )

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง
ที่ทำางาน ภายใน มือถือ

เบอร์โทรศัพท์ 

            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แผนงานประจำาป ีมจร ๒๕๖๐ Mcu Year Planner 2017            

พระราชธีรคุณ

พระราชธรรมมุนี

พระปัญญาวชิราภรณ์

พระวิมลรัตนาภรณ์

พระทอง ฐิตปญฺโญ
พระครูปริยัตยานุสิฐ

นายสานนท์ วิบุลย์ศิลป์

พระราชรัตนสุนทร

พระมหาสุเมธ  สุจิตฺโต

พระมหาอุดม  ปญฺญาโภ

พระมหามนตรี  วิสุทฺธิมนฺตี

พระสมนึก  ฐิตาจาโร

พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, ผศ.ดร

พระครูปฐมวรวัฒน์  เอกวำโส

ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์

นายอดุลย์  คนแรง

ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ

พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ

พระมหาสุริยาวรเมธี

รศ.ดร.ปรีชา คะเนตนอก

ผศ.มั่น เสือสูงเนิน

ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง

ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ

พระวิฑูรย์ ฐานงฺกโร

พระครูปริยัติกิตติธำารง, ผศ.ดร.

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, รศ.

ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง

ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์

ผศ.ดร.ภัทรพล  ใจเย็น

พระมหาสุเทพ  สุปณฺฑิโต

นายพิทวัฒน์  มโนรัตน์

พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายปกครอง

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนฯ

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายปกครอง

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายธุรการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายปกครอง

รองผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา

คณบดี  

/ผอ. พธ.ม. สาขาวิชาชีวิตและความตาย

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย

หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ /

ผอ. พธ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รักษาการหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา

ผอ. พธ.ม. สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ผอ. พธ.ด. สาขาวิชาภาษาภาสตร์

ผอ. พธ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผอ. พธ.ด. สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

ผอ. พธ.ม. สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

เลขานุการสำานักงานคณบดี

คณบดี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์

หัวหน้าภาควิชาเศรษศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รก.หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์

รก.เลขานุการ

0-2882-3153

0-2882-3153

0-2882-3153

0-2882-3153

0-2882-3153

0-2882-3153

0-2882-3153

0-2222-6816

0-2222-6816

0-2222-6816

0-2222-6816

0-2222-6816

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

0-3524-8000

0-3524-8093

0-3524-8093

0-3524-8093

0-3524-8093

0-3524-8093

0-3524-8093

0-3524-8093

0-3524-8093

2117

2117

2117

2117

2117

2117

2117

-

-

-

-

-

8245

8243

-

8256

8249

8261

8250

8253

-

8208

8259

8242

8265

8093

8272

8093

8309

8279

8093

8268

08-1923-7522

08-1821-1176

08-1639-8137

08-9816-1528

08-4467-2287

08-9927-2677

08-9104-7513

09-5856-6859

08-4756-5267

08-6402-3232

08-9550-9023

08-4756-5169

09-5051-5653

09-4652-9696

08-3398-9933

08-9442-2373

08-9146-5842

08-1846-4409

08-9966-3394

08-9965-4111

08-7979-8353

08-7215-6191

08-7762-0627

08-9115-8693

08-1921-4952

08-6600-3199,

08-9811-3128

08-1268-1128

08-7983-0599

08-1374-7846

08-9231-7979

08-6201-0176

09-2918-1319

โรงเรียนบ�ลีเตรียมอุดมศึกษ�  โทรศัพท์. 0-2882-3153  โทรส�ร 0-2882-3153 

โรงเรียนบ�ลีส�ธิต  โทรศัพท์ 0-2222-6816  โทรส�ร  0-2222-6816

คณะมนุษยศ�สตร์  โทรศัพท์ 0-3524-8000  ต่อ 8242 อ�ค�รเรียนรวมชั้น G โซน A

คณะสังคมศ�สตร์ โทร / โทรส�ร 0-3524-8093 อ�ค�รเรียนรวมชั้น G โซน B

พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) ดร.

พระมหาราชัน จิตฺตปาโล

พระมหาเจริญทรัพย์  ธนวุฑฺฒเมธี

ดร.รุ่งโรจน์  ศิริพันธ์

พระสุธีรัตนบัณฑิต ดร.

พระมหาเสรีชน นริสฺสโร (พันธ์ประโคน)

พระมหาชุติภัค อภินนฺโท (แหมทอง)

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม

ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร.

พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ, ดร.

พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร.

รักษาการผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการ 

รก.ผู้อำานวยการส่วนวิชาการ 

รก.ผู้อำานวยการส่วนงานบริหาร

ผู้อำานวยการ

ผู้อำานวยการส่วนงานบริหาร

ผู้อำานวยการส่วนงานวางแผนและส่ง

เสริมการวิจัย

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการ

รก.ผู้อำานวยการส่วนทะเบียนนิสิต

ผู้อำานวยการส่วนประเมินผลการศึกษา

ผู้อำานวยการ

0-35248-8000

0-35248-8000

0-35248-8000

0-35248-0357

0-35248-8000

0-35248-8000

0-35248-8000

0-3524-8062

0-3524-8062

0-3524-8062

0-3524-8062

0-3524-8000

-

8357

8524

8357

8072

8153

8126

8424

8421

-

-

8050

08-6762-7282

08-9211-0463

08-9035-7485

08-7044-8781

08-6669-1600

08-7094-1030

08-9019-9667

08-7817-3124

08-9157-6394

09-8868-9896

08-1133-6185

08-0447-4414

สถ�บันภ�ษ� โทร/โทรส�ร 0-3524-8098 อ�ค�รเรียนรวม ชั้น 4 โซน D ห้อง D400

สถ�บันวิจัยพุทธศ�สตร์  โทร/โทรส�ร 035 248 000 ต่อ 8073 อ�ค�รสำ�นักหอสมุดและเทคโนโลยีส�รสนเทศ ชั้น 3

สำ�นักทะเบียนและวัดผล  โทร/โทรส�ร 0-3524-8062 ภ�ยใน 8421 อ�ค�รเรียนรวม ชั้น 3 โซน C ห้อง C300

สำ�นักส่งเสริมพระพุทธศ�สน�และบริก�รสังคม  โทร.0-3524-8000  โทรส�ร 0-3524-8034 อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้น 1 ห้อง 101

พระครูปุริมานุรักษ์, รศ.ดร.

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม

ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง

ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง

พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม, ดร.

นายสมหมาย  สุภาษิต

พระครูภาวนาสารบัณฑิต, ดร.

พระปลัดถิรถัมม์ ถิรธมฺโม

พระนิคม ขมจิตฺโต

พระครูอุปถัมภ์สุตคุณ

พระมหาชัยวุฒิ  ชยวุฑฺโฒ

ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึษา สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ

ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขา

วิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์

Director of D.P.A.Program

ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขา

วิชาการพัฒนาสังคม

ผู้อำานวยการ 

รองผู้อำานวยการ  

ผู้อำานวยการ 

รองผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการ

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการ

0-3524-8093

0-3524-8200

0-3524-8200

0-3524-8278

0-3524-8000

0-3524-8743

0-3524-8043

0-3524-8000

0-5672-9564

0-2224-3843

0-2224-3843

8093

8200

8200

8278

8516

8057

8043

8128

1118

1118

08-4699-9709

08-6666-5784

08-9777-8241

08-1268-1128

09-9469-2663

08-9779-3708

06-1951-5459

08-9897-4722

08-6199-2883

08-1278-1946

08-1778-0923

หลักสูตรบัณฑิตศึกษ� คณะสังคมศ�สตร์

สำ�นักง�นบริห�ร สำ�นักส่งเสริมพระพุทธศ�สน�และบริก�รสังคม โทรศัพท์ 0-3524-8047  สำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้น 1 ห้อง 101

ส่วนธรรมนิเทศ  โทร 0-3524-8043

อภิธรรมโชติกะวิทย�ลัย  โทร 02-224-3843, 02-623-61021 วัดมห�ธ�ตุ 
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( ส่วนกลาง )

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง
ที่ทำางาน ภายใน มือถือ

เบอร์โทรศัพท์ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาเขต)

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง ที่ทำางาน ภายใน มือถือ
เบอร์โทรศัพท์ 

            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แผนงานประจำาป ีมจร ๒๕๖๐ Mcu Year Planner 2017            

พระสิริชัยโสภณ (บุญเสริม)

นายสุรวงศ์  ศรคำารณ

พระมหาชำานาญ มหาชาโน

นายธนาชัย  บูรณะวัฒนากูล

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการ

ผู้อำานวยการ

รก.รองผู้อำานวยการ

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8000

8078

8175

8082

8075

08-1335-9487

06-254-74813

08-9824-8047

08-2485-5775

ส่วนหอสมุดกล�ง โทร 0-3524-8079 อ�ค�รสำ�นักง�นหอสมุดและเทคโนโลยี ชั้น 1 

ส่วนเทคโนโลยีส�รสนเทศ โทร 0-3524-8075 อ�ค�รสำ�นักง�นหอสมุดและเทคโนโลยี ชั้น 4

พระมหาศุภชัย  ปิยธมฺมชโย

พระมหาสมเกียรติ  ยุตฺติโก

พระสมุหโกมิน จนฺทาโภ

พระราชวรเมธี ดร.

พระศรีธวัชเมธี

พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต 

ดร.ลำาพอง กลมกูล

พระราชสิทธิมุนี วิ., ดร.

พระมหาบุญชู  เขมจารี

พระมหาวิชาญ  สุวิชาโน

พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส, รศ.ดร.

พระมหาสมพงษ์ คุณากโร

พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก)

พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม 

ผู้อำานวยการ 

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

รก.ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการ

รก.ผู้อำานวยการส่วนงานบริหาร

รก.ผู้อำานวยการส่วนงานวิจัยและวิชาการ

ผู้อำานวยการ

ผู้อำานวยการส่วนงานบริหาร

ผู้อำานวยการส่วนวางแผนและพัฒนา

การอบรม

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการ

รก.ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการ

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8000

035-248-000

035-248-000

035-248-000

035-248-000

035-248-000

035-248-000

035-248-000

035-248098

0-3524-8501

1175

1110

1142

-

-

-

-

8144

8144

8008

8098

8501

8020

-

09-0557-1562

08-7071-8622

08-3012-3360

08-1806-4700

08-1617-6448

08-7828-4195

09-2251-1212

08-1618-3151

08-9898-8239

06-2537-4378

09-8651-5416

09-9282-5791

08-8244-6945

081-721-5241

โรงเรียนพุทธศ�สน�วันอ�ทิตย์ โทร 0-2222-1869 อ�ค�รมห�จุฬ�บรรณ�ค�ร ชั้น 3

ศูนย์อ�เซียนศึกษ� อ�ค�รเรียนรวม โซน A ห้อง A402

สถ�บันวิปัสส�น�ธุระ  เบอร์โทรศัพท์ 035-248-000 ต่อภ�ยใน  8008,8139,8144 หอฉัน ชั้น 3

วิทย�ลัยพุทธศ�สตร์น�น�ช�ติ  โทร 035-248-8506,035-248-8501 อ�ค�รเรียนรวม ชั้น 4 โซน A ห้อง A400

วิทย�ลัยพระธรรมทูต 02-623-5368 ต่อ  1135  อ�ค�รเรียนรวม โซน D ห้อง D300

พระราชรัตนาลงกรณ์

พระครูภาวนาธรรมโฆสิต

นายสำาราญ  ย่อยไธสงค์

นายชาญไชย  พิมพ์คำา

พระครูโพธิชยานุสิฐ

พระครูปัญญาธรรมานุกิจ

พระราเชนทร์ วิสารโท, ผศ.ดร.

พระเทพโกศล (สังวาลย์  พฺรหฺมวณฺโณ)

พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ) 

พระครูประวิตรวรานุยุต (อิ่นฟอง ธมฺมวโร) ดร.

นายปั่น  อะทะเทพ

พระครูธีรสุตพจน์ (ไชยวงค์ ธีรสำวโร) ดร.

พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ (บุญเทียม คุตตฺสีโล) ดร.

พระครูสุนทรสังฆพินิต (ปาเมืองมูล) ดร.

นายวิทยา  มาลาวัลย์

ผศ.ดร.อภิรมย์  สีดาคำา

นายคีรินทร์  หินคง

นายอติชัย  ไชยกาญจน์

นางสาวสุจิตตรา  ต๊ะลือ

ดร.วีระ  สิริเสรีภาพ

ผศ.ดร.พูนชัย  ปันธิยะ

ผศ.ดร.เทพประวิณ  จันทร์แรง

พระวิสิทธิ์  ิตวิสิทฺโธ (วงศ์ใส  ฐิตวิสิทฺโธ) ดร. 

นายบุญนาค  เนียมมาก

นายเทวัญ  เอกจันทร์

นายปฏิเวธ  เสาว์คง

ผศ.ดร.ประเสริฐ  ปอนถิ่น

ผศ.ดร.อภิรมย์   สีดาคำา

นางรุ่งทิพย์    กล้าหาญ

   

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต

ผู้อำานวยการสำานักวิชาการ

ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์

รองผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์

ประธานสภาวิทยาเขต

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต 

ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์

ผู้อำานวยการสำานักวิชาการ วิทยาเขต

รก.รองผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต 

รก.รองผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการ

รก.ผู้อำานวยการส่วนงานบริการวิชาการ

รก.ผู้อำานวยการส่วนงานบริหาร

รก.ผู้อำานวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย

ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรมหา

บัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา   

ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาบาลี   

ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม   

ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐศาสตร์

ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศึกษา  

0-4249-5333

0-4249-5333

0-4249-5333

0-4249-5333

0-4249-5333

0-4249-5333

0-4249-5333

0-5389-2929

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

0-5327-8967

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

-

-

-

-

-

-

-

 -

333

210

212

103

301

211

103

305

203

108

103

305

311

311

305

305

305

305

305

305

308

08-1975-3751

09-6542-9653

08-6851-6530

08-1545-3048

09-1262-3499

09-1359-5339

08-8514-2771

         -

08-1883-8752

08-9556-3313

08-8268-4223

08-1671-9763

08-1169-3985

08-8251-7007

08-9999-4460

08-6195-2751

08-9950-4665

08-6186-2635

09-0752-1998

08-1960-2270

08-6183-5985

08-9700-5496

08-9950-0404

08-92622417

0804995617

08-71768321

08-5705-5884

08-6195-2751

08-15941923

1. วิทยาเขตหนองคาย (ก่อตั้ง 7 มิถุนายน 2521 )  ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
219 หมู่ที่3 ตำาบลค่ายบกหวาน อำาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  43100 โทรศัพท์ 042-495-3339 ต่อ 222 

 

2. วิทยาเขตเชียงใหม่ ( ยกฐานะ  1  มีนาคม 2527) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  
139 วัดสวนดอก พระอารามหลวงตำาบลสุเทพ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-278967, 053-275149 เบอร์โทรสาร : 053-270452  
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาเขต)

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง ที่ทำางาน ภายใน มือถือ
เบอร์โทรศัพท์ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาเขต)

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง ที่ทำางาน ภายใน มือถือ
เบอร์โทรศัพท์ 
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พระเทพปัญญาสุธี (พร้อม  โกวิโท)

พระครูโสภณรัตนบัณฑิต (เทพรัตน์ เรืองศรี) ดร.

พระครูจิตตาภิรม (ภูมิพัฒน์  ภักดีชน)

นายไพรัตน์  ฉิมหาด

นายสวิต  มัคราช

พระครูอรุณสุตาลังการ (ปรีดา บัวเมือง) ผศ.ดร.

พระมหาสมปอง  ฐานิสฺสโร (สมปอง นุ่มนุ่น)

พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล (อนุกูล  ปานประดิษฐ์) ดร.

พระมานพ  จิตฺตสำวโร (มานพ เสือแก้ว)

นายณรงค์  ศรีวารินทร์

นางสาวชุติกาญจน์  แก้วทอง

พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.

พระครูปริยัติธรรมวงศ์ (สุพล ธมฺมวำโส)

นายจีระ ศรเสนา

นายบุญมา ทวิภักดิ์

ผศ.พลเผ่า เพ็งวิภาศ

ผศ.ดร.วิทยา ทองดี

พระครูสุตธรรมภาณี(สำานวน โอภาโส)

นายบุญหนา จิมานัง

พระมหาภิรัฐกรณ์ อำสุมาลี(พันนาวา)

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ (กล้าลอด)

ดร.นิเทศ สนั่นนารี

นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์

นางสุพัตรา นาทัน

นางอมรินทร์ แก้วทาสี

นายไพศาล   ศรีวิชัย

นายวิสุทธิชัย   ไชยสิทธิ์

นางสาวสกุณา   คงจันทร์

ผศ.ดร.พูนชัย  ปันธิยะ

ผศ.ดร.เทพประวิณ  จันทร์แรง

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต

ผู้อำานวยการสำานักวิชาการ

ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์

รองผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์

รองผู้อำานวยการสำานักวิชาการ

รองผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต

ฝ่ายนโยบายและแผน

รองผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต

ฝ่ายการเงินและงบประมาณ

รองอธิการบดี/รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต

ผู้อำานวยการสำานักวิชาการวิทยาเขต

รองผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต 

รองผู้อำานวยการสำานักวิชาการ 

รองผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์ 

รองผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์ 

ผู้อำานวยการส่วนงานบริหาร

ผู้อำานวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

ผู้อำานวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  

ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผอ.บริหารโครงการหลักสูตรพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธ

ศาสนา

ผอ.บริหารโครงการหลักสูตรพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธ

ศาสนา

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

0-4328-3546-7

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

0-5327-8967

0-5327-8967

0-5327-8967

0-5327-8967

0-5327-8967

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

101

-

107

-

-

210

-

-

110

-

-

-

102

111

308

202

311

311

311

08-1956-8441

08-9470-9288

08-1090-0114

08-9783-5504

08-7273-5805

08-4188-9457

08-4507-5395

08-9656-1846

08-9587-3032

08-1270-8148

08-1270-1938

08-1708-1586

08-1873-8440

08-1262-8605

08-9714-6100

08-1974-2777

08-1592-8862

08-9575-3873

08-7457-3548

08-1634-9612

08-5227-5849

08-9711-1190

08-8089-2964

08-1717-3101

08-7945-5342

08-19801146

08-39451299

08-9264-0490

08-6183-5985

08-9700-5496

3. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ( ก่อตั้ง 28 กรกฎาคม 2528 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
3/3 หมู่ที่ 5  ตำาบลมะม่วงสองต้น

  
อำาเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  ์โทร : 0-7534-2898 

4. วิทยาเขตขอนแก่น ( ก่อตั้ง 3 ตุลาคม 2528 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
เลขที่ 30 หมู่ 1 ตำาบลโคกสี อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  โทร 0-4328-3546-7  

พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรตฺติเมธี)

พระราชสีมาภรณ์ (วันชัย  กนฺตจารี)

ดร.ยุทธนา  พูนเกิดมะเริง

ดร.วินัย  ภูมิสุข  

พระมหาปัญญาวัฒน์  สริภทฺโท, ผศ.ดร.

นายคม  ณีสูงเนิน

พระมหาสุพร  รกฺขิตธมฺโม ดร.

นายกิตติพัฒน์  สุวรรณสิริเมธี

พระเมธีสุตาภรณ์ (เหมือน  อุปมงฺกโร) ดร.

พระครูสังวราภิรักษ์  (อิ๊ต  สำวโร) ดร.

พระเทพวราจารย์,ดร.

พระครูสมุห์เฉวียน กตปุญโญ, ดร.

นายสุรสิทธิ์ ทองลาด

พระครูสารสีลคุณ, ดร.

นายเฉลิมสุข บุญคำาภา 

พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺโน, ผศ.ดร.

ผศ.สุพิมล ศรศักดา

พระครูกิตติคุโณภาส

พระมหาคำาพันธ์ ปภากโร, ดร.

พระธรรมโมลี, ดร.

พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ, ผศ.ดร.

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์

พระศรีวิสุทธิคุณ, ดร.

พระครูศรีสุนทรสรกิจ, ผศ.ดร.

พระมหาวิศิต  ธีรวำโส, ผศ.

นายพลนภัส  แสงศรี

พระปลัดวัชระ  วชิรญาโณ

นายเศรษฐพร  หนุนชู

นางหอมหวล  ศรีทอง

นายไชยรัตน์  ปัญญาเอก

นางสาวฐิติรัตน์  ดาทอง

นายอิทธิพล  จำานงรักษ์

ประธานสภาวิทยาเขต

รองอธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต

รองผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต

รองผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต

ผู้อำานวยการสำานักวิชาการ

รองผู้อำานวยการสำานักวิชาการ

ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์

รองผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต

รองผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต

ผู้อำานวยการสำานักวิชาการ

รองผู้อำานวยการสำานักวิชาการ

ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์

รองผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

ผู้อำานวยการสำานักวิชาการวิทยาเขต

ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต

ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์

รองผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต

รองผู้อำานวยการสำานักวิชาการวิทยาเขต

ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัยสงฆ์

รองผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต

ผู้อำานวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

ผู้อำานวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

ผู้อำานวยการส่วนงานบริหาร

        -

        -

        -

0-4426-4560

        -

        -

0-4492-4556

        -

0-4492-4557

        -

0-4542-2163

0-4542-2163

0-4542-2163

0-4542-2163

0-4542-2163

0-4542-2163

0-4542-2163

0-4542-2163

0-4542-2163

0-4414-2106,107

0-4414-2106,107

 

0-4414-2106,107

0-4414-2106,107

0-4414-2106,107

0-4414-2106,107

0-4414-2106,107

0-4414-2106,107

0-4414-2106,107

0-4414-2106,107

0-4414-2106,107

0-4414-2106,107

0-4414-2106,107

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

312

313

314

201

300

319

311

204

100

309

203

305

302

08-5773-9800

08-1877-2128

08-6260-1519

08-1661-0861

09-4963-5962

08-1074-4638

08-3369-4385

08-6251-6400

08-1966-0588

08-1876-6235

08-1389-8319

08-3727-3417

09-5621-4088

08-1967-0253

08-1879-5518

08-4834-1824

08-1076-7584

08-1064-8715

08-9581-1222

        -

08-67238249,

08-1876-8325

08-1725-8693

08-1470-5012

08-1548-5535

08-1246-7454

08-1725-5507

08-7239-5066

08-9582-3066

08-1548-4524

08-4617-7956

08-0550-9622

08-7905-5433

5. วิทยาเขตนครราชสีมา ( ก่อตั้ง 29 ตุลาคม 2529 ) ที่อยู่ :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
เลขที่ 419 หมู่ 7  ถนนชาติพัฒนา  บ้านหัวถนน  ตำาบลหัวทะเล  อำาเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000  โทร 0-4492-4556,0-4492-4557 , 0-4426-4560

6. วิทยาเขตอุบลราชธานี ( ก่อตั้ง 29 ธันวาคม 2529 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  
หมู่ 1 ตำาบลกระโสบ อำาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000    โทร 0-4542-2163  โทรสาร  0-4542-2159

7. วิทยาเขตสุรินทร์ ( ก่อตั้ง 24 มีนาคม 2531 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์  

หมู่  8 (ห้วยเสนง)  บ้านโคกกระเพอ  ตำาบลนอกเมือง  อำาเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  32000  โทร 044-142-106,107โทรสาร.044-142-108 
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาเขต)

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง ที่ทำางาน ภายใน มือถือ
เบอร์โทรศัพท์ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์)

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง
ที่ทำางาน ภายใน มือถือ

เบอร์โทรศัพท์ 

            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แผนงานประจำาป ีมจร ๒๕๖๐ Mcu Year Planner 2017            

พระราชเขมากร, ผศ.ดร.

นายสุขุม กันกา

พระครูโกวิทอรรถวาที , ดร.

พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์, ดร.

พระครูปลัดพรหมเรศ โชติวโร, ผศ.ดร.

พระครูสิทธิชยาภิรัต, ดร.

พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์

ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์

ผศ.นวัชโรจน์ อินเต็ม

พระเทพญาณเวที

พระสุนทรกิตติคุณ, ผศ.

รศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี

พระราชปริยัติ, ดร.

พระครูโสภณปริยัติสุธี, รศ.ดร.

พระครูโกศัยพัฒนบัณฑิต, ผศ.ดร.

พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ, ดร.

พระครูธรรมธรบุญเที่ยง พุทธสาวฺโก

นางพิสมัย วงค์จำาปา  

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)

พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปญฺโญ) ดร.

นายจักกฤษณ์  จันทร์ดำา

พระราชรัตนมุนี (บุญเทียม ญาณินฺโท) ผศ.

พระมหาณรงค์ฤทธิ์  ธมฺมโสภโณ

พระมหาสุรชัย  วราสโภ, ดร.

นายสุรพล หยกฟ้าวิจิตร

รศ.เวทย์  บรรณกรกุล

พระมหาโกมล  กมโล

พระเทพปริยัติเมธี ,ผศ.ดร

พระครูนิวิฐศีลขันธ์ , ดร.

พระครูสิริคีรีรักษ์ , ดร.

ดร.ศิริโรจน์  นามเสนา

นายศศิกิจจ์  อ่ำาจุ้ย

พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ

พระมหาไฮ้  ธมฺมเมธี

พระราชวชิรเมธี , ผศ.ดร.

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร/ 

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต

ผู้อำานวยการสำานักวิชาการวิทยาเขต

ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์

ผู้อำานวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

ผู้อำานวยการส่วนงานบริหาร

ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย

ผู้อำานวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต

ผู้อำานวยการสำานักวิชาการวิทยาเขต

ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย

รก.ผู้อำานวยการส่วนบริหาร

รก.ผู้อำานวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต

รก.ผู้อำานวยการสำานักวิชาการ

ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์

รองผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต

รองผู้อำานวยการสำานักวิชาการวิทยาเขต

รองผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต

รก.ผู้อำานวยการสำานักวิชาการวิทยาเขต

รก.ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์

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

0-5487-0141

0-5487-0141

0-5487-0141

0-5487-0141

0-5487-0141

0-5487-0142

0-5487-0141

0-5487-0141

0-5487-0141

0-3429-9356

0-3429-9351

0-3429-9351

0-3429-9356

0-3429-9351

0-3429-9351

0-3429-9356

0-3429-9356

0-3429-9351

0-5621-9999

0-5621-9999

0-5621-9999

0-5621-9999

0-5621-9999

0-5621-9999

0-5621-9999

0-5621-9999

501

501
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516
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501

501

402

516

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 08-9854-6544 

 08-1672-2657 

 08-4803-5225 

 08-2029-8286 

 08-1952-0155 

 08-6192-3286 

 08-1883-6028 

 08-3331-3984 

 08-9635-5624 

08-1023-3742

08-1952-7045

08-4040-3560

08-1992-6750

08-3008-1449

09-8747-2137

02-9850-4236

08-9557-4498

08-9853-7963

08-1701-3415

08-1987-7534

08-1458-1533

08-9214-8516

09-9094-0011

08-1014-5944

08-6079-4451

08-1943-2665

09-3292-6941

0-61352-9154

08-1040-9535

08-1887-3652

08-7848-6661

08-6736-2917

06-1191-8898

08-3267-9649

08-1785-3826

8. วิทยาเขตแพร่ ( ก่อตั้ง 10 มกราคม 2530 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
111 หมู่ 5 ตำาบลแม่คำามี อำาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทร : 054-646585

9. วิทยาเขตพะเยา ( ก่อตั้ง 20 สิงหาคม 2534 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา  
566 หมู่ 2 ตำาบลแม่กา อำาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทร (054) 870-141 

10. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ( ก่อตั้ง 1 กันยายน 2537 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 

108/56 หมู่ 2 วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตำาบลหอมเกร็ด อำาเภอสามภราน จังหวัดนครปฐม 73110  โทร 0-3429-9351

11. วิทยาเขตนครสวรรค์  ( ยกฐานะ วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

ที่อยู่ส่วนงาน : 999 หมู่ 6 ตำาบลนครสวรรค์ออก อำาเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร : 0-5621-9999 

  

พระสิริรัตนเมธี

ดร.ธงชัย  สิงอุดม

พระมหาสุภวิชญ์  ปภสฺสโร

นายประสงค์  หัสรินทร์

พระครูปริยัติคุณรังสี, ดร

พระครูสิริเจติยานุกิจ, ดร.

ดร.บูรกรณ์  บริบูรณ์

พระสติมา  สติสมฺปนฺโน

พระมหาสนอง  ปจฺโจปาการี,ผศ.ดร.

นายณัฐพงษ์  เปี้ยคำา

พระครูสิริสุตานุยุต (สมาน จนฺทรำสี) ดร.

นายประเด่น แบนปิง

พระครูไพศาลธรรมานุสิฐ (ไพศาล ภิญโญจิต)

นายจักรพงศ์ เพ็ญเวียง

นายพุทธิพงษ์ กันทะรส

พระศรีรัตนมุนี

ผศ.ปัญญา  นามสง่า 

พระครูปลัดเถรานุวัตร

นายดอนล่าร์  เสนา

นายวรพล  วรสุวรรณโรจน์

พระศรีปริยัติธาดา

พระมงคลสุตกิจ

พระครูศรีปัญญาวิกรม, ดร.

นายบุญถึง ประเมินมงคลกุล, ดร.

นายรังสิทธิ วิหกเหิน

นายพีรพงษ์  มาลา, ดร.

พระครูสุนทรวีรบัณฑิต, ดร.

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย

ผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการ

ผู้อำานวยการ

รก.ผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รก.ผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ 

รก.รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัยสงฆ์

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการ

ผู้อำานวยการ

รก.รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รก.รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการ

ผู้อำานวยการ

รก.รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการ

รก.รองผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย

รก.รองผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการ
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-
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08-9843-6036

08-5740-9681

08-4646-0051

08-1380-2571

08-7855-6524

06-1145-0592

09-8241-6900

08-4601-1788

08-2855-9172

08-5926-8233

08-9555-5969

08-5724-6709

08-1883-3405

08-9759-5659

08-9851-5106

08-1888-6248

08-1707-3202

08-1042-7182

08-3957-6932

08-1036-5350

08-9846-6867

08-1877-6472

08-6878-7397

08-1170-8686

08-7240-8793

08-3063-1688

09-0345-6766

1. วิทยาลัยสงฆ์เลย ( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์  22 กุมภาพันธ์ 2539 )  ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย 
เลขที่ 119 ตำาบลศรีสองรัก  อำาเภอเมือง จังหวัดเลย  42000   โทร 0-4280-1203

  

2. วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์  27 พฤศจิกายน 2541 )ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  
183 หมู่ 13 ตำาบลธาตุพนม อำาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110 โทร : 0-4254-0038  

 

3. วิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน ( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์  27 กุมภาพันธ์ 2540 )ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน 
192 หมู่ 2 ตำาบลต้นธง  หมู่ 2 ตำาบลต้นธง อำาเภอเมือง จังหวัดลำาพูน 51000   โทร 0-5356-3163 โทรสาร 0-5356-3163 ต่อ 105

4. วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 7 เมษายน 2548 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
217 หมู่ 6  ตำาบลบึงพระ  อำาเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 65000    โทร 0-5528 7245 - 6

5. วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 15 กรกฎาคม 2553 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
เลขที่ 281 หมู่ 13  ถ.บุรีรัมย์ - ประโคนชัย วัดพระพุทธบาทเขากระโดง ตำาบลเสม็ด อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000   โทร 044-637256
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ)์

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง
ที่ทำางาน ภายใน มือถือ

เบอร์โทรศัพท์ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์)

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง
ที่ทำางาน ภายใน มือถือ

เบอร์โทรศัพท์ 

            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แผนงานประจำาป ีมจร ๒๕๖๐ Mcu Year Planner 2017            

พระมหาวิเชียร  วชิรธมฺโม

นายจารึก  ศิรินุพงศ์

พระมหาสุชาติ  อนาลโย

นายอำาพร  มณีเนียม

นายชนิศร์  ชูเลื่อน

พระสุนทรมุนี

พระชยานันทมุนี,  ดร.

นายเชษฐ์  นิมมาทพัฒน์

ดร.วรปรัชญ์  คำาพงษ์

พระราชปริยัติสุนทร

พระครูปริยัติปัญญาธร  

ดร.สมศักดิ์  สายหยุด

พระครูสุตธรรมาภรณ์ ดร.  

พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน

พระรัตนมุนี (ปุณณมี  วิสารโท)

พระครูครีรัตนากร (ทองสุข  ปญฺญาสุโข ) ดร.

พระครูสุธีสุตสุนทร (สมพงษ์  สิริมงฺคโล)  ดร.

นายดำาเนิน  ปัญญาผ่องใส

พระครูประพัฒน์รัตนพงศ์ (พิทักษ์พงศ์  โชติธมฺโม)

นายพัสกร อุ่นกาศ

พระครูสังฆรักษ์เรวัฒน์ เรวโต

พระราชธรรมาลังการ (จันทร์ กตปุญฺโญ)

พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี

นายจีรศักดิ์  ปันลำา

ดร.สุทธิพร  สายทอง

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รก.รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการ

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการ

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการ

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการ

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการ

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย

รก.รองผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการ

รก.รองผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย

ผู้อำานวยการ

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย

0-7345-0071

0-7345-0071

0-7345-0071

0-7345-0071

0-7345-0071

0-5460-1063

0-5460-1063

0-5460-1063

0-5460-1063

0-3882-0916

0-3882-0916

0-3882-0916

0-3882-0916

0-3882-0916

0-5371-5876

0-5371-5876

0-5371-5876

0-5371-5876

0-5371-5876

0-5371-5876

0-5371-5876

0-5421-9287

0-5421-9287

0-5421-9287

0-5421-9287

-

-

-

-

-

-

-

110

107

-

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

09-8478-2969

08-6809-2355

08-6124-1065

08-1096-0774

08-6965-2976

08-9435-1269

08-9432-7801

08-1796-3975

09-8563-7233

08-5994-1595

08-9245-8198

08-1405-4385

08-6617-5814  

08-1628-5047

08-9851-7282

08-9851-3530

08-9429-6255

08-3765-6585

09-8693-9564

08-1821-5820

08-4877-6350

         -

08-5618-1533

08-1951-3611

06-1598-8559

6. วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 21  ตุลาคม  2553 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีถนนสามัคคี  
สาย ข  ตำาบลรูสะมิแล  อำาเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  940000  โทร 0-7345-0071,  0-7345-0075   โทรสาร.  0-7345-0074

7. วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 23 เมษายน 2555 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ เลขที่ 89 หมู่ 3 ถนนพุทธบูชา  ตำาบลม่วงตึ๊ด อำาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  55000   โทร 0-5460-1063

8. วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 24 ตุลาคม 2555 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร  
158 ถนนศรีโสธร  ตำาบลหน้าเมือง  อำาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร 0-3882-0916

    

9. วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย  
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย(หลังเดิม) ถนนฤทธิประศาสน์ ตำาบลเวียง อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร 0-5371-5876

10. วิทยาลัยสงฆ์นครลำาปาง ( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 26 พฤศจิกายน  พ.ศ.2555 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำาปาง 
เลขที่ 1 ถนนบุญวาทย์  วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง ตำาบลหัวเวียง อำาเภอเมือง จังหวัดลำาปาง 52000   โทร 0-5421-9281

พระราชธรรมสารสุธี, ดร.

พระอุดมปัญญาภรณ์

พระครูสุตภัทราภรณ์, ดร.

ดร.ฐานิดา  มั่นคง

นายธัญญพัฒน์  สมบัติวงษ์

พระศรีสัจญาณมุนี

พระครูพิทักษ์ชยานุกิจ

พระมหาแสงมะณี คชาโร

พระปริยัติพัชราภรณ์, ดร.

ผศ.เฉลียว รอดเขียว

พระครูสิริพัชรโสภิต, ดร.

นายสุพล  ศิริ

นายปัญญา  กันภัย

พระมหาอุดร  ธมฺมปญฺโญ
นายสยามพร  พันธไชย

พระครูวาปีจันทคุณ, ดร.

นายอาทิตย์   แสงเฉวก

ด.ต.ดร.สุทธิพันธ์  อรัญญวาส

พระเทพญาณมงคล

พระปิฎกโกศล

พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ดร.

พระมหาชินวิชญ์ จารุธมฺโม

นายสมชาย ชูเมือง

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อำานวยการฝ่ายกิจการนิสิต
รองผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ

/รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการ

ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย

รก.ผู้อำานวยการ

รก.รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รก.รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการ

ผู้อำานวยการ

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการ

รก.ผู้อำานวยการ

รก.รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รก.รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย

รก.ผู้อำานวยการสำานักวิชาการ

รก.ผู้อำานวยการ

รก.รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รก.รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย  

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการ

รก.ผู้อำานวยการ

รก.ผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รก.ผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย

รก.ผู้อำานวยการสำานักวิชาการ

0-4561-7905

0-4561-7905

0-4561-7905

0-4561-7905

0-4561-7905

0-3432-6912

0-3432-6912

0-3432-6912

0-3432-6912

0-3432-6912

0-4405-6022

0-4405-6022

0-4405-6022

0-3570-2172

0-3570-2172

0-3570-2172

0-3570-2172

0-3570-2172

0-4356-9517

0-4356-9517

0-4356-9517

0-4356-9517

0-4356-9517

08-1014-3946

08-1014-3946

08-1014-3946

08-1014-3946

08-1014-3946

-

-

-

-

-

11

12

13

14

15

-

-

-

-

-

-

-

-

806

803

803

801

802

-

-

-

-

-

08-1877-2069

08-1389-8684

08-4606-6612

08-1593-4329

08-1470-2848

08-1806-4700

08-1194-3399

08-1966-5953

08-4559-1494

08-4545-5144

08-2134-1049

08-1760-4886

08-9438-1357

08-6206-7705

08-1533-8772

08-9766-3496

08-4505-8059

08-6203-1467

08-5215-6258

08-6238-1525

09-3324-7296

09-8586-5276

09-5609-4499

09-1419-2654

08-6361-4554

08-6026-9236

08-9913-5594

08-2002-2309

11. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์  15 กุมภาพันธ์ 2556) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
เลขที่ 67 หมู่ 2 ตำาบลน้ำาคำา อำาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  33000  โทร 0-4561-7903 

12. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 26 สิงหาคม 2558 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 51 ม.2  วัดไร่ขิง ตำาบลไร่ขิง  อำาเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73210  โทร 0-34326-912

13. วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 เลขที่ 97 หมู่ 14  บ้านโนนเหลี่ยม  ตำาบลนาฝาย  อำาเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  36000   โทร 0-44-056-022

14. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนเมือง เพชรบูรณ์ ( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558   ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์เพชรบูรณ์ 91  ถนนพิทักษ์  อำาเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทร : 0-3570-2172  โทรสาร : 0-3570-2966

15. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์  26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  252  หมู่  4 ตำาบลนิเวศน์  อำาเภอธวัชบุรี   จังหวัดร้อยเอ็ด    45170  โทร : 0-4356-9517

16. วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์  26 พฤศจิกายน 2558) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 
109 หมู่ 7 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตำาบลแพงพวย อำาเภอดำาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130 โทร : 08-1014-3946 

 

พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พรหมรำสี) ดร.

พระครูปฐมธรรมวงศ์ (สุรศักดิ์ ปญฺญาธีโร)

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองอุ่น

พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ, ดร.

พระมหาประกาศิต สิริเมโธ
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( ห้องเรียน )

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง
ที่ทำางาน ภายใน มือถือ

เบอร์โทรศัพท์ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (หน่วยวิทยบริการ )

เบอร์โทรศัพท์    

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง
ที่ทำางาน ภายใน มือถือ

เบอร์โทรศัพท์ 

            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แผนงานประจำาป ีมจร ๒๕๖๐ Mcu Year Planner 2017            

พระราชสุวัฒนาภรณ์

พระครูสิริพรหมโสภิต (สายชล  กิตฺติปาโล)

พระราชปัญญาโสภณ (พิชิตชัย  อภิชโย)

นายดิษพงษ์  แก้วกอง

นางธนวรรณ  จารุไพบูลย์

พระมหาประจวบ  ปญฺญาทีโป

ดร.สุมาลัย กาญจนะ

พระมหาสัญญา  ธีรสญฺญโม

พระราชวิสุทธิเมธี (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ)

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการ

อาจารย์ประจำาหลักสูตร

เลขาฯ ฝ่ายวิชาการ/อาจารย์ประจำาหลักสูตร

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้อำานวยการ

0-3681-7509

0-3681-7509

0-3681-7509

0-3681-7509

0-3681-7510

0-7720-3101

0-7720-3101

0-7720-3101

0-3451-6050

-

-

-

-

-

-

-

-

-

        -

08-1852-9940

08-1858-6075

09-1194-6554

08-1293-7184

08-1396-1514

09-2545-2648

08-1693-5651

09-1857-7478

1. ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดพิกุลทอง ( ก่อตั้ง 14 พฤษภาคม 2544 ) ที่อยู่ : โครงการขยายห้องเรียนวัดพิกุลทอง   
93 หมู่ 3  ตำาบลพิกุลทอง  อำาเภอท่าช้าง  จังหวัดสิงห์บุรี 16140 โทร 0-3681-7509      

    

2. ห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม ( ก่อตั้ง 25 เมษายน 2546 ) ที่อยู่ :โครงการขยายห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
วัดพัฒนาราม (พระอารามหลวง) 87/1 ตำาบลตลาด อำาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   84000  โทร 0-7720-3101

3. ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ( ก่อตั้ง 5 เมษายน 2547 ) ที่อยู่ : ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
เลขที่ 227  ตำาบลบ้านใต้ อำาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทร 0-3451-6050 

   

พระปัญญากรโมลี

พระครูเกษมธรรมาลังการ

พระอุดมปิฎก

พระครูวีรศาสตร์ประดิษฐ์

พระครูสุจิตพัฒนพิธาน

พระราชอุทัยโสภณ, ดร

นายสมบุญ  ทิพรังศรี

พระมหาสุข  สุมงฺคโล

พระราชสิทธิวิมล

พระมหาสุชาติ ธมฺมกาโม

พระมหาโสภณ โสมทตฺโต

พระเทพสิทธิเวที

พระครูโสภิตปัญญากร

พระครูเกษมอรรถากร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้อำานวยการ

อาจารย์ประจำาหลักสูตร

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ/รก.รอง 

ผู้อำานวยการหน่วยฯฝ่ายกิจการนิสิต

ประธาน

ผู้อำานวยการ

หัวหน้าสำานักงานหน่วยฯ

 ประธานกรรมการบริหาร 

 รองประธานกรรมการบริหาร 

ผู้อำานวยการ

0-5544-2635

0-5544-2635

0-5544-2635

0-5544-2635

0-5544-2635

0-5653-1120

0-5653-1120

0-5653-1120

0-3828-5397

0-3828-5397

0-3828-5397

        -

        -

        -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

08-1314-9089

08-1972-9879

08-5140-3426

08-7843-1516

08-1324-1566

08-7207-2423 ,  

08-1971-0059

09-7918-8566  

08-1441-1612

09-4792-5961

08-1917-8685

08-1306-1933

08-6330-4609

08-1996-4115

8. หน่วยวิทยบริการ (วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช) วัดหมอนไม้  ตำาบลบ้านเกาะ  อำาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถิ์ 53000 
โทร 0-5544-2635 

5. หน่วยวิทยบริการ ( วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ) วัดหนองขุนชาติ  114 หมู่ 1 ตำาบลหนองสรวง อำาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110  
โทร : 0-5653-1120

6. หน่วยวิทยบริการ (คณะสังคมศาสตร์ ) วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี  20000 
โทร : 0-3828-5397 

7. หน่วยวิทยบริการ ( คณะสังคมศาสตร์) 053  วัดป่าประดู่  ตำาบลท่าประดู่  อำาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 

 
 โทร 08-1590-1493 

พระศรีรัตนวิมล

พระมหาบัณฑิต  ปณฺฑิตญาโณ

พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ)

พระครูศรีมหาชยาภิมณฑ์ (ประเสริฐพร ฐิติสิริ)

พระวิสุทธิวรกิจ (เสนห์ ธมฺมรำสี)

พระครูอนุกูลวชิรกิจ (อำานวย อินฺทวณฺโณ)

พระครูสุนทรวัชรกิจ,ดร. (บุญธรรม ธมฺมิโก)

ประธาน

รองประธาน

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการ

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

0-7421-2407

0-7421-2407

0-4371-2528

0-4371-2528

0-3242-6691

0-3242-6691

0-3249-1124

-

-

-

-

-

-

-

08-1608-0355

08-9296-6111

08-1260-0830

08-1346-2958

08-1996-5355

08-1942-2204

08-1199-0888

1. หน่วยวิทยบริการ (คณะพุทธศาสตร์) วัดหงษ์ประดิษฐาราม ตำาบลหาดใหญ่ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
 โทร : 0-7421-2407 โทรสาร : 0-7421-2408

 

2. หน่วยวิทยบริการ (วิทยาเขตขอนแก่น ) วัดอภิสิทธิ์ ตั้งอยูjที่ 577 ถนนนครสวรรค์ ตำาบลตลาด อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 
 โทร 0-4371-2528  

 

3. หน่วยวิทยบริการ(คณะสังคมศาสตร์)  วัดพระรูป  เลขที่ 65/1 หมู่ 6 ช่องสะแก อำาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 

  
โทร  0-3240-0391 

พระครูโกวิทบุญเขต

นายอำานาจ ทาปิน

ผู้อำานวยการ

เลขานุการ 

0-5589-6083 

0-5589-6083

-

-

08-9439-6328

09-5639-1967  

4. หน่วยวิทยบริการ ( วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช) วัดท่านา  ตำาบลหนองบัวใต้ อำาเภอเมือง จังหวัดตาก  63000 
  โทร 0-5589-6083 
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วันสำ�คัญของ
มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย

วันหยุด
ประจำ�ปี2560

1   มกราคม วันก่อตั้งมูลนิธิมหาจุฬา  (เริ่ม พ.ศ. 2507)

2   พฤษภาคม  วันจำานงค์ ทองประเสริฐ (เริ่ม พ.ศ. 2546)

3   มิถุนายน วันเสฐียร พันธรังษี (เริ่ม พ.ศ. 2548)

18 กรกฎาคม วันบุรพาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย (เริ่ม พ.ศ. 2544)

      กันยายน วันสถาปนานามมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เริ่ม พ.ศ. 2432)

1 ตุลาคม วันย้ายสถานท่ีทำางานจาก

วัดมหาธาตุไปท่ี อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ของทุกปี

1 13

1
2
3
18

23

ส.11

จ.13

กุมภาพันธ์
วันมาฆบูชา
หยุดชดเชย
วันมาฆบูชา

อา.1

จ.2

อ.3

มกราคม
วันขึ้นปีใหม่

หยุดชดเชยวันปีใหม่
หยุดชดเชย
วันปีใหม่

พฤ.6
พฤ.13

ศ.14

ส.15

จ.17

เมษายน
วันจักรี

วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์

หยุดชดเชย
วันสงกรานต์

ส.8

อา.9

จ.10

อา.11

กรกฎาคม
วันอาสาฬบูชา
วันเข้าพรรษา
หยุดชดเชย
วันอาสาฬบูชา
หยุดชดเชย
วันเข้าพรรษา

อา.31

ธันวาคม
วันพระราชสมภพ

 รัชกาลที่ ๙
วันรัฐธรรมนูญ
หยุดชดเชย
วันรัฐธรรมนูญ

วันสิ้นปี

อ.8

อา.10

จ.11

ส.12

จ.14

สิงหาคม
วันแม่แห่งชาติ
หยุดชดเชย
วันแม่แห่งชาติ

จ.1

ศ.5
พ.10

พฤษภาคม
วันแรงงาน
วันฉัตรมงคล
วันวิสาขบูชา

วันพืชมงคล รอวันประกาศ

ตุลาคม

วันปิยมหาราชจ.23

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (หน่วยวิทยบริการ )

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง
ที่ทำางาน ภายใน มือถือ

เบอร์โทรศัพท์ 
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พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร.

พระครูวชิรคุณพิพัฒน์, ดร.

พระเมธีวชิรภูษิต, ดร.

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

พระครูวิโชติสิกขกิจ (ณรงค์  กิตฺติธโร/เด่นประเสริฐ)

พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺโณ/จันทร์งาม) ดร.

พระครูพิจิตรวรเวท (มานัส จนฺทสีโล/มารยาท)

พระราชจันทโมลี (ประเสริฐ วิมโล)

พระครูสุจิตกิตติวัฒน์ (กิตติ สุจิตฺโต)

พระธรรมพุทธิมงคล  (สอิ้ง  สิรินนฺโท) 

พระราชปริยัติเมธี  (เชษฐา ฉินฺนาลโย)

พระปริยัติคุณภรณ์  (เฉลี่ย สิริธโร)

พระมงคลกิตติวิบูลย์  (ทับทิม กิตฺติเสโน)

พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์  (ประไพ ปุญฺญกาโม)

พระครูสุวรรณประชานุกูล (กมลศิลป์ กมสินฺโน)

พระครูโสภณโพธิมัณฑ์  (ไพรวัลย์  วิสุทฺโธ)

พระครูโสภณวีรานุวัตร  (นิคม ณฏฺฐวโร)

นายกอบชัย พลเสน

นายภูษิต รุ่งโรจน์ชัยพร

ดร.เพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอย

พระราชธรรมภาณี

พระรัตนสราธิคุณ

พระครูธำารงปริยัติคุณ

พระสิริวุฒิเมธี

พระครูวัฒนานครกิจ

พระมหาคำาคูณ  จนฺทโชโต

พระครูศรีรัตน์สรกิจ

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหารและวางแผน

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้อำานวยการ

ผู้อำานวยการ

ประธานบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการ

จัดการเชิงพุทธ

ประธานบริหารหลักสูตร สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์

ประธานกรรมการบริหาร

ผู้อำานวยการ

ประธานที่ปรึกษาหน่วยวิทยบริการ

ประธานกรรมการบริหารหน่วยฯ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการบริหาร

รองประธานฯ รูปที่ 1

รองประธานฯ รูปที่ 2

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้อำานวยการหน่วยฯ

0-5579-9455

0-5579-9455

0-5579-9455

02-519-1119

0-5666-2690

0-5666-2690

0-5666-2690

0-3943-1511

0-3941-3226

0-3742-1043

0-3742-1043

0-3742-1043

0-3742-1043

0-3742-1043

0-3742-1043

0-3742-1043

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

08-1785-3826

08-1727-7018

08-1703-4881

08-6303-0299

08-1605-9296

08-1744-5207

08-9565-6448

08-6146-4988

08-9096-7229

08-1016-5186

08-5176-0555

08-1856-7014

08-9025-2248

08-1939-8486

08-9244-3556

08-1190-6356

09-2590-9595

08-1307-3999

08-1378-2500

08-1856-6194

08-5114-4313

08-1344-2491

08-1762-6290

08-1983-9445

08-1699-9236

08-1982-5453

08-1291-5629

9. หน่วยวิทยบริการ (วิทยาเขตนครสวรรค์) วัดบรมธาตุ 15  หมู่  3 ตำาบลนครชุม  อำาเภอเมือง จังหวัดกำาแพงเพชร 62000  
โทร : 0-5579-9455 

14. หน่วยวิทยบริการ (คณะมนุษยศาสตร์) สาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน เลขที่ 24/5 ถนนวัชรพล รามอินทรา 55 แขวงท่าแร้ง 
เขตบางเขน

 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230 โทร 0-2510-6697, 08-7342-9118 

10. หน่วยวิทยบริการ (วิทยาเขตนครสวรรค์)  101/1  ณ วัดพฤกษะวันโชติการาม อำาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110 
โทร 0-5666-2690 

11. หน่วยวิทยบริการ ( คณะสังคมศาสตร์ ) 95 (พุทธมณฑลจันทบุรี)  หมู่ 8  ตำาบลบางกะจะ อำาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 
โทร : 0-3949-8599  

12. หน่วยวิทยบริการ ( คณะสังคมศาสตร์ ) วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 195 หมู่ 5 ถนนมาลัยแมน ตำาบลรั้วใหญ่ อำาเภอเมืองฯ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000-

13. หน่วยวิทยบริการ ( คณะสังคมศาสตร์ ) วัดสระแก้ว 22 วัดสระแก้ว อำาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000  
โทร  0-3742-1043 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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สำานักงานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาต ิ  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)

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

ส่วนงานอื่นของมหาวิทยาลัย

ท่ีต้ังสถาบันสมทบ 6 แห่ง
 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 (ย้ายสถานที่ทำาการ วันที่1 ตุลาคม พ.ศ. 2551)

ที่อยู่ :  79 หมู่1 ถนนพหลโยธิน ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย

 จังหวัดพระนครศรีอยธยา 13170

 โทร. 0-3524-8000 โทรสาร 0-3524-8034

 

 5. ศูนย์ฝึกอบรมและปฎิบัติธรรม มหาจุฬาอาศรม
ที่อยู่ : บ้านโนนกระถิน ตำาบลดงพญาเย็น อำาเภอปากช่อง

 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. สำานักงานสมาคมวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วังน้อย)
ที่อยู่ :  79 หมู่1 ถนนพหลโยธิน ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย

 จังหวัดพระนครศรีอยธยา 13170

 โทร. 0-3524-8099 ต่อ 8098/8099 

 www.iabuconference.com / www.iabu.org

 11. ศูนย์ฝึกอบรมลปฎิบัติธรรม วัดผัง 16
ที่อยู่ :  วัดผัง16 ตำาบลหนองสาหร่าย อำาเภอปากช่อง

 จังหวัดนครราชสีมา 30130

 โทร. 0-9519-4289

 2.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดศรีสุดารามวรวิหาร (ก่อตั้ง พ.ศ. 2535)
ที่อยู่ :  3 วัดศรีสุดารามวรวิหาร 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 ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย

 จังหวัดพระนครศรีอยธยา 13170

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

 6. ศูนย์พัฒนาศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย แคมป์สน
ที่อยู่ : ศูนย์พัฒนาศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช  

 วิทยาลัย แคมป์สน ตำาบลแตมป์สน อำาเภอเขาค้อ  

 จังหวัด เพชรบูรณ์ 67280 โทร. 0-5672-9564

 8. โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
(ก่อตั้ง พ.ศ. 2515 จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ที่อยู่ : วัดศรีสุดารามวรวิหาร ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน  

 แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  

 10730 โทร/โทรสาร 0-2882-3153

 10. อาคารรับรองหอพักอาคันตุกะ (๙๒ ปี ปัญญานันทะ) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วังน้อย)
ที่อยู่ :  79 หมู่1 ถนนพหลโยธิน ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย

 จังหวัดพระนครศรีอยธยา 13170

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

 

 12. มหาจุฬาบรรณาคาร
ที่อยู่ :  ถนนมหาราช แขวงพรบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

 กรุงเทพมหานคร 10200 วัดมหาธาตุฯ  

 โทร. 0-2226-6027 , 0-2623-6306 วังน้อย  

 โทร 0-3524-8000 

ที่ตั้งสำานักงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง)
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กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
ขั้นตอนในการสมัครสมาชิกฯมีดังนี้

	 1.	กรอกใบสมัครสมาชิก		โดยใช้แบบ		บค.	58	

และ	บค.	60		เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครได้แก่

	 1.1	คำาสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

	 1.2	บัตรประจำาตัวประชาชน/ใบสุทธิ	พร้อมรับรอง

สำาเนาถูกต้อง

	 1.3	รูปถ่ายขนาด		1		นิ้ว	(คฤหัสถ์ชุดปกติขาว)

ส่งเอกสาร	ฉบับจริงมาที่	ฝ่ายเลขานุการ	คณะกรรมการ

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพฯ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย	อยุธยา	79	ม.1		ตำาบลลำาไทร		อำาเภอ

วังน้อย		จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13170		เพื่อให้

ฝ่ายเลขานุการ	คณะกรรมการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพฯ	

ดำาเนินการต่อไป

	 2.	เสนออนุมัติ		นำาใบสมัครที่เรียบร้อยแล้วนำา

เสนอท่านประธานคณะกรรมการกองทุนสำารองเลี้ยง

ชีพฯเพื่อพิจารณาอนุมัติ	 

สวัสดิการสำาหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

สวัสดิการ
สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่บุคลากรมี	6	ได้แก่

1.	การตรวจสุขภาพประจำาปี

2.	ค่ารักษาพยาบาล

3.	ค่าเล่าเรียนบุตร

4.	เงินสงเคราะห์บุคลากรหรือครอบครัวเสียชีวิต

5.	เงินชดเชยเกษียณอายุการทำางานบุคลากร

6.	ทุนการศึกษาประเภท		

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวัสดิการสำาหรับบุคลากร

ติดต่อได้ที่	นางมานิตา	ชูช่วย 

โทร	035-248-000	ต่อ	8044	หรือ	089-223-8087

กองกลาง	สำานักงานอธิการบดี	ห้องๅ101	

	 3.		อนุมัติ/ไม่อนุมัติ		ถ้าไม่อนุมัติให้นำาเอกสารคืน

บุคลากร		ถ้าอนุมัติแล้วจึงออกแบบแจ้งสมาชิกใหม่เพื่อส่ง

ข้อมูลให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย	จำากัด

	 4.		เสนอลงนาม		หลังจากออกแบบแจ้งสมาชิกใหม่

เรียบร้อยแล้ว		นำาเสนอกรรมการกองทุนฝ่ายมหาวิทยาลัย

และกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก		ลงนามรับทราบ

	 5.		ส่งข้อมูลe-mail/ไปรษณีย์		นำาแบบแจ้งสมาชิก

ใหม่ที่กรรมการกองทุนทั้งสองฝ่ายลงนามรับทราบ

เรียบร้อยแล้ว		สแกนส่งเมลล์พร้อมส่งเอกสารฉบับจริง			

ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กสิกรไทย	จำากัด			

	 6.		จัดเก็บเอกสาร		เก็บเอกสารแบบแจ้งสมาชิกใหม่

ไว้ในแฟ้มสมาชิกใหม่	

	 7.		บันทึกข้อมูล		จัดเก็บข้อมูลประวัติของสมาชิกไว้

ในบัญชีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพฯ

	 8.		ส่ง	pincode		เมื่อทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน	กสิกรไทย		จำากัด		ได้รับแบบแจ้งสมาชิกใหม่แล้ว		 

จะทำาการส่ง		pincode		มายัง	SR	(ผู้ประสานงานกองทุน)	

(pincode		เป็นรหัสผ่านของสมาชิก	ใช้ในการสืบค้นข้อมูล

รายสมาชิก)		

	 9.		แจ้งรับ	Pincode/ส่งไปรษณีย์		ในการแจ้ง

รับ	Pincode		ถ้าสมาชิกอยู่ส่วนกลางทางผู้ประสานงาน

จะให้มารับเอง		แต่ถ้าอยู่	ทางวิทยาเขตวิทยาลัยสงฆ์										

จะจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์

	 10.		รับ	Pincode		สมาชิกมารับ	Pincode	 

ที่ผู้ประสานงานกองทุนฯ	(SR)

	 11.		ออกรายงานสมาชิกกองทุนสำารองเลี้ยงชีพฯ

ประจำาเดือนเพื่อรายงานต่อผู้บริหาร

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครกองทุนสำารอง 

เลี้ยงชีพ	ติดต่อได้ที่	พระธนิน	อนาลโย		หรือ	 

นางสาวนารอน	เวียงจันทร์	 

โทร	035-248-000	ต่อ	8376

หรือ	http://pvd.mcu.ac.th/

กองกลาง	สำานักงานอธิการบดี	ห้องๅ101	

พิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก อาคารสำนักงานอธิการบดี

ห้องสมุดกลาง อาคารเรียนรวม ห้องสมุด ศ.ดร.จำนงค์ ทองประเสริฐ

หอฉัน อาคารวิปัสสนาธุระ หอพักนิสิตนานาชาติ

อาคารเรียนพุทธศาสตร์นานาชาติ อุโบสถกลางน้ำ หอประชุม มวก.

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

หอพระไตรปิฏก

            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แผนงานประจำาป ีมจร ๒๕๖๐ Mcu Year Planner 2017            



34 35

วิทยาเขตเชยงใหม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

วิทยาเขตขอนแกน วิทยาเขตนครราชสมา วิทยาเขตอุบลราชธานี

วิทยาเขตสุรินทร วิทยาเขตเเพร วิทยาเขตพะเยา

วิทยาเขตบาฬศกษาพุทธโฆส วิทยาเขตนครสวรรค วิทยาลัยสงฆเลย

วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ 
ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตหนองคาย
วิทยาลัยสงฆนครนานฯ วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร

วิทยาลัยสงฆเชยงราย วิทยาลัยสงฆนครลำปาง วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ

วิทยาลัยสงฆลำพูน วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวาราวดี วิทยาลัยสงฆชยภูมิ

วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด วิทยาลัยสงฆราชบุรี

วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆพุทธชนราช วิทยาลัยสงฆบุรีรัมยวิทยาลัยสงฆนครพนม

วิทยาลัยสงฆปตตานี

            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แผนงานประจำาป ีมจร ๒๕๖๐ Mcu Year Planner 2017            
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 ๑. เพื่อสบสานพระราชปณิธาน และถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

 ๒. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 

     สมเด็จพระนางเจาสริกิติ์ และเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 ๓. เพื่อถวายเปนพุทธบูชา เนื่องในโอกาสฉลอง  2,600 ป  แหงการตรัสรูของพระพุทธเจา

 ๔. เพื่อใชเปนสถานที่บำเพ็ญศาสนกิจสสหรับผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นิสตของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป

รวมสมบททุนสรางวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ

ชอบัญช “สรางวัดมหาจุฬาฯ อยุธยา

เลขที่บัญช  056-2-23973-1
สอบถามเพิ่มเติมไดที่ 035-248-000 ตอ 8138

ความเปนมาของการสรางวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ

     เพื่อสบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย 

สบเนื่องมายังสถานที่ทำการแหงใหม และดำเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผูบริจาคที่ดินมหาวิทยาลัย

จึงไดจัดทำแผนแมบทสรางวัดในพื้นที่ี่ไดรับบริจาค และพื้นที่ของมหาวิทยาลัยรวม 

๔๐ ไร ซงหลวงพอปญญานันทะไดจัดสรางอุโบสถกลางน้ำถวาย 

สสหรับใชเปนสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจประกอบสงฆกรรม

ตามแบบอยางคณะสงฆไทย เปนที่พำนักอาศยของพระภิกษุสามเณร

ทั้งชาวไทยและตางประเทศ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจ ทั้งชาวไทยและตางประเทศ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจ 

การศกษาเลาเรียน ที่เอื้อตอกิจการคณะสงฆ ดวยแนวคิดการปลูกสราง

อิงธรรมชาติของลักษณะพื้นที่เปนลุมน้ำ ใหสงปลูกสรางอยูรวมกับน้ำ

ในทุกพื้นที่ พลิกฟนสภาพดินใหปลูกตนไมไดมากที่สุด 

เพื่อใหพระสงฆมีวิถีใกลชดธรรมชาติ การจัดบรรยากาศใหพระนิสต

ไดอยูเปนหมูคณะในวิถีของสงฆเดิม

ไดปฏิบัติภาวนาและประกอบศาสนกิจไดอยางเหมาะสม 

 

            พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ทรงสถาปนา “มหาธาตุวิทยาลัย” ขึ้น 

ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ เพื่อเปนสถาบันการศกษาพระไตรปฎกและวิชาชนสูงสสหรับ

พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ ตอมาไดทรงเปลี่ยนจากมหาธาตุวิทยาลัยเปน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในพระบรมราชูปถัมภ เริ่มเปดการศกษาระดับอุดมศกษาในป ๒๔๙๐ เปนมหาวิทยาลัยแหงคณะสงฆไทย

จัดการศกษาสนับสนุนกิจการคณะสงฆ ไดรับการสนับสนุนจากคณะสงฆ 

      พ.ศ.๒๕๔๒ คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย นำโดยนายกสภาฯ 

และอธิการบดี พรอมดวยนายแพทยรัศมี คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร และอธิการบดี พรอมดวยนายแพทยรัศมี คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร 

ไดเขาเฝาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ทูลเกลาถวายโฉนดที่ดิน ณ อำเภอวังนอย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพระราชทานแก

มหาวิทยาลัยและทรงเสด็จพระราชดำเนินเปน

ประธานพิธีวางศลาฤกษโครงการกอสราง

มหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒  

            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แผนงานประจำาป ีมจร ๒๕๖๐ Mcu Year Planner 2017            
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