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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



ปณิธาน

ปรัชญา

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

“เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำาหรับ      

  ภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์”

“จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา  

  บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม”

“มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก”

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
วิจัยและพัฒนา 
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม 
ทะนุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  
มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามนวลักษณ์ของบัณฑิต 9 ประการคือ

1. มีปฎิปทาน่าเลื่อมใส      M = Morality 

2. รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงสังคม  A = Awareness 

3. มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา  H = Helpfulness 

4. มีความสามารถด้านภาษา   A = Ability

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา : บุคลากรมีความเชี่ยวชาญสามารถบูรณาการความรู้ด้านพระพุทธ

ศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ มีทรัพยากร และองค์ความรู้หลักด้านพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น
ระดับโลก : บุคลากรและนิสิตชาวต่างประเทศ มีเครือข่ายความร่วมมือ และหน่วยจัดการศึกษาใน

ต่างประเทศเพิ่มขึ้น หรือทันทีที่กล่าวถึงมหาวิทยาลัยฯที่จัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา บุคคล

โดยทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ จะต้องนึกถึง มจร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ทะนุบำารุงศิลปและวัฒนธรรม
         การเสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการทะนุบำารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ให้เอื้อต่อการศึกษา โดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นกลไกเพื่อสร้างจิตสำานึก

และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนำา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเป็นรากฐานพัฒนาอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน

วิจัยและพัฒนา  
 การวิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างความรู้และนวัตกรรมควบคู่ไปกับ

กระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก ทั้งพัฒนา

คุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนาโดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่

มีชื่อเสียงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักวิจัยและงาน

วิจัยให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

“บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา”

“ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม”

5. ใฝ่รู้ใฝ่คิด     C = Curiosity 

6. รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม   H = Hospitality 

7. มีโลกทัศน์กว้างไกล    U = Universality 

8. เป็นผู้นำาด้านจิตใจและปัญญา   L = Leadership 

9. มีศักยภาพพร้อมที่จะใช้และพัฒนานวัตกรรม A = Aspiration 

 

การส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม  
 ตามปณิธานการจัดตั้งมหาวิทยาลัย สร้างความรู้ความเข้าใจหลักคำาสอน

ทางพระพุทธศาสนา สร้างจิตสำานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน ให้มี

ศักยภาพในการธำารงรักษา เผยแผ่หลักคำาสอนและเป็นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจ

ในวงกว้าง
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ประวัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

    พุทธศักราช 2430 พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่

หัวรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ย้ายการ

บอกพระปริยัติธรรมจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  

(วัดพระแก้ว)ไปตั้งที่วัดมหาธาตุเพื่อเป็นที่เล่าเรียน

พระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายและ

โปรดให้เรียกว่า “มหาธาตุวิทยาลัย” และในวันที่ 8 

พฤศจิกายน พุทธศักราช 2432 มหาวิทยาลัยได้เปิด

การศึกษาอย่างเป็นทางการ

 วันที่ 13 กันยายน พุทธศักราช 2439 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯได้

พระราชทานเปลี่ ยนนาม“มหาธาตุวิทยาลัย” 

เป็น“มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”เพื่อเป็นสถาน

ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำาหรับพระภิกษุ

สามเณรและคฤหัสถ์

 วันที่ 9 มกราคม พุทธศักราช 2490 

พระเถรานุเถระ ฝ่ายมหานิกาย 57 รูป นำาโดย  

พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺต เถร) อธิบดีสงฆ์วัด

มหาธาตุฯ ประชุมกันที่ตำาหนักสมเด็จวัดมหาธาตุได้

ข้อยุติร่วมกันให้เปิดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัย   

จึงได้ประกาศใช้ระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พุทธศักราช 2490

 

 วันที่ 18 กรกฎาคม พุทธศักราช 2490 เปิด

การศึกษาชั้นอบรมพื้นฐานและเตรียมอุดมศึกษา

 พุทธศักราช 2493 ได้ตั้งคณะพุทธศาสตร์

โดยเปิดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 

2494

 วันที่ 16 พฤษภาคม พุทธศักราช 2512 

มหาเถรสมาคมได้ออกคำาสั่งเรื่องการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยสงฆ์

 พุทธศักราช 2512 ให้การศึกษาของมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วัด

มหาธาตุ เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์

 วันที่ 7 มิถุนายน พุทธศักราช 2521  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เริ่มขยายการศึกษาไปสู่ภูมิภาคโดยต้ังวิทยาเขต

หนองคายขึ้นเป็นแห่งแรกที่จังหวัดหนองคาย 

 ปัจจุบัน ( พุทธศักราช2563 )  มีวิทยาเขต 

11 แห่ง วิทยาลัยสงฆ์ 23 แห่ง สถาบันสมทบ 6 แห่ง 

โครงการขยายห้องเรียน 1 แห่ง และหน่วยวิทยบริการ 

7 แห่ง

 วันที่ 27 กันยายน พุทธศักราช 2527 ได้

มีการตราพระราชกำาหนดวิทยฐานะ ผู้สำาเร็จวิชาการ

พระพุทธศาสนากำาหนดให้ผู้สำาเร็จหลักสูตรปริญญา

พุทธศาสตรบัณฑิต จาก มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวิทยฐานะชั้นปริญญาตรี

 วันที่ 21 กันยายน พุทธศักราช 2540 ได้มี

การตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยกำาหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคลมี

สถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ

 วันที่ 9 กรกฎาคม พุทธศักราช 2542 คณะ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ 

เ ข้ า เ ฝ้ า ส ม เ ด็ จ พ ร ะ บ ร ม โ อ ร ส า ธิ ร า ช ฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร รับพระราชทานโฉนดที่ดินจำานวน 

84 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา ณ ตำาบลลำาไทร อำาเภอ

วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งนายแพทย์รัศมี 

คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร ถวายแก่มหาวิทยาลัย

 วันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2542 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร  

เสด็จพระราชดำาเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์

โครงการก่อสร้างที่ทำาการแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 พุทธศักราช 2543 พระธรรมโกศาจารย ์

(ประยูร ธมฺมจิตโต) อธิการบดี และคณะผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยได้เริ่มดำาเนินการก่อสร้างที่ทำาการแห่งใหม่

ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม ปัจจุบันมี

เนื้อที่ทั้งหมดรวม 323 ไร่

 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2544  

ขยายการศึกษาไปยังต่างประเทศโดยรับวิทยาลัยพุทธ

ศาสนาดองกุกชอนบอนประเทศเกาหลีใต้เข้าเป็น

สถาบันสมทบ แห่งแรก ปัจจุบันมีสถาบันสมทบในต่าง

ประเทศ 6 แห่ง

 วันที่  1  ตุลาคม   พุทธศักราช 2551 

มหาวิทยาลัยได้ย้ายที่ทำาการจากวัดมหาธาตุและวัด

ศรีสุดาราม กรุงเทพมหานคร มายังที่ทำาการแห่งใหม่  

ณ ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 วันที่ 3 ธันวาคม พุทธศักราช 2553  สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารเสด็จ

พระราชดำาเนินทรงประกอบพิธีเปิดที่ทำาการแห่งใหม่

ของมหาวิทยาลัย ณ ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างเป็นทางการ



  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 tra-

dition of Pali studies transferred from the tem-

ple 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 of-

ficially 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 col-

lege, under the title of Mahachulalongko-

rn rajavidyalaya (Mahachulalongkorn Roy-

al 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 sen-

ior monks of the Mahanikaya sect at Somdet’s 

residence of Wat Mahathat to draft a new cur-

riculum featuring Buddhist studies along uni-

versity lines, which survives, with modifications, 

to the present day. Mahachulalongkornrajavid 

yalaya regulation 1847 was in use.

 

 On July 18, 1947, Mahachulalongkorn-

rajavidyalaya opened a primary school and,two 

years later, a secondary school. This was fol-

lowed, in 1950, by the establishment of fac-

ulty of Buddhism at the undergraduate level.

 

 On May 16, 1969, Mahachulalongko-

rnrajavidyalaya under royal patronage was of 

oficially recognized by the Supreme Sang-

ha Council as an educational institution for 

the Thai Sangha, located at Wat Mahathat.  

 On June 7,1978, Mahachulalong-

kornrajavidyalaya under royal patron-

age began regional expansion, by estab-

lishing a new campus in the Nongkhai 

province. By now, there are eleven such 

campuses, long with Twenty-Three sangha col-

leges, six affiliated institutes, one extended 

classrooms, and seven academic service units.

 On September 27,1984, the Thai Gov-

ernment 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 Mahachula-

longkornrajavidyalaya University executive  

committee had an audience with His Royal High-

ness Crown Prince Maha Vijiralongkorn of Thai-

land. His Royal Highness granted to the Univer-

sity 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 

Dharmakosajarn (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, Mahachu-

lalongkornrajavidyalaya University formed 

affiliation with several institutes, starting 

the Buddhist Dongguk Chonbob College in 

South Korea. At present, there are six over-

seas affiliated institutes of the University.

 On October 1, 2008, the University re-

located from Wat Mahathat and Wat SiSudar-

am to the new main campus at Lam Sai sub-dis-

trict, Wang Noi district, Ayutthaya province.

 On December 3,2010, opening cer-

emony of the University main campus is 

presided over by His Royal Highness Crown 

Prince Maha Vijiralongkorn, at Lam Sai sub-dis-

trict, Wang Noi district, Ayutthaya province.

History of
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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วิทยาลัยพระพุทธศาสนา 
ดองกุก ชอนบอน สาธารณรัฐ
เกาหลี
 
มหาปัญญาวิทยาลัย จ.สงขลา 

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา 
จิ้งเจวี๋ยสาธารณรัฐใต้หวัน

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 
ศรีลังกา

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 
สิงคโปร์
 
วิทยาลัยพุทธศาสนาธรรมเกท

วส.เลย  
วส.นครพนม 
วส.ลำาพูน 
วส.พุทธชินราช 
วส.บุรีรัมย ์
วส.ปัตตานี
วส.นครน่าน 
วส.พุทธโสธร 
วส.นครลำาปาง 
วส.เชียงราย 
วส.ศรีสะเกษ 
วส.ราชบุรี 
วส.พุทธปัญญาศรีทวารวด ี
วส.พ่อขุนผาเมือง 
วส.ร้อยเอ็ด 
วส.ชัยภูมิ
วส.อุทัยธานี
วส. สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
วส. สุราษฎร์ธานี
วส. พิจิตร
วส. เพชรบุรี
วส. ระยอง
วส. ราชบุรี 

หร.วัดไชยชุมพลฯ จ.กาญจนบุรี 
นวบ.วัดหงษ์ประดิษฐาราม จ.สงขลา 
นวบ.วัดใหญ่อินทาราม จ.ชลบุรี 
นวบ.พุทธมณฑลจันทบุรี จ.จันทบุรี 
นวบ.วัดบรมธาตุ จ.กำาแพงเพชร 
นวบ.วัดท่านา จ.ตาก 
นวบ.วัดหมอนไม้ จ.อุตรดิตถ์ิ 
นวบ.วัดสระแก้ว จ.สระแก้ว 

วข.หนองคาย 
วข.นครศรีธรรมราช 
วข.เชียงใหม่ 
วข.ขอนแก่น 
วข.นครราชสีมา 
วข.อุบลราชธานี 
วข.แพร่ 
วข.สุรินทร์ 
วข.พะเยา 
วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆส 
วข.นครสวรรค์ 

สถาบันภาษา 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
สถาบันวิปัสสนาธุระ
สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา 
สำานักทะเบียนและวัดผล 
สำานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ
สำานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศูนย์อาเซียนศึกษา 
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาต ิ
วิทยาลัยพระธรรมฑูต
 

สภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี

คณะกรรมการกำากับดูแลนโยบาย 
และแผนพัฒนา

สภาวิชาการ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

รองอธิการบดี

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน

ตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยอธิการบดี

คณบดี

หัวหน้าภาควิชา

ผู้อำานวยการ สถาบัน/สำานัก/ศูนย์ ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์

ผู้อำานวยการกอง/ส่วน/สำานักงาน

สำานักงานอธิการบดี คณะ สถาบัน/ศูนย์/วิทยาลัย
วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน/หน่วยวิทยบริการ

สถาบันสมทบ

คณะพุทธศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย

กองกลาง 
กองกิจการนิสิต 
กองกิจการวิทยาเขต 
กองคลังและทรัพย์สิน 
กองนิติการ 
กองแผนงาน 
กองวิชาการ 
กองวิเทศสัมพันธ์ 
กองสื่อสารองค์กร
กองกิจการพิเศษ
กองอาคารสถานที่ฯ
สำานักงานประกันคุณภาพ 
สำานักงานตรวจสอบภายใน
สำานักงานพระสอนศีลธรรม 
สำานักงานสภามหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาอธิการบดี



ผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระวิมลมุนี 
(นนทพันธ ปภสฺสโร ป.ธ.๕)

รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม

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

รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร

๑๓

พระราชปริยัติ, รศ.ดร.
(สายัน อรินฺทโม ป.ธ.๙, กศ.ม.,พธ.ด.)
รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา

พระเทพปริยัติมุนี,รศ.ดร.
(มีชัย วีรปฺโญ ป.ธ.๙, รป.ม., บธ.ด.)

รองอธิการบดีวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆษ นครปฐม

พระเทพปริยัติเมธี ,รศ.ดร
(ฐิตพัฒน สิริธโร ป.ธ.๙,น.บ.,กศ.ม., พธ.ด.)
รก.รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค

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

รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร

พระครูกิตติคุโณภาส
(จินดา สปฺปฺโญ พธ.บ.)

รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี

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

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแกน

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

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา
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ผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

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

รองอธิการบดีฝายบริหาร

พระเทพเวที, รศ.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

พระศรีญาณวงศ,ดร.
(นิมิตย ปณฺฑิตเสวี, ป.ธ.๙,พธ.บ., ค.ม., ค.ด. )

รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

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

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

พระเมธีธรรมาจารย, รศ.ดร. 
(ประสาร จนฺทสาโร พธ.บ., วท.ม., ปร.ด.)
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา

พระครูโสภณพุทธิศาสตร,ผศ.ดร.
(เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย ป.ธ.๓, พธ.บ., M.A., Ph.D.)

รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ

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

รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศ

  พระราชปริยัติกวี, ศ.,ดร.
(สมจินต สมฺมาปฺโญ ป.ธ.๙, ศษ.บ., M.A., Ph.D)

อธิการบดี

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

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
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0-3524-8000ต่อ8814

พระครูปิยธรรมบัณฑิต, ดร.

รก.ผู้อำานวยการ

สำานักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3524-8032 โทรสาร 0-3524-8006 อาคารสำานักงานอธิการบดี ชั้น 2 

กองวิชาการ โทรศัพท์/โทรสาร 0-3524-8013 อาคารสำานักงานอธิการบดี ชั้น 3 ห้อง 305

กองกลาง โทรศัพท์ 0-3524-8033 โทรสาร 0-3524-8034 อาคารสำานักงานอธิการบดี ชั้น 1 ห้อง 102

กองคลังและทรัพย์สิน โทรศัพท์ 0-3524-8390 โทรสาร 0-3524-8025 อาคารสำานักงานอธิการบดี ชั้น 2 ห้อง 205

กองแผนงาน โทรศัพท์/โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8761 อาคารสำานักงานอธิการบดี ชั้น 3 ห้อง 301 

กองกิจการนิสิต โทรศัพท์ 0-3524-8000 ต่อ 8401 อาคารเรียนรวม ชั้น 3 โซน A ห้อง A300

กองวิเทศสัมพันธ์ โทรศัพท์/โทรสาร 0-3524-8065,02-623-5368 อาคารเรียนรวม ชั้น 3 โซน D ห้อง D300

กองสื่อสารองค์กร โทรศัพท์/โทรสาร 0-3524-8000  ภายใน 8743 อาคารสำานักงานอธิการบดี ชั้น 1 ห้อง 101 

กองกิจการวิทยาเขต โทรศัพท์ 035-248-000 ต่อ 8761 อาคารสำานักงานอธิการบดี ชั้น 3 ห้อง 301

พระมหาโกศล ธีรปญฺโญ

กองนิติการ โทรศัพท์ /โทรสาร 0-3524-8000 ต่อ 8125 อาคารสำานักงานอธิการบดี ชั้น G 

สำานักงานประกันคุณภาพ โทรศัพท์ 0-3524-8000 ต่อ 8776 อาคารสำานักงานอธิการบดี ชั้น 3 ห้อง 306

พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร.

นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร

รศ.ดร.โกนิฎฐ์ ศรีทอง

นายสุชญา ศิริธัญภร

นายสินชัย วงษ์จำานงค์

0-3524-8000ต่อ8770

พระมหาไพรัชน์  ธมฺมทีโป, ผศ.ดร.

ผศ.ดร.หัฏฐกรณ์ แก้นท้าว
0-3524-8032

0-3524-8032

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการ

รก.ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการ

08-1423-1042

08-9670-5321

08-1268-1128

08-6998-4646

087-901-4183

รก.ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการ
08-9448-3666

09-2640-9555

0-3524-8000ต่อ8039

0-3524-8000ต่อ8773

0-3524-8000ต่อ8775

พระครูพิศาลสรวุฒิ (จักราวุธ ญาณวีโร) รก.ผู้อำานวยการ

ผู้อำานวยการ

08-1494-3969

09-9469-2663

0-3524-8000ต่อ8743

0-3524-8000ต่อ8761

พระครูชิโนวาทธำารง

พระมหาประยูร  โชติวโร

นายสุรเชษฐ์  ตอรัมย์

พระแสงเฮือง นรินฺโท, ดร.

รองผู้อำานวยการ 08-1438-1540

ผู้อำานวยการ 08-5246-4126

รองผู้อำานวยการ 08-0401-8463

08-7508-4258

รองผู้อำานวยการ 08-2326-4342

0-3524-8000ต่อ8405

0-3524-8000ต่อ8409

0-3524-8000ต่อ8409

0-3524-8000ต่อ8065

02-623-5368ต่อ1135

พระมหาดำารงค์ สิริคุตฺโต (ทองอั๋น) 0-3524-8000ต่อ8391

นางสาวสุรภา ศรีวิชัย

พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี

นางเสาวลักษณ์ ประเสริฐศิลป์

นายประเสริฐ คำานวล

ดร.ทักษิณ ประชามอญ

รก.ผู้อำานวยการ 08-1910-1504

รองผู้อำานวยการ(บัญชี)

ผู้อำานวยการ

08-9780-7722

08-0077-7847

รองผู้อำานวยการ(การเงิน) 08-1700-9800

รองผู้อำานวยการ(พัสดุ)

รองผู้อำานวยการ

08-6516-8164

09-2431-9797

0-3524-8000ต่อ8802

0-3524-8000ต่อ8801

0-3524-8000ต่อ8808

0-3524-8000ต่อ8389

0-3524-8000ต่อ8761

พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต)

พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) ศ.ดร.

พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรำสี) รศ.ดร.

พระสุวรรณเมธาภรณ์ (ขุนทอง สุวณฺณเมโธ) ผศ.

พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รศ.ดร.

พระเทพเวที (พล อาภากโร) รศ.ดร.

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เช่ียว ชิตินฺทฺริโย) ผศ.ดร.

พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก)  

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม

พระศรีธรรมภาณี (วัลลพ โกวิโล) ดร.

รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง

พระศรีศาสนบัณฑิต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที) ผศ.

รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร

ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ

ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา

พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ,ดร.

ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์

รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร

รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม

รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช

นายกสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการท่ัวไป

0-2221-1962

0-3524-8032

0-3524-8000ต่อ8755

0-3524-8000ต่อ8010

0-3524-8000ต่อ8761

0-3524-8409

0-3548-8747

0-2226-3398

0-3524-8203

0-3524-8084

0-3524-8000ต่อ8770

02-623-5392

0-3524-8761

0-3524-8761

0-3524-8761

0-3524-8000

0-3524-8000ต่อ8742

0-3524-8000 

0-3524-8000ต่อ8779

0-3524-8000ต่อ8779

08-1440-0459

08-1899-4107

09-8929-3617

08-6762-7282

0-3524-8000

09-8553-5569 

08-9143-4795

08-8244-6945

08-6666-5784

08-1925-1491

08-1268-1128

08-1342-5008

08-1700-0759

08-1358-4532

09-4484-1459

08-9211-0463

08-3398-9933

08-1841-6943

08-1831-2367

08-4899-6888

นายเกษม ประกอบดี รองผู้อำานวยการ 08-7508-00550-3524-8000ต่อ8761

รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช

นายธวัช แย้มปิ๋ว

รก.ผู้อำานวยการ 08-4899-6888

รองผู้อำานวยการ 08-3256-7336

0-3524-8000ต่อ8125

0-3524-8000ต่อ8125

พระมหาสุระศักดิ์  ธีรวำโส

นางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์

ผู้อำานวยการ 08-4353-8843

รองผู้อำานวยการ 09-4593-5966

0-3524-8000ต่อ8011

0-3524-8000ต่อ8776



 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( ส่วนกลาง ) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( ส่วนกลาง )

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ชื่อ-ฉายา-นามสกุลตำาแหน่ง ตำาแหน่งที่ทำางาน ที่ทำางานมือถือ มือถือ
เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ 
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สำานักงานพระสอนศีลธรรม โทรศัพท์ 0-3524-8084 มหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น 2  

สำานักงานตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 0-3524-8000 ต่อ 8027 อาคารสำานักงานอธิการบดี ชั้น 2 ห้อง 208

สำานักงานสภามหาวิทยาลัย โทรศัพท์/โทรสาร 0-3524-8000 ต่อ 8755 อาคารสำานักงานอธิการบดี ชั้น 4

บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-3524-8000 ต่อ 8045 โทรสาร 0-3524-8055 อาคารเรียนรวม ช้ัน4 โซนB ห้องB400  

คณะพุทธศาสตร์ โทรศัพท์/โทรสาร 0-3524-8000 ต่อ 8096 อาคารเรียนรวมชั้นล่าง โซน D

ครุศาสตร์ โทรศัพท์/โทรสาร 0-3524-8000 ต่อ 8094,8095  อาคารเรียนรวมชั้นล่าง โซน C

พระศรีธรรมภาณี, ดร.

นายขวัญตระกูล บุทธิจักร

รก.ผู้อำานวยการ 08-1925-1491

รองผู้อำานวยการ 09-3023-8445

เลขานุการ

0-3524-8000ต่อ8084

0-3524-8000ต่อ8084

โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา โทรศัพท์/โทรสาร 0-2882-3153 20 เมษายน 2515

กองกิจการพิเศษ โทรศัพท์/โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8779 อาคารสำานักงานอธิการบดี ชั้น G ห้องกิจการพิเศษ

กองอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ โทรศัพท์ 0-3534-8000 ต่อ 8179 อาคารสำานักหอสมุดและเทคโนโลยี ช้ัน G สารสนเทศ ช้ัน G

08-1498-4987

0-3524-8000ต่อ8779

รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร

ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม

พระมหาทวี มหาปญฺโญ, ผศ.ดร.

พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร.

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.

ผศ.ดร.บุญเลิศ โอฐสู

พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร.

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.

พระมหาดนัยพัขร์ คัมภีรปญฺโญ, ดร.

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผอ.หลักสูตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตภาค (ส-อ)

08-1799-8442

08-9898-2862

ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตภาคปกติ

คณบดี

เลขานุการ

08-8339-6545

08-6992-5996

06-2595-1683

ผอ.หลักสูตรสันติศึกษา

ผอ.หลักสูตรธรรมนิเทศ

06-2919-5195

08-1631-8704

ผอ.หลักสูตรปรัชญา ป.เอก

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

08-8858-8245

08-8914-2595

ผศ.ดร.ตวงเพชร สมศรี เลขานุการ ป.เอก ภาคพิเศษ 08-9107-9900

0-2222-0680

0-3524-8000ต่อ8055

0-3524-8000ต่อ8055

0-3524-8000ต่อ8011

0-2222-0680

0-2222-0680

0-2222-0680

0-2222-0680

0-3524-8000ต่อ8055

0-3524-8000ต่อ8055

พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, ผศ.

นางมาลีรัตน์  พัฒนตั้งสกุล

รก.ผู้อำานวยการ 08-9231-7949

รองผู้อำานวยการ 08-1842-6102

พระครูสิริสารบัณฑิต ผู้อำานวยการ 09-2563-5142

0-3524-8000ต่อ8026

0-3524-8000ต่อ8198

รองผู้อำานวยการนางสาววิไลวรรณ อิศรเดช

0-3524-8000ต่อ8755

0-3524-8000ต่อ8755 08-9922-1142

รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี

พระมหาสมเกียรติ กิตฺติญาโณ

0-3524-8096

0-3524-8096

รศ.ดร.กฤต ศรียะอาจ

รศ.ดร.กฤต ศรียะอาจ

0-3524-8096

0-3524-8096

0-3524-8096

พระมหาสุขสันต์ สุขวฑฺฒโน, ดร.

พระมหายุทธนา นรเชฏฺโฐ, ผศ.ดร.

0-3524-8096

0-3524-8096

พระมหาบุญเกิด ปญฺญาปวุฑฺฒิ, ดร.

พระราชปริยัติมุนี, รศ.ดร.

พระเมธีวรญาณ, ผศ.ดร.

ดร.คงสฤษฎ์ แพงทรัพย์

0-3524-8096

0-3524-8096

0-3524-8096

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

เลขานุการ

08-4451-9351

08-9441-2215

หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา

คณบดี

08-1142-6651

08-4519-9559

08-1142-6651

หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา

ผอ.หลักสูตร พธ.ม.,พธ.ด. สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา

09-2635-6554

08-0933-9745

หััวหน้าภาควิชาบาลีและสันสกฤต

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผอ.หลักสูตรพธ.ม. สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

08-9029-8635

09-3995-4995

08-1148-8596

ผอ.หลักสูตรพธ.ด. สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่

พระครูสมุห์ทิพย์ สิริธมฺโม, ดร.

0-3524-8094

0-3524-8094

ผศ.ดร.บุญมี พรรษา 0-3524-8094

0-3524-8094

นางสาวสายหยุด มีฤกษ์ 0-3524-8094

ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุข

พระราชสุตาภรณ์, รศ.ดร.

พระมหาบุญสุข สุทธิญาโณ, ผศ.

0-3524-8094

0-3524-8094

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 08-1838-2416

08-7828-7684

หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน

คณบดี

08-4931-8701

08-6523-2025

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 06-3214-6518

หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

08-6046-5122

08-3307-1215

พระปัญญาวชิราภรณ์ ปญฺญาวโร

พระครูสมุห์ทอง ฐิตปญฺโญ,ดร.

02-882-3153

02-882-3153

พระราชธีรคุณ 02-882-3153

พระวิมลรัตนาภรณ์ พลญาโณ 02-882-3153

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

09-0635-3663

08-4467-2287

ผู้อำานวยการ 08-1923-7522

รองผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนฯ 08-9816-1528

พระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร ผู้อำานวยการ 08-9156-0089

นายฉัตรชัย บัวเกิด รองผู้อำานวยการ

0-3524-8000ต่อ8179

  0-3524-8180ต่อ25

ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต รก.ผู้อำานวยการ 06-5868-8855

นายอานนท์ นรมาตร์ รองผู้อำานวยการ 08-9229-4194

0-3524-8000ต่อ8779
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ชื่อ-ฉายา-นามสกุลตำาแหน่ง ตำาแหน่งที่ทำางาน ที่ทำางานมือถือ มือถือ
เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ 

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล
รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.

08-1268-1128

ผอ.หลักสูตรพธ.ม. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 08-6669-1600

ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม 0-3524-8000ต่อ8023

0-3524-8000ต่อ8023
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โรงเรียนบาลีสาธิต  โทรศัพท์/โทรสาร 0-2222-6816  

คณะสังคมศาสตร์ โทรศัพท์/โทรสาร 0-3524-8093 อาคารเรียนรวมชั้นล่าง โซน B

08-9146-7470

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ โทรศัพท์ 0-3524-8000 ต่อ 8023

สถาบันภาษา โทรศัพท์/โทรสาร 0-3524-8000 ต่อ 8098 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D ห้อง D400

สำานักทะเบียนและวัดผล  โทร/โทรสาร 0-3524-8000 ต่อ ภายใน 8421 อาคารเรียนรวม ชั้น 3 โซน C ห้อง C300

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  โทรศัพท์/โทรสาร 0-3524-8000 ต่อ 8073 อาคารสำานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศชั้น3 

คณะมนุษยศาสตร์  โทรศัพท์ 0-3524-8000  ต่อ 8242 อาคารเรียนรวมชั้นล่าง โซน A

พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร.

นายมาณพ วิฤทธิ์ชัย

นายชัยโชค คณนาวุฒิ

ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง

พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ, ดร.

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการส่วนประเมินผลการศึกษา

08-8915-6532

08-9230-8455

ผู้้อำานวยการส่วนทะเบียนนิสิต 08-5185-9153

รองผู้อำานวยการ 08-9157-6394

ผู้อำานวยการส่วนประเมินผลการศึกษา 08-0555-6691

0-3524-8000ต่อ8421

0-3524-8000ต่อ8422

0-3524-8000ต่อ8422

0-3524-8000ต่อ8419

0-3524-8000ต่อ8062

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.

พระมหาเสรีชน นริสฺสโร (พันธ์ประโคน)

นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์

พระมหาชุติภัค อภินนฺโท (แหมทอง)

ผู้อำานวยการ

ผู้อำานวยการส่วนงานบริหาร

08-9669-1600

08-7094-1030

รองผู้อำานวยการ

ผู้อำานวยการส่วนงานวางแผนและส่งเสริม

09-1713-8989

08-2562-3545

0-3524-8000ต่อ8072

0-3524-8000ต่อ8073

0-3524-8000ต่อ8153

0-3524-8000ต่อ8126

พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร.

พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร.

ดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์

นางสาวสุธิดา มีเพียร

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้อำานวยการส่วนวิชาการ

06-1409-6199

09-5529-2699

ผู้อำานวยการ 08-1829-6942

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

ผู้อำานวยการส่วนงานบริหาร

09-8562-3989

0-3524-8000ต่อ8098

0-3524-8000ต่อ8098

0-3524-8000ต่อ8357

0-3524-8000ต่อ8398

0-3524-8000ต่อ8357

พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.

พระสมนึก ธีรปญฺโญ

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง

พระมหากฤษฎาข์ กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.

06-5539-5649 

09-3996-2628

ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ 08-6666-5784

รก.เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

08-7999-1163 

09-8868-9896

ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี

ดร.สุริยา รักษาเมือง

ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต

ดร.วสันต์  ลิ่มรัตนภัทรกุล

เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

09-8623-5978

08-2694-9529

เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม

06-5868-8855

09-8260-7704

ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์

รก.เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์

0-3524-8000ต่อ8023

0-3524-8000ต่อ8023

0-3524-8000ต่อ8023

0-3524-8000ต่อ8023

0-3524-8000ต่อ8023

0-3524-8000ต่อ8023

0-3524-8000ต่อ8023

0-3524-8000ต่อ8023

0-3524-8000ต่อ8028

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง

นายสมศักดิ์ สุกเพ็ง

รศ.ดร.ภัทรพล  ใจเย็น

พระปลัดวีระศักดิ์  ธีรงฺกุโร

ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง

พระครูปริยัติกิตติธำารง, รศ.ดร.

พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รก.หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์

08-7999-1163

09-7001-4049

หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

คณบดี

08-1374-7846

08-1921-4952

รก.เลขานุการ 08-9808-4765

หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

08-7911-8914

06-5539-5649

ผศ.ดร.รัฐพล  เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ 08-7983-0599

0-3524-8000ต่อ8093

0-3524-8000ต่อ8093

0-3524-8000ต่อ8093

0-3524-8000ต่อ8093

0-3524-8000ต่อ8093

0-3524-8000ต่อ8289

0-3524-8000ต่อ8093

0-3524-8000ต่อ8093

ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง

พระมหาถาวร ถาวรเมธี,ป.ธ.9 ,ดร.

ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ

0-3524-8000ต่อ8242

ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง

ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ

พระศรีสิทธิมุนี (เฉลิมชัย ชยเมธี ป.ธ.9) ผศ. 

พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ, ดร.

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รก.เลขานุการ

06-4745-6253

09-8894-9979

หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ 

คณบดี

08-9146-5842

06-1551-0959

หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย 08-9125-9778

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

06-1886-5759

08-9361-94510-3524-8000ต่อ8242

0-3524-8000ต่อ8242

0-3524-8000ต่อ8242

0-3524-8000ต่อ8242

0-3524-8000ต่อ8242

0-3524-8000ต่อ8242

พระมหาสุเมธ  สุจิตฺโต

พระมหามนตรี  วิสุทฺธิมนฺตี

0-2222-6816

0-2222-6816

พระราชรัตนสุนทร 0-2222-6816

พระมหาอุดม  ปญฺญาโภ

พระสมนึก  ฐิตาจาโร

0-2222-6816

0-2222-6816

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายปกครอง

08-4756-5267

08-9550-9023

ผู้อำานวยการ 09-5856-6859

รองผู้อำานวยการฝ่ายธุรการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา

08-6402-3232

08-4756-5169

รองผู้้อำานวยการส่วนทะเบียนนิสิต



ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( ส่วนกลาง ) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( ส่วนกลาง )

ชื่อ-ฉายา-นามสกุลตำาแหน่ง ตำาแหน่งที่ทำางาน ที่ทำางานมือถือ มือถือ
เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ 

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล
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ส่วนงานบริหาร สำานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม โทรศัพท์ 0-3524-8000 อาคารสำานักงานอธิการบดีชั้น 1 

ส่วนธรรมนิเทศ โทรศัพท์ 0-3524-8043

อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  โทรศัพท์ 02-224-3843, 02-623-61021 วัดมหาธาตุ 

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โทรศัพท์ 0-2222-1869

สำานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม  โทรศัพท์ 0-3524-8000 อาคารสำานักงานอธิการบดี ชั้น 1 ห้อง 101

พระครูอุปถัมภ์สุตคุณ 0-2224-3843 

พระมหาชัยวุฒิ  ชยวุฑฺโฒ

ผู้อำานวยการ 08-1278-1946

รองผู้อำานวยการ 08-1778-0923

พระมหาอุทัย พลเทโว

ดร.ลำาพอง กลมกูล

พระมหาสมเกียรติ ยุตฺติโก, ดร.

พระครูปริยัติรัตนาภรณ์

พระสิริชัยโสภณ (บุญเสริม)

พระมหาชำานาญ มหาชาโน, ดร.

นายสมหมาย  สุภาษิต

พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร.

0-3524-8000

0-3524-8000

0-3524-8050

พระครูภาวนาสารบัณฑิต, ดร.

พระศรีธวัชเมธี

0-3524-8043

พระนิคม ขมจิตฺโต

พระสมุห์โกมิน จนฺทาโภ

พระมหาศรีทนต์ สมจาโร

นายสุรวงศ์  ศรคำารณ

นายธนาชัย  บูรณะวัฒนากูลพระมหาทองคำา ฐิตเปโม

0-5672-9564

0-3524-8000

พระครูปลัดถิรธัมม์ ถิรธมฺโม

พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ. ผศ.ดร.

พระมหาศุภชัย  ปิยธมฺมชโย

พระมหาเพ็ชร อธิปญฺโญ

0-3524-8000

0-3524-8009

0-3524-8000

รองผู้อำานวยการ

รก.ผอ.การส่วนวิจัยสารสนเทศและบริการวิชาการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

ผู้อำานวยการ

ผู้อำานวยการ

รก.ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการ 

ผู้อำานวยการ

09-2251-1212

08-7071-8622

08-1308-6942

08-1335-9487

08-9824-8047

08-9779-3708

08-0447-4414

ผู้อำานวยการ

ผู้อำานวยการ

08-9897-4722

08-1917-6448

รองผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการ

รก.รองผู้อำานวยการรองผู้อำานวยการ

08-3012-3360

08-9203-3975

09-9739-3935

08-2485-577508-6004-7806

รองผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการ

ผู้อำานวยการ

ผู้อำานวยการ

06-2995-4561

  06-3156-5394

09-0557-1562

08-6542-3674

สำานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 0-3524-8159  อาคารสำานักงานหอสมุดและเทคโนโลยี

ส่วนหอสมุดกลาง

ศูนย์อาเซียนศึกษา โทรศัพท์ 0-3524-8000 ต่อ 8505  อาคารเรียนรวม ห้อง A400
ดร.วรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา 0-3524-8000รองผู้อำานวยการ 08-3156-6549

06-1951-5459

08-6199-2883

0-2224-3843 

0-2222-1869ต่อ1110

0-2222-1869ต่อ1142

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 0-3524-8074,8075 อาคารสำานักงานหอสมุดและเทคโนโลยี ชั้น 4

วิทยาลัยพระธรรมทูต โทรศัพท์ 02-623-5368 ต่อ 1135

สถาบันวิปัสสานาธุระ  โทรศัพท์ 0-3524-8000 ต่อ 8008,8139,8144 หอฉัน ชั้น 3

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  โทรศัพท์ 0-3524-8000 ต่อ 7210 อาคารวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  (IBSC)

พระเทพวิสุทธิมุนี วิ.

พระเจริญ วฑฺฒโน,ดร. 

ผู้อำานวยการ 08-1618-3151

ผู้อำานวยการส่วนงานบริหาร 08-9549-5995

พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ(เฉลิมจาน), ผศ.ดร.

พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปญฺโญ) ดร.

พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร.

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.

รองผู้อำานวยการ 08-1846-4409

08-6786-2272

รองผู้อำานวยการ

ผู้อำานวยการ

09-9282-5794

08-1721-5241

ผู้อำานวยการ 06-2919-5195

พระมหาสมพงษ์ คุณากโร(อัญโย),ดร.

0-3524-8000ต่อ8079

0-3524-8000ต่อ8079

0-3524-8000ต่อ8078

0-3524-8000ต่อ8175

0-3524-8000ต่อ8028

0-3524-8000ต่อ8160

0-3524-8000ต่อ8505

0-3524-8000ต่อ8505

0-3524-8000ต่อ8505

พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผู้อำานวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม 06-2537-4378

0-3524-8000ต่อ8139

0-3524-8000ต่อ8144

0-3524-8000ต่อ8008

พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ (เรืองไร่โคก)

ผศ.ดร.สานุ มหัทธนาดุลย์

ผู้อำานวยการสำานักวิชาการ 09-4225-8210

ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย 09-2459-1519

รองผู้อำานวยการ 08-1407-9000

นางสาวเนาวรัตน์ ภู่ระหงษ์

0-3524-8000ต่อ7210

0-3524-8000ต่อ7210

0-3524-8000ต่อ7210

0-3524-8000ต่อ7210

0-3524-8000ต่อ7210

0-3524-8000ต่อ7210

สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา โทรศัพท์ 02-623-5392

พระศรีศาสนบัณฑิต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที) ผศ.

ดร.อุดร เขียวอ่อน

รองผู้อำานวยการ

08-0061-6446

พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท (ต้นไทรทอง)

รก.รองผู้อำานวยการ

08-1374-2438

พระครูสิริปริยัตยาภรณ์ (สำารวย ขิปฺปาภิญฺโญ )

ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย

08-1371-8812ผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการ

02-623-5367ต่อ1153

02-623-5367ต่อ1153

02-623-5367ต่อ1153

02-623-5367ต่อ1153

02-623-5367ต่อ1153

รก.ผู้อำานวยการ 08-1342-500802-623-5392



ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( วิิทยาเขต )

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง ที่ทำางาน มือถือ
เบอร์โทรศัพท์ 
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1. วิทยาเขตหนองคาย โทรศัพท์ 0-4249-5333  (ก่อตั้ง 7 มิถุนายน 2521 )

2. วิทยาเขตเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5327-8967  (ก่อตั้ง 1 มีนาคม 2527 )

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( วิิทยาเขต )

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง ที่ทำางาน มือถือ
เบอร์โทรศัพท์ 

3. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  โทรศัพท์ 0-7534-2898  ( ก่อตั้ง 28 กรกฎาคม 2528 ) 

 4. วิทยาเขตขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 ( ก่อตั้ง 3 ตุลาคม 2528 )

พระศรีญาณวงศ์, ดร.

พระมหายศสรัล สิริคุตฺโต

นายสำาราญ  ย่อยไธสงค์

ดร.ทองคำา ดวงขันเพ็ชร

พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร, ดร.

ดร.สุกันต์ แสงโชติ

พระราเชนทร์ วิสารโท, รศ.ดร.

พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน, ดร.

ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทองวาด

ดร.ภัณฑิลา น้อยเจริญ

นางอิงอร บุตรศรีผา

ดร.กัมพล นะวัน

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

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการท่ัวไป

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต

ผู้อำานวยการสำานักวิชาการวิทยาเขต 

รักษาการรองผู้อำานวยการสำานักวิชาการ

ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์

รก.รองผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์

รก.การผู้อำานวยการส่วนงานบริหาร

รก.ผู้อำานวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

ผู้อำานวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย

06-6149-5199

08-2889-9591

08-1360-4674

08-4955-9765

08-6889-4578

08-4601-7355

08-8514-2771

08-9228-1487

08-6233-4626

08-8340-5369

08-7853-1097

08-9070-6270

พระวิมลมุนี

พระครูธีรสุตพจน์, ดร. 

พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์, ดร. 

นายเทวัญ เอกจันทร์

พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์  

พระครูสุตพัฒโนดม, ผศ.ดร

พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. 

นายวิทยา มาลาวัลย์

นายอติชัย ไชยกาญจน์

นางสาวสุจิตตรา ต๊ะลือ

ดร.วีระ สิริเสรีภาพ

พระครูใบฎีกาทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนฺโท

0-5327-8967ต่อ333

0-5327-8967ต่อ212

0-5327-8967ต่อ212

0-5327-8967ต่อ212

0-5327-8967ต่อ102

0-5327-8967ต่อ301

0-5327-8967ต่อ202

0-5327-8967ต่อ103

0-5327-8967ต่อ108

0-5327-8967ต่อ103

0-5327-8967ต่อ305

0-5327-8967ต่อ203

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการท่ัวไป

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต 

รก.ผู้อำานวยการสงฆ์

รก.ผู้อำานวยการสำานักวิชาการ

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย

ผู้อำานวยการส่วนงานบริหาร

ผู้อำานวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย

รก.ผู้อำานวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

08-1885-2453

08-16719763

08-1169-3985

08-0499-5617

06-4618-5658

08-2201-1191

08-6731-3668

08-9999-4460

08-6186-2635

09-0752-1998

09-8897-7898

06-2249-9919

พระเทพปัญญาสุธี (พร้อม โกวิโท)

พระครูโสภณรัตนบัณฑิต, ผศ.ดร.

ผศ.ดร.ไพรัตน์ ฉิมหาด

นายณรงค์ ศรีวารินทร์

พระครูอรุณสุตาลังการ, รศ.ดร. 

พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล, ผศ.ดร. 

นางสาวชุติกาญจน์ แก้วทอง

พระมหาสุพจน์ สุเมโธ, ดร. 

นางสาวอำาภา ณ นคร

พระมหาจรูญศักดิ์ โฆสิตภาณี

พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย, ดร.

นายวัชรา อิทสุวรรณ์

นางสาวปุญญาดา จงละเอียด

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการท่ัวไป

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้อำานวยการสำานักวิชาการวิทยาเขต

ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์

ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต

รองผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์

รก.รองผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต

ผู้อำานวยการสำานักวิทยาลัย

ผู้อำานวยการส่วนงานบริหาร

ผู้อำานวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

ผู้อำานวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

08-4852-2618

08-9470-9288

08-9783-5504

08-1270-8148

08-4188-9457

08-9656-1846

08-1270-1938

08-3641-6017

08-4187-4576

09-5164-6770

06-1526-2919

09-5426-2244

08-6434-5903

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

พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. 

ผศ.ดร.วิทยา ทองดี

ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร. 

พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.

นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์

ดร.เรียงดาว ทวะชาลี

พระธีระพงษ์ นรินฺโท (แสนพงษ์)

นางสาวจิตลดา แก้วมงคล

นางรพีพร มณีวรรณ

นางสาวอมรรัตน์ เตชะนอก

0-4328-3547

0-4328-3547

0-4328-3547

0-4328-3547

0-4328-3547

0-4328-3547

0-4328-3547

0-4328-3547

0-4328-3547

0-4328-3547

0-4328-3547

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการท่ัวไป 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์

ผู้อำานวยการสำานักวิชาการวิทยาเขต

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต

รก.รองผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต

รก.ผู้อำานวยการส่วนงานบริหารวิทยาเขต

ผู้อำานวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

ผู้อำานวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัยสงฆ์

08-1708-1586

08-1592-8862

08-9711-1190

09-0953-7950

08-1717-0477

08-8089-2964

08-1872-2268

08-3169-9456

08-5461-4887

08-9711-1673

08-0756-0994



ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( วิิทยาเขต ) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( วิิทยาเขต )

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ชื่อ-ฉายา-นามสกุลตำาแหน่ง ตำาแหน่งที่ทำางาน ที่ทำางานมือถือ มือถือ
เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ 
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5. วิทยาเขตนครราชสีมา โทรศัพท์ 06-1019-5551 ( ก่อตั้ง 29 ตุลาคม 2529 )

 6. วิทยาเขตอุบลราชธานี  โทรศัพท์ 0-4542-2159 ( ก่อตั้ง 27 ธันวาคม 2529 )

7. วิทยาเขตแพร่   เบอร์โทรศัพท์ 0-5464-6585   ( ก่อตั้ง 1 มกราคม 2530 ) 

 8. วิทยาเขตสุรินทร์ เบอร์โทรศัพท์ 0-4414-2106,107( ก่อตั้ง 24 มีนาคม 2531 ) 

06-1019-5551

06-1019-5551

06-1019-5551

06-1019-5551

06-1019-5551

06-1019-5551

06-1019-5551

06-1019-5551

06-1019-5551

06-1019-5551

06-1019-5551

06-1019-5551

06-1019-5551

พระครูกิตติคุโณภาส

พระครูสารสีลคุณ, ดร.

นายสุรสิทธิ์ ทองลาด

พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒน, ผศ.ดร.

พระศิวเดชน์ ญาณวโร

พระมหาคำาพันธ์ ปภากโร, ดร.

นางสาวสุจิรา ธาระวงศ์

0-4542-2159

0-4542-2159

0-4542-2159

0-4542-2159

0-4542-2159

0-4542-2159

0-4542-2159

รก.รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการท่ัวไป

ผู้อำานวยการสำานักวิชาการ

รก.ผอ.สำานักงานวิทยาเขต,ผอ.การส่วนบริหารสำานักงานวิทยาเขต

ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัยสงฆ์

ผู้อำานวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

08-1064-8715

08-3727-3417

09-5621-4088

08-4834-1824

08-8945-4565

08-9581-1222

08-0163-2233

08-1877-2128

09-2969-5699

08-1966-0588

08-9043-5598

08-6260-1519

08-1876-6235

08-3369-4385

08-1074-4638

08-3372-5302

09-9468-5335

08-7645-5378

08-6251-6400

08-7880-2203

พระเทพสีมาภรณ์

พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์, ดร.

พระเมธีสุตาภรณ์, ผศ.ดร.

พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ, ดร.

ผศ.ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง

พระครูสังวราภิรักษ์, ผศ.ดร.

พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ผศ.ดร.

นายคม ณีสูงเนิน

นางสาวเขมิกา ทองอารีกูล

ดร.ศุภณัฐ เจริญสุข

นางทัศนนันท์ ภูมิสุข

นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี

พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการท่ัวไป

ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์

ผู้อำานวยการสำานักวิชาการ

ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต

รองผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต

ผู้อำานวยการส่วนงานบริหาร

ผู้อำานวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

ผู้อำานวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย

พระราชเขมากร (ประยุทธ ภูริทตฺโต) รศ.ดร.

พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์ (ประเวท ทีปธมฺโม) ดร.

ดร.ธาดา เจริญกุศล

นายสุขุม กันกา

พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ (เฉลิม สุเมโธ) ผศ.ดร.

พระมหาสิทธิชัย ชยฺสิทธิ, ดร.

ผศ.สุพจน์ แก้วไพฑูรย์

พระครูสิทธิชยาภิรัต (ปิริยะกรณ์ ชยานนฺโท) ดร.

นายธีรวัฒน์ ผัดผ่อง

นางสาวฐิตารีย์ วงศ์สูง

ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์

ผศ.นวัชโรจน์ อินเต็ม

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการท่ัวไป  

ผู้อำานวยการ 

ผู้อำานวยการสำานักวิชาการ

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต

รองผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต

ผู้อำานวยการส่วนงานบริหาร

ผู้อำานวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย

ผู้อำานวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

0-4414206,107ต่อ312

0-4414206,107ต่อ300

0-4414206,107

0-4414206,107ต่อ314

0-4414206,107ต่อ101

0-4414206,107ต่อ201

0-4414206,107ต่อ311

0-4414206,107ต่อ309

0-4414206,107ต่อ100

0-4414206,107ต่อ203

0-4414206,107ต่อ305

0-4414206,107ต่อ302

08-1548-5535

08-1470-5012

08-1725-8693

08-1977-4952

08-1239-5066

08-1725-5507

08-1548-4524

08-5411-1949

08-4617-7956

08-0550-9622

08-7905-5433

พระธรรมโมลี, ดร.

พระครูศรีสุนทรสรกิจ, ผศ.ดร.

พระราชวิมลโมลี, ผศ.ดร.

รศ.ดร. ทวีศักด์ิ ทองทิพย์

พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์, ดร.

พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ

นายพลนภัส แสงศรี

นางหอมหวล ศรีทอง

ดร.นนทวรรษ แสงทองกูล

นายไชยรัตน์ ปัญญาเอก

นางสาวฐิติรัตน์ ดาทอง

นายอิทธิพล จำานงรักษ์

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการท่ัวไป

ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์์

รองผู้อำานวยการสำานักวิชาการเขต

ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต

รองผู้อำานวยการสำานักงานเขต 

ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัยสงฆ์

ผู้อำานวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

ผู้อำานวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

ผู้อำานวยการส่วนงานบริหาร

0-5464-6585ต่อ501

0-5464-6585ต่อ501

0-5464-6585ต่อ501

0-5464-6585ต่อ501

0-5464-6585ต่อ402

0-5464-6585ต่อ502

0-5464-6585ต่อ501

0-5464-6585ต่อ501

0-5464-6585ต่อ501

0-5464-6585ต่อ511

0-5464-6585ต่อ403

0-5464-6585ต่อ502

08-9854-6544

08-1883-6028

08-8260-3191

08-1672-2657 

08-2029-8286

08-6921-7025

08-1727-0069

08-6192-3286

06-5494-5956

08-2191-7743

08-3331-3984

08-9635-5624



ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( วิิทยาเขต ) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( วิิทยาเขต )

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ชื่อ-ฉายา-นามสกุลตำาแหน่ง ตำาแหน่งที่ทำางาน ที่ทำางานมือถือ มือถือ
เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ 
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9. วิทยาเขตพะเยา เบอร์โทรศัพท์ 0-5487-0141 ( ก่อตั้ง 20 สิงหาคม 2534 )

10. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส เบอร์โทรศัพท์ 0-3429-9356 ( ก่อตั้ง 1 กันยายน 2537 )

11. วิทยาเขตนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 0-5621-9999 ( ยกฐานะ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 )

0-5487-0141

0-5487-0141

0-5487-0141

0-5487-0141

0-5487-0141

0-5487-0141

0-5487-0141

0-5487-0141

0-5487-0141

0-5487-0141

0-5487-0141

09-6939-3646

08-0121-2524

08-5121-2299

08-8257-2944

08-1024-1387

08-3008-1449

08-6776-4143

08-9853-7963

08-6192-2894

09-8247-3963

08-6181-0141

พระราชปริยัติ, รศ.ดร.

พระครูวรวรรณวิฑูรย์, ดร.

นายกิตติ ไชยาปันดิ

พระครูพิศาลสรกิจ, ผศ.ดร.

นางสาวเสาวนีย์ ไชยกุล

พระครูโสภณปริยัติสุธี, รศ.ดร.

พระมหาพงษ์ประภากรณ์ วิสุทฺธิญาณเมธี, ดร.

ผศ.พิศมัย วงศ์จำาปา  

พระมหาภัทรวัฒน์ มหาคุเณสี

นางสาวปาริชาติ เสมอเช้ือ 

นางอุมาพร โคกกรวด

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการท่ัวไป

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต

รองผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต

ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์

ผู้อำานวยการสำานักวิชาการ

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย

ผู้อำานวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

รก.ผู้อำานวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

ผู้อำานวยการส่วนบริหาร

0-3429-9356

0-3429-9356

0-3429-9356

0-3429-9356

0-3429-9356

0-3429-9351

0-3429-9351

0-3429-9356

0-3429-9351

0-3429-9351

09-2694-8883

08-9214-8516

09-3292-6941

08-6079-4451

09-8241-1595

09-4736-0785

08-5666-4524

08-1311-1303

08-5703-9614

พระเทพปริยัติมุนี, รศ.ดร.

พระเทพสุวรรณเมธี

พระราชรัตนมุนี

พระมหาโกมล กมโล

นายสุรพล หยกฟ้าวิจิตร

นางสาวชลิดา ประจำาถ่ิน

นางสาวอรุณรัตน์ จูมจัตุรัส

นางสุพิชฌา พรพิชณรงค์

พระปัญญารัตนากร

พระมหาณรงค์ฤทธ์ิ ธมฺมโสภโณ

รองอธิการบดี

รก.ผู้อำานวยการสำานักวิชาการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการท่ัวไป

ผู้อำานวยการส่วนบริหาร

ผู้อำานวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

ผู้อำานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

รก.รองผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต

ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต

พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร

พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร.

พระครูศรีธรรมนิวิฐ, ดร.

ผศ.ดร.ศิริโรจน์  นามเสนา

ผศ.ดร.อานน์ท์ เมธีวรฉัตร

พระราชรัตนเวที โชติธมฺโม, ผศ.ดร.

พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี

นายธีรพันธ์ เชิญรัมย์

ผศ.ดร.อมลวรรณ อบสิน

ผศ.ศศิกิจ อ่ำาจุย

ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์

ดร.ภาราดร แก้วบุตรดี

ดร.ชิตชนก ชนะศักด์ิ

นายทรงเกียรต์ิ เม่นสุวรรณ์

นางสาวอมราวดี ชนะศักด์ิ

นางสาวณฐยา ราชสมบัติ

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการท่ัวไป

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์

ผู้อำานวยการสำานักวิชาการวิทยาเขต

รก.รองผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต

รองผู้อำานวยการสำานักวิชาการ

รองผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์

ผู้อำานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย

ผู้อำานวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

ผู้อำานวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

ผู้อำานวยการส่วนงานบริหาร

0-5621-9999

0-5621-9999

0-5621-9999

0-5621-9999

0-5621-9999

0-5621-9999

0-5621-9999

0-5621-9999

0-5621-9999

0-5621-9999

0-5621-9999

0-5621-9999 

0--5621-9999

0-5621-9999

0-5621-9999

0-5621-9999

09-7934-5661

08-1785-3826

09-1025-1825

08-7848-6661

08-9839-7713

08-1379-4663

08-3267-9649

08-7205-3434

09-8364-9479

08-5733-8201

08-2945-9884

08-0119-1139

06-2292-4546

08-1353-5600

08-8147-8854

09-2442-4263



ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( วิิทยาลัยสงฆ์ ) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( วิิทยาลัยสงฆ์  )

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ชื่อ-ฉายา-นามสกุลตำาแหน่ง ตำาแหน่งที่ทำางาน ที่ทำางานมือถือ มือถือ
เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ 
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1. วิทยาลัยสงฆ์เลย โทรศัพท์ 0-4280-1203 (ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์  22 กุมภาพันธ์ 2539) 

2. วิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน โทรศัพท์ 0-5356-3163 ( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 27 กุมภาพันธ์ 2540 )

3. วิทยาลัยสงฆ์นครพนม โทรศัพท์ 0-4254-0038 ( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 27 พฤศจิกายน 2541 )

4. วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช โทรศัพท์ 0-5598-5085-87 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 7 เมษายน 2548 )

5. วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4463-7261 (ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 29 เมษายน 2553)

6. วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี โทรศัพท์ 0-7345-0071 ( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 21 ตุลาคม 2553 )

7. วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ โทรศัพท์ 0-5460-1063 ( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 27 มีนาคม 2545) 

8. วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร โทรศัพท์ 0-3882-0916 ( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 24 ตุลาคม 2555 )

พระราชปรีชามุนี, ดร.

พระมหาสุภวิชณ์ ปภสฺสโร, รศ.

พระครูปริยัติคุณรังษี, ผศ.ดร.

พระมหาประพันธ์ สิริปัญโญ, ดร.

ดร.ประสงค์ หัสรินทร์

0-4203-9630

0-4203-9630

0-4203-9630

0-4203-9630

0-4203-9630

ผู้อำานวยการ 

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

ผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการ

ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย

09-0350-9148

08-4646-0051

08-7855-6524

09-3384-4762

08-1380-2571

พระครูสิริสุตานุยุต, ผศ.ดร.

ผศ.ประเด่น แบนปิง

พระมหาไกรสร โชติปญฺโญ, ผศ.ดร.

นายจักรพงศ์ เพ็ญเวียง

นายพุทธิพงษ์ กันทะรส

0-5356-3163ต่อ112

0-5356-3163ต่อ113

0-5356-3163ต่อ106

0-5356-3163ต่อ110

0-5356-3163ต่อ108

ผู้อำานวยการ 

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย

ผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการ

08-9555-5969

09-0941-4624

08-9193-9398

08-9759-5659

08-9851-5106

พระครูสิริเจติยานุกิจ, ผศ.ดร.

ดร.ศตพล ใจสบาย

พระมหาสนอง ปจฺโจปการี, ผศ.ดร.

นายณัฐพงษ์ เปี้ยคำา

นายพัชรกุล นารีนุช 

0-4253-2106

0-4253-2106

0-4253-2106

0-4253-2106

0-4253-2106

ผู้อำานวยการ

รก.รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รก.รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย

ผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการ

06-1145-0592

09-8645-1415

09-8493-6849

08-5926-8233

08-4601-1788

พระราชรัตนสุธี, ดร.

ผศ.ดร.ปัญญา นามสง่า

พระครูรัตนสุตาภรณ์, ดร.

นางสาวปรานอม ดีอาจ

นางสิริกมล ทองเชื้อ

0-5598-5085-87ต่อ200

0-5598-5085-87ต่อ100

0-5598-5085-87ต่อ300

0-5598-5085-87ต่อ204

0-5598-5085-87ต่อ300

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

รก.ผูอ้ำานวยการสำานกังานวิทยาลยั

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการ

08-1888-6248

08-1707-3202

08-1042-7182

08-9706-7979

08-1379-2950

พระศรีปริยัติธาดา

นายรังสิทธิ วิหกเหิน

0-4463-7261 

0-4463-7261

รก.ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการ

08-9846-6867 

08-7240-8793

พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม

นายจารึก ศิรินุพงศ์

นายอำาพร มณีเนียม

นายชนิศร์ ชูเลื่อน

0-7345-0071

0-7345-0071

0-7345-0071

0-7345-0071

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รก.ผูอ้ำานวยการสำานกังานวิทยาลยั

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการ

08-1326-4202

08-6809-2355

08-1096-0774

08-6965-2976

พระราชปริยัติสุนทร

พระครูปริยัติวรรณาภรณ์

พระครูสุตธรรมาภรณ์, ดร.

พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน

พระครูสุตธรรมาภรณ์, ดร.

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

รก.ผูอ้ำานวยการสำานกังานวทิยาลยั

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการ

08-5994-1595

09-1585-3588

08-6617-5814

08-1628-5047

08-6617-5814

พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร.

พระปลัดนฤดล กิตฺติภทฺโท

ผศ.ดร.วรปรัชญ์ คำาพงษ์

ผศ.เชษฐ์ นิมมาทพัฒน์

พระปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ
ดร.ชำานาญ เกิดช่อ

นายอนันต์ ลานเงิน

ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายกิจการทั่วไป

รก.ผู้อำานวยการส่วนงานกิจการท่ัวไป

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการ

รก.ผูอ้ำานวยการสำานกังานวทิยาลยั

 0-5460-1063

 0-5460-1063

 0-5460-1063

 0-5460-1063

 0-5460-1063

 0-5460-1063

 0-5460-1063

09-4619-6494

09-1858-5587

09-8563-7233

08-1796-3975

08-8408-9941

09-9269-2999

09-5446-4092

0-3882-0916

0-3882-0916

0-3882-0916

0-3882-0916

0-3882-0916



ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( วิิทยาลัยสงฆ์ ) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( วิิทยาลัยสงฆ์  )

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ชื่อ-ฉายา-นามสกุลตำาแหน่ง ตำาแหน่งที่ทำางาน ที่ทำางานมือถือ มือถือ
เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ 
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9. วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย โทรศัพท์ 05-202-0420 (ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2555)

10. วิทยาลัยสงฆ์นครลำาปาง โทรศัพท์ 0-5420-9455 ( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 )

11. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0-4561-7903 ( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์  29 มกราคม 2556)

12. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  โทรศัพท์ 0-3432-6912 ( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 26 สิงหาคม 2558 )

13. วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0-4405-6022 (ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 26 สิงหาคม 2558)

14. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0-4356-9517 ( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์  26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 )

15. วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี โทรศัพท์ 08-1014-3946 ( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์  26 พฤศจิกายน 2558)

พระรัตนมุนี, ผศ.ดร.

พระมหาพงค์ศักดิ์ ฐิตวีโร, ดร

พระครูศรีรัตนากร, ผศ.ดร.

พระครูสังฆรักษ์เรวัฒน์ เรวโต

นายทรงกฏ มงคลคลี

ผู้อำานวยการ 

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการ

ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย

พระอุดมปัญญาภรณ์

พระมหาขุนทอง เขมสิริ, ดร.

ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง

พระครูไพโรจน์วัฒนาทร

นายธัญญพัฒน์ สมบัติวงษ์

0-4253-2106

0-4253-2106

0-4253-2106

0-4253-2106

0-4253-2106

รก.ผู้อำานวยการ

รก.รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รก.รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการ

ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย

08-1389-8684

06-1464-6356

08-1593-4329

08-9718-5009

08-1470-2848

พระปิฎกโกศล, ดร. (ปโมทิโต)

พระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก

พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร

พระมหาอุทัย ปญฺญาปภาโส, ดร.

นายสมชาย ชูเมือง

ผู้อำานวยการ 

รก.รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รก.รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

รก.ผูอ้ำานวยการสำานกังานวทิยาลยั

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการ

08-6361-4554

08-9919-2311

09-4992-2295

08-2615-6454

06-2243-7504

พระครูวาปีจันทคุณ, ดร.

ดร.สยามพร พันธไชย

พระครูสุตวรธรรมกิจ,ดร.

ดร.พระครูวินัยธรวราวุฒิ มหาวโร

ดร.สุกานดา จันทวารีย์

ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์ฝ่ายวิชาการ

ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการ

0-4356-9517

0-4356-9517

0-4356-9517

0-4356-9517

0-4356-9517

06-5826-9556

08-6238-1525

08-9277-8598

08-7230-7662

08-6009-7111

08-1014-3946

09-6230-3902

08-1014-3946

09-6230-3902

08-1014-3946พระเทพศาสนาภิบาล

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองอุ่น

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, รศ.ดร.

พระครูปลัดประวิทย์ วรธมฺโม, ดร.

ดร.วันไชย กิ่งแก้ว

นายทองดี อรุณโณ

พระครูปลัดประวิทย์ วรธมฺโม, ดร.

ผู้อำานวยการ

ที่ปรึกษาผู้อำานวยการ

รก.รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อำานวยการฝ่ายประกันคุณภาพ

รก.รองผู้อำานวยการ (ฝ่ายวิชาการ)

รองผู้อำานวยการ (ฝ่ายกิจการนิสิต)

รก.ผู้อำานวยการสำานักงงานวิทยาลัย

0-3432-6912

0-3432-6912

0-3432-6912

0-3432-6912

0-3432-6912

0-3432-6912

0-3432-6912

08-1194-1119

08-1966-5953

08-9811-3128

09-0920-2069

09-3626-6914

08-9567-9122

09-0920-2069

พระครูปลัดพงษ์พันธ์ วำสวโร

นายสัญญา สดประเสริฐ

พระมหาเฉลิมชัย ฐานสิริ

รองผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย

รก.ผู้อำานวยการสำานักงงานวิชาการ

รองผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการ

03-432-6912

03-432-6912

03-432-6912

08-1199-9048

09-9454-6504

08-5324-2930

พระศรีสัจญาณมุนี, ดร.

พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี, ดร.

ผศ.ดร.วินัย ภูมิสุข

พระมหาสังคม ชยานนฺโท, ดร.

พระภัทธชาพงษ์ สิริภทฺโท, ดร.

ผู้อำานวยการ

รก.รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการ

ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย

08-2134-1049

08-2443-9987

08-1661-0861

08-5318-5899

08-4603-2886

0-4405-6022

0-4405-6022

0-4405-6022

0-4405-6022

0-4405-6022

05-202-0420

05-202-0420

05-202-0420

05-202-0420

05-202-0420

08-9851-7282

08-8887-5264

08-9851-3530

08-4877-6350

08-3476-5520

พระครูสิริธรรมบัณฑิต, ผศ.

ผศ.ดร.สุทธิพร สายทอง

พระมหากีรติ วรกิตฺติ

ดร.จีรศักดิ์ ปันลำา

พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน

นายณรงค์ ปัดแก้ว

05-420-9454

05-420-9454

05-420-9454

05-420-9454

05-420-9454

05-420-9454

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายกิจการทั่วไป

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการ

รก.ผูอ้ำานวยการสำานกังานวิทยาลยั

08-5618-1533

09-7924-2953

08-9637-7961

09-3980-5027

06-2423-5996

08-9558-1197



ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( วิิทยาลัยสงฆ์ )

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ชื่อ-ฉายา-นามสกุลตำาแหน่ง ตำาแหน่งที่ทำางาน ที่ทำางานมือถือ มือถือ
เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( ห้องเรียน )

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง ที่ทำางาน มือถือ
เบอร์โทรศัพท์ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( วิิทยาลัยสงฆ์ )
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16. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนเมือง เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ (ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์  26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558)

17. วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ โทรศัพท์ 09-8971-7344 (ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 25 เมษายน 2561)

18. วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร โทรศัพท์ 0-5666-19711-12 (ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 25 เมษายน 2561)

19. วิทยาลัยสงฆ์ระยอง โทรศัพท์ 08-1996-4115 ( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์  26 ธันวาคม 2561)

20. วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7720-3101 (ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์  26 ธันวาคม พ.ศ. 2561) 

21. วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5653-1120

22. วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี โทรศัพท์ 0-3240-0391 ( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 4 มีนาคม 2562)

23. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4371-2528 ( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์  26 ธันวาคม 2561)

1. ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ( ก่อตั้ง 5 เมษายน พ.ศ. 2547)

ที่อยู่ : ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เลขที่ 227  ตำาบลบ้านใต้ อำาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000  

โทรศัพท์ 0-3451-6050

พระปริยัติพัชราภรณ์, ดร.

ผศ.เฉลียว รอดเขียว

พระครูสิริพัชรโสภิต, ดร.

ดร.วิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์

ผศ.สุพล ศิริ

นายปัญญา กันภัย

0-5670-2172

0-5670-2172

0-5670-2172

0-5670-2172

0-5670-2172

0-5670-2172

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายกิจการทั่วไป

รก.ผูอ้ำานวยการสำานกังานวิทยาลยั

รก.ผู้อำานวยการสำานักวิชาการ

06-5394-7882 

08-1533-8772

08-9766-3496

09-0289-6544

08-4505-8059

พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์, ดร. ผู้อำานวยการ  09-8971-7344 08-4567-8980

พระครูวิโชติสิกขกิจ, ดร ผู้อำานวยการ  0-98971-7344 08-1905-9296

พระเทพสิทธิเวที

พระครูเกษมอรรถากร

พระครูสังฆวิสุทธิคุณ, ดร.

พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์, ดร.

08-1306-1933

08-1996-4115

08-9800-7834

08-9541-4415

ประธานกรรมการบริหาร

รก.ผู้อำานวยการ

รก.รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รก.รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

08-1306-1933

08-1996-4115

08-9800-7834

08-9541-4415

พระครูปริยัติคุณาวุธ

พระครูพิศาลพัฒนานุกิจ

พระมหาดิลกรัศมี ฐิตจาโร

0-7720-3101

0-7720-3101

0-7720-3101

ผู้อำานวยการ

รก.รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รก.รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

08-1476-4225

08-1606-7633

09-4598-6571

พระราชอุทัยโสภณ, ดร.

พระครูอุปกิตปริยัติโสภณ

นายสมบุญ ทิพรังศรี

0-5653-1120

0-5653-1120

0-5653-1120

รก.ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์

รก.รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

รก.รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

09-3471-4113

09-7918-1566

08-1971-0059

พระวิสุทธิวรกิจ

พระพิพิธพัชโรดม

พระครูสุนทรวัชรกิจ, ดร.

พระครูสุนทรวัชรการ

นายบวร จันทร์วงศ์

0-3240-0391

0-3240-0391

0-3240-0391

0-3240-0391

0-3240-0391

ผู้อำานวยการ 

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการ

ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย

08-1996-5345

08-1942-2204

08-9891-8854

08-1864-8654

พระเทพสิทธาจารย์/น้อย ญาณวุฑฺโฒ

พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.

พระมหาประกาศ อาภากโร

พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ

พระครูสารกิจประยุต, ดร.

พระครูปัจฉิมวรานุกูล, ดร.

นางสาวพิมวดี คำามูล

0-4371-2528

0-4371-2528

0-4371-2528

0-4371-2528

0-4371-2528

0-4371-2528

0-4371-2528

ประธานคณะกรรมการบริหาร

รก.ผู้อำานวยการ

รก.รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รก.รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

รก.รองผู้อำานวยการฝ่ายกิจการนิสิต

รก.ผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการ

รก.ผู้อำานวยการสำานักวิทยาลัยสงฆ์

08-1260-0830

08-1708-1586

09-4398-8504

08-9278-7851

08-1670-5130

08-6472-2359

06-1432-2289

พระเทพปริยัติโสภณ

พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์, ดร.

พระครูศรีธรรมวราภรณ์

0-3451-6050 

0-3451-6050

 0-3451-6050

ผู้อำานวยการ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

08-78577478

08-19442471

08-66611938



ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( หน่วยวิทยบริการ )

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล ตำาแหน่ง ที่ทำางาน มือถือ
เบอร์โทรศัพท์ 

6. หน่วยวิทยบริการ (คณะสังคมศาสตร์) 95 (พุทธมณฑลจันทบุรี) หมู่ 8 ตำาบลบางกะจะ อำาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0-3949-8599

ตำาแหน่งที่ตั้งของวิทยาเขต  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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1. หน่วยวิทยบริการ (คณะพุทธศาสตร์) วัดหงษ์ประดิษฐาราม เลขที่ 895 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ 0-7421-2407 โทรสาร 0-7421-2408

2. หน่วยวิทยบริการ (วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช) วัดท่านา 3 หมู่ท่ี 2 หนองบัวใต้  อ.เมืองจังหวัดตาก 63000 โทรศัพท์ 0-5589-6083   

3. หน่วยวิทยบริการ(คณะสังคมศาสตร์ ) 858 วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) บางปลาสร้อย 
อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000 โทรศัพท์ 0-3828-5397

 5. หน่วยวิทยบริการ (วข.นครสวรรค์) วัดบรมธาตุ 15  หมู่  3 ต.นครชุม  อ.เมือง จ.กำาแพงเพชร 62000  โทรศัพท์ : 0-5579-9455

11. หน่วยวิทยบริการ ( คณะสังคมศาสตร์ ) วัดสระแก้ว 22 วัดสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์ 0-3742-1043

4. หน่วยวิทยบริการ(วส.พุทธชินราช)วัดหมอนไม้ เลขท่ี 1 หมู่ 3 ป่าเซ่า ต.บ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ิ 53000 โทรศัพท์ 

0-5544-2635

พระครูโกวิทบุญเขต  0-5589-6083รก.ผู้อำานวยการ

พระมหาสุชาติ ธมฺมกาโม

พระมหาโสภณ โสมทตฺโต
0-3828-5397

0-3828-5397

ผู้อำานวยการ

หัวหน้าสำานักงาน

09-4792-5961

08-1917-8685

พระปัญญากรโมลี,ดร. (นิพนธ์ ปญฺญาสาโร) รก.ผู้อำานวยการ

พระครูธีรสุตคุณ 

พระครูพัฒนาปัญญาทร ปญฺญาทีโป

ดร.เจตนิภัทร ชูช่วย

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

08-1897-0649

  08-6041-4309 

08-1478-4516

 0-7421-2407 

0-7421-2407

0-7421-2407

08-9439-6328

 0-5544-2635 08-1314-9089

พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร.

พระครูวชิรคุณพิพัฒน์, ผศ.ดร.

พระเมธีวชิรภูษิต, ดร.

นายณัฐสันต์ นันทวัฒน์

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าสำานักงาน

0-5579-9455

0-5579-9455

0-5579-9455

0-5579-9455

08-1785-3826

08-1727-7018

08-1703-4881

08-7545-4747

พระราชจันทโมลี

พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร.

0-3943-1511

0-3949-8599
ประธานกรรมการบริหาร

ผู้อำานวยการ

08-6146-4988

08-9096-7229

พระราชธรรมภาณี

พระรัตนสราธิคุณ

พระครูธำารงปริยัติคุณ 

พระครูศรีรัตน์สรกิจ

0-3742-1043

0-3742-1043

0-3742-1043

0-3742-1043

ประธานกรรมการบริหาร

รองประธานฯ รูปที่ 1

รองประธานฯ รูปที่ 2

ผู้อำานวยการหน่วยฯ

08-5114-4313

08-1344-2491

08-1762-6290

08-1291-5629

1. วิทยาเขตหนองคาย (ก่อต้ัง 7 มิถุนายน 2521 )ท่ีอยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

219 หมู่ท่ี 3 โพนตาล ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-42495-3335 โทรสาร 0-4249-5222 

2. วิทยาเขตเชียงใหม่ ( ก่อต้ัง 1 มีนาคม 2527) ท่ีอยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  

เลขท่ี 139 วัดสวนดอก พระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5327-8967 โทรสาร 053-270452 

3. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ( ก่อต้ัง 28 กรกฎาคม 2528 ) ท่ีอยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

เลขท่ี 3/3  ม. 5 ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 0-7534-2898

4. วิทยาเขตขอนแก่น ( ก่อต้ัง 3 ตุลาคม 2528 ) ท่ีอยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  

เลขท่ี 30 หมู่ 1 ตำาบลโคกสี อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4328-3546-7

5. วิทยาเขตนครราชสีมา ( ก่อต้ัง 29 ตุลาคม 2529 ) ท่ีอยู่ :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  

เลขท่ี 419 หมู่ 7 ต.หัวทะเล  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  โทรศัพท์ 06-1019-5551

8. วิทยาเขตพะเยา ( ก่อตั้ง 20 สิงหาคม 2534 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา   

เลขที่ 566 หมู่ 2 ตำาบลแม่กา อำาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-5487-0141

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

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 108/5 หมู่ 2 วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตำาบลหอมเกร็ด อำาเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 73110  โทรศัพท์ สำานักงานวิทยาเขต 0-3429-9351  วิทยาลัยสงฆ์ 0-3429-9356

6. วิทยาเขตอุบลราชธานี ( ก่อต้ัง 27 ธันวาคม 2529 ) ท่ีอยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  

บ้านหมากม่ี หมู่ 1 ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4542-2159 โทรสาร  0-4542-2159

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

หมู่  8 (ห้วยเสนง)  บ้านโคกกระเพอ  ต.นอกเมือง  อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์  32000 โทรศัพท์ 0-4414-2107-8 

9. วิทยาเขตแพร่ ( ก่อตั้ง 10 มกราคม 2530 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เลขที่ 111  

หมู่ 5 ต.แม่คำามี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ : 0-5464-6585

11. วิทยาเขตนครสวรรค์ ( ยกฐานะ วันที่ 24 กุมพันธ์ 2559 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

นครสวรรค์ ที่อยู่ส่วนงาน  999 หมู่ 6 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5621-9999



ตำาแหน่งที่ตั้งของวิทยาลัยสงฆ์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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1. วิทยาลัยสงฆ์เลย ( ยกฐานะ  22 กุมภาพันธ์ 2539 ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย 

119 หมู่ 5 บ้านยท่าบุ่ง ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย 42100 โทรศัพท์ 0-4280-1203    

2. วิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน ( ยกฐานะ  23  กุมภาพันธ์ 2540 )  ท่ีอยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน  

192 หมู่ 2 ตำาบลต้นธง อำาเภอเมือง จังหวัดลำาพูน 51000  โทรศัพท์ 0-5356-3163 โทรสาร 0-5356-3163 ต่อ 105

3. วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ( ยกฐานะ  27 พฤศจิกายน 2541 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขนครศรีธรรมราช ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  33 หมู่ 9 ต.ธาตุพนม 

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์  0-4253-2106

4. วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ( ยกฐานะ 7 เมษายน 2548 ) ท่ีอยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 217 หมู่ 6  ตำาบลบึงพระ  อำาเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 65000  โทรศัพท์ 0-5598-5085-7

5. วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ( ยกฐานะ 29 เมษายน 2553) ทท่ีอยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เลขท่ี 

281 หมู่ 13  ถ.บุรีรัมย์ -ประโคนชัย ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000  โทรศัพท์ 0-4463-7256

9. วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ( ยกฐานะ 26 พฤศจิกายน  พ.ศ.2555 )  ท่ีอยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย

สงฆ์เชียงราย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย (ส่วนแยก) บ้านน้ำาลัด ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5202-0420

10. วิทยาลัยสงฆ์นครลำาปาง ( ยกฐานะ 26 พฤศจิกายน  พ.ศ.2555 )  ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์นครลำาปาง 662 หมู่2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำาปาง 52130 โทรศัพท์ 05-420-9454

6. วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ( ยกฐานะ 21  ตุลาคม  2553 ) ท่ีอยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ถนน

สามัคคี  สาย ข ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 โทรศัพท์ 0-7345-0071,  0-7345-0075

7. วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ( ยกฐานะ 27 มีนาคม 2545 ) ท่ีอยู่ :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ เลขท่ี 469 หมู่ 3 ถนนพุทธบูชา ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทรศัพท์ 0-5460-1063

8. วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร( ยกฐานะ 24 ตุลาคม 2555 ) ท่ีอยู่  : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ 

พุทธโสธร  158 ถนนศรีโสธร  ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000  โทรศัพท์ 0-3882-0916

11. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ( ยกฐานะ 29 มกราคม 2556)  ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์

ศรีสะเกษ เลขที่ 67 หมู่ 2 ตำาบลน้ำาคำา อำาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-7903

12. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ( ยกฐานะ 26 สิงหาคม 2558 )  ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  52 ม.2 วัดไร่ขิง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท์ 0-3432-6912

13. วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ( ยกฐานะ 26 สิงหาคม 2558 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูม ิ

 ที่อยู่ส่วนงาน  97 หมู่ 14  บ้านโนนเหล่ียม ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 0-4405-6022

14. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนเมือง เพชรบูรณ์ ( ยกฐานะ 26 พฤศจิกายน 2558 )  ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เพชรบูรณ์ 91  ถนนพิทักษ์  อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 056-702172    

15. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ( ยกฐานะ  26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ) เ ท่ีอยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 252  หมู่  4 ต.นิเวศน์  อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด  45170 โทรศัพท์ 0-4356-9517

16. วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ( ยกฐานะ  26 พฤศจิกายน 2558 ) ท่ีอยู่ :  ท่ีอยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์

ราชบุรี 109 หมู่ 7 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต.แพงพวย อ.ดำาเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทรศัพท์ 08-1014-3946

17. วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ  (ยกฐานะ  25 เมษายน 2561) ท่ีอยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์

สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 249 ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 0-98971-7344

18. วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ( ยกฐานะ  25 เมษายน 2561) ท่ีอยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร  

111 หมู่ 2 ต. บ้านบุ่ง อ.เมือง  จ.พิจิตร 66100 โทรศัพท์ 0-5666-19711(ถึง12)

22. วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี ( ยกฐานะ  4 มีนาคม 2562) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์

เพชรบุรี 65/1 หมู่ 6  ต.ช่องสะแก อ.เพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3240-0391

23. วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ( ยกฐานะ  4 มีนาคม 2562) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์

อุทัยธานีเลขที่ 114 หมู่ที่ 1  ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110  โทรศัพท์ 0-5653-1120

19. วิทยาลัยสงฆ์ระยอง ( ยกฐานะ 26 ธันวาคม 2561 ) ท่ีอยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ระยอง 53  

วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์ 08-1863-2432

20. วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีีี ( ยกฐานะ 26 ธันวาคม 2561 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาลัยสงฆสุราษฎร์ธานี 87/1  ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0-7720-3101

21. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม (  ยกฐานะ 26 ธันวาคม 2561)  ท่ีอยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์

มหาสารคาม 131 หมู่ท่ี 3 ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4371-2528 E-mail:msk@mcu.ac.th
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สำานักงานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ  0-3524-8099 (ต่อ 8098, 8099)

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                0-3524-8099

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

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

ศูนย์พัฒนาศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแคมป์สน 0-5672-9564

ศูนย์ฝึกอบรมและปฎิบัติธรรม วัดผัง 16    0-9519-4289

อาคารรับรองหอพักอาคันตุกะ (92 ปัญญานันทะ)    0-3524-8000 ต่อ 8088

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 

E-mail :  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 

2) มหาวิทยาลัยสงฆ์จิ้งเจวี๋ย ไต้หวัน  
(ก่อตั้งวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546)   
(Ching Chueh Buddhist Sangha University),  
Taiwan Affiliate of Mahachulalongkornrajavidya-
laya 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 

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

1. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (สถาปนา พ.ศ. 2432)

ที่อยู่ : วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์   ถนนมหาราช 

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  

10200 โทรศัพท์0-2225-8686,0-2222-2835  

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

 

3. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย  

พระนครศรีอยุธยา (ย้ายสถานที่ทำาการ1 ตุลาคม พ.ศ. 2551)

ที่อยู่ : 79 หมู่1 ถนนพหลโยธิน ตำาบลลำาไทร  

อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยธยา 13170  

โทรศัพท์ 0-3524-8000 โทรสาร 0-3524-8034

5. ศูนย์ฝึกอบรมและปฎิบัติธรรม มหาจุฬาอาศรม

ที่อยู่ :  บ้านโนนกระถิน ตำาบลดงพญาเย็น  

อำาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320

โทรศัพท์ 0-3633-0124 

โทรสาร 0-3633-0124

7. โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  

(ก่อตั้ง พ.ศ. 2514 จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

ที่อยู่ :  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แขวงพระบรมมหา-

ราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200  

โทรศัพท์ 0-2222-6816

9. สำานักงานสมาคมวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วังน้อย)

ที่อยู่ : 79 หมู่1 ถนนพหลโยธิน ตำาบลลำาไทร 

อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยธยา 13170

โทรศัพท์ 0-3524-8099 ต่อ 8098/8099 

11. ศูนย์ฝึกอบรมลปฎิบัติธรรม วัดผัง 16

ที่อยู่ :  วัดผัง16 ตำาบลหนองสาหร่าย  

อำาเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา 

30130 

2. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วัดศรีสุดารามวรวิหาร (ก่อตั้ง พ.ศ. 2535)

ที่อยู่ : 3 วัดศรีสุดารามวรวิหาร ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน

แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย  

กรุงเทพมหานคร 10730  

โทรศัพท์ 0-2882-3154,0-2882-3155 โทรสาร0-2882-3153

4. ศูนย์ฝึกอบรมและปฎิบัติธรรม วังน้อย  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่อยู่ : 79 หมู่1 ถนนพหลโยธิน ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยธยา 13170

โทรศัพท์ 0-3524-8000 ต่อ 8784 โทรสาร 0-3524-8044

6. ศูนย์พัฒนาศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย แคมป์สน

ที่อยู่ : ศูนย์พัฒนาศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย แคมป์สน ตำาบลแตมป์สน อำาเภอเขาค้อ จังหวัด

เพชรบูรณ์ 67280 โทรศัพท์ 0-5672-9564

8. โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา (ก่อตั้ง พ.ศ. 2515  

จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ที่อยู่ : วัดศรีสุดารามวรวิหาร ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน 

แขวง บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10730  

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2882-3153

10. อาคารรับรองหอพักอาคันตุกะ (๙๒ ปี ปัญญานันทะ) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วังน้อย)

ที่อยู่ : 79 หมู่1 ถนนพหลโยธิน ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยธยา 13170

โทรศัพท์ 0-3524-8088 โทรสาร 0-3524-8089

 

12. มหาจุฬาบรรณาคาร

ที่อยู่ : ถนนมหาราช แขวงพรบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร 10200  

วัดมหาธาตุฯ โทรศัพท์ 0-2226-6027 , 0-2623-6306 

วังน้อย โทรศัพท์ 0-3524-8000  โทรสาร 0-3524-8047

ที่ตั้งสถาบันสมทบ 6 แห่ง
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จันทร์อาทิตย์

1
มกราคม 

January

พฤหัสบดีอังคาร ศุกร์พุธ
วันขึ้นปีใหม่

เสาร์

วันเด็ก

*วันก่อตั้งมูลนิิธิมหาจุุฬา ขึ้น 7 ค่ำาเดือนยี่ 

ขึ้น 15 ค่ำาเดือนยี่ 

แรม 8 ค่ำาเดือนยี่ 

แรม 15 ค่ำาเดือนยี่ 
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จันทร์อาทิตย์

2
กุมภาพันธ์ 

February

พฤหัสบดีอังคาร ศุกร์พุธ

วันมาฆบูชา

  หยุดชดเชยวันมาฆบูชา

เสาร์

ขึ้น 8 ค่ำาเดือน 3

ขึ้น 15 ค่ำาเดือน 3

แรม 8 ค่ำาเดือน 3 แรม 14 ค่ำาเดือน 3
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จันทร์อาทิตย์

3
มีนาคม 

March

พฤหัสบดีอังคาร ศุกร์พุธ เสาร์

ขึ้น 8 ค่ำาเดือน 4

ขึ้น 15 ค่ำาเดือน 4

แรม 8 ค่ำาเดือน 4

แรม 15 ค่ำาเดือน 4

ขึ้น 8 ค่ำาเดือน 5
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4
เมษายน 

April

พฤหัสบดีอังคาร ศุกร์พุธ

วันจักรี

    วันสงกรานต์     วันสงกรานต์

    วันสงกรานต์

เสาร์

ขึ้น 15 ค่ำาเดือน 5

แรม 8 ค่ำาเดือน 5

แรม 14 ค่ำาเดือน 5

 ขึ้น 8 ค่ำาเดือน 6
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5
พฤษภาคม 

May

พฤหัสบดีอังคาร ศุกร์พุธ
    วันแรงงาน

    วันฉัตรมงคล

    วันวิสาขบูชา

เสาร์

   * วันจำานงค์ ทองประเสริฐ

ขึ้น 15 ค่ำาเดือน 6

แรม 8 ค่ำาเดือน 6

แรม 15 ค่ำาเดือน 6

ขึ้น 8 ค่ำาเดือน 7
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6
มิถุนายน 

June

พฤหัสบดีอังคาร ศุกร์พุธ

    วันเฉลิมพระชนพรรษา 

สมเด็จพระราชินี

เสาร์
*วันเสฐียร พันธรังษี

ขึ้น 15 ค่ำาเดือน 7

แรม 8 ค่ำาเดือน 7

แรม 15 ค่ำาเดือน 7

ขึ้น 8 ค่ำาเดือน 8
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7
กรกฎาคม 

July

พฤหัสบดีอังคาร ศุกร์พุธ

วันอาสาฬบูชา

หยุดชดเชย วันอาสาฬบูชาวันเข้าพรรษา หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

วันเฉลิมพระชนมพรรษาร.10

เสาร์

*วันบุรพาจารย์

ขึ้น 15 ค่ำาเดือน 8

แรม 8 ค่ำาเดือน 8

แรม 15 ค่ำาเดือน 8

ขึ้น 8 ค่ำาเดือน 9
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8
สิงหาคม  

August

พฤหัสบดีอังคาร ศุกร์พุธ

วันแม่แห่งชาติ

เสาร์

ขึ้น 15 ค่ำาเดือน 9

แรม 8 ค่ำาเดือน 9

ขึ้น 14 ค่ำาเดือน 9

ขึ้น 8 ค่ำาเดือน 10
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9
กันยายน 

September

พฤหัสบดีอังคาร ศุกร์พุธ เสาร์

*วันเปลี่ยนชื่อเป็น 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขึ้น 15 ค่ำาเดือน 10

แรม 8 ค่ำาเดือน 10

ขึ้น 15 ค่ำาเดือน 10

ขึ้น 8 ค่ำาเดือน 11
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10
ตุลาคม 

October

พฤหัสบดีอังคาร ศุกร์พุธ

วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

วันปิยมหาราช

เสาร์

*วันย้ายที่ทำาการจากวัดมหาธาตุ 

ไปวังน้อย จ.อยุธยาก ขึ้น 15 ค่ำาเดือน 11

แรม 8 ค่ำาเดือน 11

แรม 14 ค่ำาเดือน 11

ขึ้น 8 ค่ำาเดือน 12

ขึ้น 15  ค่ำาเดือน 12
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11
พฤศจิกายน 

November

พฤหัสบดีอังคาร ศุกร์พุธ เสาร์

*วันเปิดการศึกษาครั้งแรก

พ.ศ.2432

แรม 8 ค่ำาเดือน 12

แรม 15 ค่ำาเดือน 12

ขึ้น 8 ค่ำาเดือนอ้าย

ขึ้น 8 ค่ำาเดือนอ้าย



          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แผนงานประจำาป ีมจร 2563 MCUYear Planner 2020        60 61

6 109

20 2423

27 3130

32

13 1716

7 11

21 25

28

4

14 18

8 12

22 26

29

1 5

15 19
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12
ธันวาคม 

December

พฤหัสบดีอังคาร ศุกร์พุธ

วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 ,วันพ่อ

หยุดชดเชย 

วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 

วันรัฐธรรมนูญ

วันสิ้นปี

เสาร์

แรม 8 ค่ำาเดือนอ้าย

แรม 14 ค่ำาเดือนอ้าย

ขึ้น 8 ค่ำาเดือนยี่

ขึ้น 15 ค่ำาเดือนยี่
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1    มกราคม    วันก่อตั้งมูลนิธิมหาจุฬา  ( เริ่ม พ.ศ. 2507 )

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

3    มิถุนายน   วันเสฐียรพันธรังษี  ( เริ่ม พ.ศ. 2548 )

18  กรกฎาคม  วันบุรพาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

             ( เริ่ม พ.ศ. 2544 )

13   กันยายน     วันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

              ( เริ่ม พ.ศ. 2432 )

1    ตุลาคม      วันย้ายสถานท่ีทำางานจากวัดมหาธาตุไปท่ี  

       ต.ลำาไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

23   ตุลาคม     วันปิยมหาราชของทุกปี

วันสำ�คัญของ
มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย



ทำาบุญกับมหาจุฬา
1. ตั้งทุน, เพิ่มทุน, สะสมทุน มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

2. สมทบทุนสร้างอาคารมหาวิทยาลัย มจร วังน้อย

3. สมทบทุนสร้างพระอุโบสถกลางน้ำาจร วังน้อย

4. สมทบทุนซื้อที่ดินสร้างวัดและขยายพื้นที่ มจร วังน้อย

5. สมทบกองทุนเผยแผ่ธรรมะ ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์

6. สมทบกองทุน ค่าภัตตาหาร, ค่าน้ำา, ค่าไฟ และค่ายารักษาโรค

7. สมทบกองทุนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อพระนิสิต และเพื่อประชาชนทั่วไป

8. สมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิกนิตยสารพุทธจักร

9. และสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย

รายการที่ 1 บัญชีธนาคารทหารไทย

ประเภทออมทรัพย์ สาขาสำานักราชดำาเนิน  

เลขบัญชี 002-2-77483-0 ชื่อบัญชี “มูลนิธิ

มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย”

รายการที่ 2 - 9 มีบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี 

“มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” 

ทุกบัญชี ดังนี้

ธนาคารทหารไทย สำานักราชดำาเนิน ออมทรัพย์ 

เลขที่บัญชี 002-2-8078-5-3 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา(ย่อย)ท่าพระจันทร์ 

ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 114-2-06568-7

ธนาคารกรุงเทพ สาขาธนบุรี ออมทรัพย์ เลขที่

บัญชี 107-059574-7

ธนาคารกรุงศรี สาขาลาดพร้าว ออมทรัพย์  

เลขที่บัญชี 106-1-20814-7

บริจาคที่ 
  1.กลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ ห้อง106 ชั้น 1 

อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ 

กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.30.น. ทุกวัน  

ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทรศัพท์ 02-221-4859,02-226-6027 

  2. กลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ อาคารหอฉัน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 79 ม.1 ถนนพหโยธิน 

ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 

0-3524-8000  ต่อ 8136  

 3. ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น หรือ ร้านที่มีสัญลักษณ์ 

เคาน์เตอร์ เซอร์วิสทุกสาขา ทั่วประเทศ ชื่อมูลนิธิ “มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย”การบริจาคทุกครั้งทางมหาวิทยาลัยจะออกใบ

อนุโมทนาบัตรสามารถนำาไปลดย่อนภาษีได้  

 สามารถโทรศัพ์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-3524-8000-5 

, 02-623-6325, 02-222-2835 แฟ็กซ์ 02-226-6252, 0-3524-

8006 ตั้งเวลา : 09.00 – 17.00. น.  
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