รายงานประจาปี ๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา

ฝ่ ายบริหารงานทั ่วไป
สานักงานวิทยาเขตนครราชสีมา

คานา
การบริ หารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา มีการแบ่ง
ส่วนงานออกเป็ น ๓ ส่วน ได้ แก่ สานักงานวิทยาเขตนครราชสีม า สานักวิชาการ และวิทยาลัยสงฆ์
นครราชสีมา ทุกส่วนงานมีภาระงานแตกต่างกัน จึงทาให้ การบริ หารก็แตกต่างกันไปด้ วย โดยเฉพาะ
การดาเนินงานในส่วนของสานักงานวิทยาเขตนครราชสีมา
ซึ่งมีหน้ าที่รับผิดชอบทางด้ านบริ หาร
ด้ านบุคลากร และอาคารสถานที่ ตลอดทังงบประมาณการใช้
้
จา่ ยทัว่ ไป
ดังนัน้ การบริหารงานในรอบปี งบประมาณ ๒๕๕๕ ที่ผา่ นมา งานบางส่วนก็ประสบผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการ แต่ในทางตรงกันข้ ามบางแผนงานก็ไม่รับผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร
ทังนี
้ ้ก็เป็ นเพราะขาดเหตุปัจจัยหลายประการ
การทารายงานแผนการปฏิ บัติง านในครัง้ นี ้ ได้ รับความร่ วมมื อจากทุกฝ่ าย เช่น จากผู้บริ หาร
คณาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่ ได้ กรุณาให้ ข้อมูลและให้ คาแนะนา ชี ้แนะในการดาเนินงานจนปรากฏผลงาน
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า เอกสารรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนงานปี งบประมาณ ๒๕๕๕ ของ
สานักงานวิทยาเขตนครราชสีมา จะเอื ้อประโยชน์ตอ่ การวางแผนงานและกาหนดนโยบาย ตลอดทังระบบ
้
การบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
ในปี งบประมาณ ๒๕๕๕ สืบต่อไป

สานักงานวิทยาเขตนครราชสีมา
ธันวาคม ๒๕๕๕

สารบัญ
คานา
สารบัญ
ตรามหาวิทยาลัย
บทนา
 ประวัติความเป็ นมา
 ปรัชญามหาวิทยาลัย
 ปณิธาน
 วิสยั ทัศน์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 วิสยั ทัศน์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
 พันธกิจ
 ผู้บริ หารระดับสูง
 การดาเนินการศึกษา
 บุคลากรของวิทยาเขตนครราชสีมา
 โครงสร้ างของส่วนงานวิทยาเขตนครราชสีมา
 โครงสร้ างการบริ หารงานสานักงานวิทยาเขตนครราชสีมา
 โครงสร้ างการบริ หารงานสานักวิชาการ
 โครงสร้ างการบริ หารงานวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
 รายนามคณะกรรมการสภาวิทยาเขตนครราชสีมา
 คณะกรรมการประจาวิทยาเขตนครราชสีมา
 คณะอนุกรรมการบริ หารงานบุคคลประจาวิทยาเขตนครราชสีมา
 บุคลากรสายวิชาการ
 บุคลากรสายปฏิบตั ิการ
 จานวนนิสิตปี การศึกษา ๒๕๕๔
 รายการประเภททรัพย์สินมหาวิทยาลัย
 ทาเนียบพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑ – ๒๐
 งบประมาณ
 การอบรมสัมมนาทางวิชาการ ปี ๒๕๕๔
 สรุ ปโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนปี ๒๕๕๔
คณะผู้จดั ทา

หน้ า

๑
๒
๒
๒
๓
๓
๔
๕
๖
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๕
๑๖
๑๘
๑๙
๒๐
๒๖
๒๘
๒๘
๒๙
๓๐

๑. ประวัตคิ วามเป็ นมา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
นับตังแต่
้ ปี ๒๕๑๓
อันเป็ นปี ที่มีการจัดตังวิ
้ ทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จงั หวัด
หนองคายเป็ นต้ นมา สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณกเถร) เจ้ าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้ าอาวาส
วัดจักวรรดิราชาวาส ได้ ปรารภว่า “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนัน้ จังหวัดนครราชสีมามีความ
เหมาะสมต่ อการจัดตัง้ วิทยาลัยสงฆ์ มากที่สุด เพราะเป็ นเมืองเอก เป็ นศูนย์ กลางทางการศึกษา
มาแต่ เดิม” จากคาปรารภและแนวความคิดของเจ้ าประคุณสมเด็จฯ ดังกล่าวข้ างต้ น พระเถรานุเถระใน
จังหวัดนครราชสีมา และในกรุงเทพมหานคร ผู้มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นจังหวัดนครราชสีมา ได้ ตงคณะกรรมการ
ั้
จัดตังวิ
้ ทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา โดยมี พระศรี กิตติโสภณ (เกียรติ สุกิตฺต)ิ เป็ นประธาน ได้ ประชุม
ปรึกษาหารื อและเตรี ยมงานด้ านต่าง ๆ ตังแต่
้ ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็ นต้ นมา และที่ประชุมมีมติให้ คณะสงฆ์
ภาค ๑๑ เป็ นผู้ดาเนินงาน
ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๒๙ พระเถระผู้ทรงคุณวุฒิ พร้ อมทังพระสั
้
งฆาธิการในจังหวัดนครราชสีมา
และ คณะสงฆ์ภาค ๑๑ มีพระพรหมคุณาภรณ์ (พุม่ กิตฺตสิ ารเถร) เจ้ าคณะภาค ๑๑ เจ้ าอาวาสวัดพระ
นารายณ์มหาราชวรวิหาร พระเทพสีมาภรณ์ (โอกาส นิรุตฺตเิ มธี) เจ้ าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็ นต้ น
ได้ ประชุมและมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ จดั ตังวิ
้ ทยาลัยสงฆ์นครราชสีมาขึ ้น เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙
เพื่อเป็ นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสาหรับพระภิกษุสามเณร และเพื่อให้ จดั การศึกษามีความ
สมบูรณ์แห่งวิทยฐานะตามกฎหมาย พระพรหมคุณาภรณ์ (พุม่ กิตฺตสิ ารเถร) ประธานสภาวิทยาลัยสงฆ์
นครราชสีมา และเจ้ าคณะภาค ๑๑ จึงได้ ทาหนังสือลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๒๙ ไปยังสภามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอให้ อนุมตั ริ ับวิทยาลัยสงฆ์นคราชสีมา เป็ นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ นาเรื่ องนี ้เข้ าสูก่ าร
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๕/๒๕๒๙ และมีมติเป็ น เอกฉันท์ อนุมตั ใิ ห้ วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
เป็ นวิทยาเขตนครราชสีมา ตังแต่
้ วนั ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็ นต้ นไป และมีมติอนุมตั ใิ ห้ จดั ตัง้
วิทยาเขตฯ ตังแต่
้ ปี ๒๕๓๐ เป็ นต้ นไป ปัจจุบนั มีพระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺตเิ มธี) เป็ นประธานสภา
วิทยาเขตฯ พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโิ สภโณ) เป็ นรองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา

๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้ เปิ ดดาเนินการศึกษาเป็ น
ครัง้ แรก เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๐ พร้ อมกับทาพิธีเปิ ดป้ายมหาวิทยาลัย โดยเปิ ดสอนในคณะ
พุทธศาสตร์ เป็ นคณะแรก และต่อมา วิทยาเขตนครราชสีมา ได้ ดาเนินการขอเปิ ดการศึกษาในคณะ
มนุษยศาสตร์ เมื่อปี ๒๕๓๓ คณะครุศาสตร์ เมื่อปี ๒๕๓๔ และคณะสังคมศาสตร์ เมื่อปี ๒๕๓๗ รวม
เป็ น ๔ คณะ นับเป็ นวิทยาเขตฯ แห่งแรกของประเทศไทยที่เปิ ดสอนครบทัง้ ๔ คณะ นับเป็ นวิทยาเขตฯ
แห่งแรกของประเทศไทยที่เปิ ดสอนครบทัง้ ๔ คณะ ปัจจุบนั ได้ เปิ ดการศึกษาสาขาวิชาเอก ประกอบด้ วย
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษาและกิจการคณะสงฆ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้ ตระหนักถึงภาระหน้ าที่
ในฐานะเป็ นมหาวิทยาลัยของมหาชน
จึงกาหนดทิศทางการดาเนินงานในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙)

๒. ปรั ชญามหาวิทยาลัย
ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์ สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม

๓. ปณิธาน
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ ราชวิ ท ยาลั ย เป็ นมหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง คณ ะสงฆ์ ไ ทยที่
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ได้ ทรงสถาปนาขึ ้น เพื่อเป็ น
สถานการศึ ก ษาพระไตรปิ ฎก และวิ ช าชั น้ สู ง ส าหรั บ พระภิ ก ษุ สามเณ รและประชาชนทั่ ว ไป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีจดุ มุง่ หมาย ๒ ประการ คือ
ประการที่ ๑ เพื่อเป็ นการพัฒนาและส่งเสริ มบุคลากร และนิสิตให้ มีการศึกษาค้ นคว้ าวิจยั และ
แสวงหาความรู้ เกี่ ย วกับ วิ ช าการทางพระพุ ท ธศาสนา และประยุก ต์ เข้ า กับ ศาสตร์ ต่า ง ๆ อัน จะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนามหาวิทยาลัยและพระพุทธศาสนา
ประการที่ ๒ เพื่อการบริ การความรู้ เกี่ ยวกับวิชาการทางพระพุทธศาสนา ทังภาคทฤษฎี
้
และ
ภาคปฏิบตั ิ อันจะก่อให้ เกิดการพัฒนาบุคลากรสังคมและสิ่งแวดล้ อมอย่างสมดุลและยัง่ ยืน

๔. วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สร้ างคนเก่งและดีอย่างมีสมรรถภาพ
จัดการศึกษาและวิจยั ดีอย่างมีคณ
ุ ภาพ
บริการวิชการดีอย่างมีประสิทธิภาพ

๓

๕. วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
พัฒ นามหาวิทยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ให้ เป็ นศูนย์กลาง
การศึกษาพระพุทธศาสนา ผลิตบัณฑิตให้ มีความเป็ นเลิศในพระไตรปิ ฏก รอบรู้วิชาการชันสู
้ ง มีปฏิปทา
น่าเลื่อมใส เพื่อสนองงานพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม

๖. พันธกิจ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือ การเป็ นสถาบันให้ การศึกษา
พระไตรปิ ฎกและวิชาชันสู
้ ง ที่ม่งุ ผลิตสร้ างความเป็ นเลิศทางวิชาการด้ านพระพุทธศาสนา ส่งเสริ มการ
ค้ นคว้ าวิจยั ให้ การบริ การวิชาการแก่สงั คม
ส่งเสริ มพระพุทธศาสนา ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม
๑) ด้ านการผลิตบัณฑิต
มหาวิ ท ยาลัย มหาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย ก าหนดเป็ น เป้าหมายชัด เจนที่ จ ะพัฒ นา
คุณ ลักษณะของบัณ ฑิตที่พึงประสงค์ คือ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่ รู้ ใฝ่ คิด เป็ นผู้นาด้ านจิตใจและ
ปั ญ ญา มีความสามารถในการแก้ ปัญหา รู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีโลกทัศน์ที่กว้ างไกล
มี ศักยภาพที่ จ ะพัฒ นาตนเอง ให้ เพรี ยบพร้ อมด้ วยคุณ ลักษณะและจริ ยธรรม มี ศรัทธาอุทิ ศตนเพื่ อ
พระพุ ท ธศาสนา รู้ จัก เสี ย สละเพื่ อ ส่ ว นรวม เพื่ อ ให้ บัณ ฑิ ต มี คุณ ลัก ษณะดัง กล่ า ว มหาวิ ท ยาลัย
จาเป็ นต้ องพัฒ นาองค์ประกอบสาคัญ ของพระบวนการผลิตบัณ ฑิต คือ ระบบคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา การ
พัฒ นาหลักสูต ร ระบบการเรี ยนการสอน สื่ อเทคโนโลยี สารสนเทศ บุค ลากร การบริ หารการจัด การ
อาคารสถานที่ กิจกรรมนิสิต สิ่งแวดล้ อมและบรรยากาศทางวิชาการ
๒) ด้ านการวิจัย
ในฐานะที่เป็ นมหาวิทยาลัยทึเ่ น้ นทางด้ านพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยจาเป็ นต้ องพัฒนา
ด้ านการวิจยั พื ้นฐาน เพื่อสร้ างองค์ความรู้ควบคูไ่ ปกับกระบวนการเรี ยนการสอน เน้ นการพัฒนาองค์
ความรู้ในพระไตรปิ ฎก และความเข้ าใจปัญหาทางพระพุทธศาสนา โดยวิธีการสหวิทยาการ และนาผลงาน
การวิจยั มาประยุกต์ใช้ เป็ นข้ อมูลร่วมสมัยทางพระศาสนา เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาแบบยัง่ ยืน โดย
จัดลาดับความสาคัญของการแก้ ปัญหาด้ านศีลธรรม จริ ยธรรม และสถาบันศาสนา ตลอดถึงการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการ
๓) ด้ านการส่ งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่ สังคม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มุ่งให้ การบริ การวิชาการแก่สงั คม ด้ วยการ
เผยแผ่ความรู้ทางพระพุทธศาสนา พัฒนาจิตของประชาชน พัฒนาชุมชน ตามหลักพระพุทธศาสนา และ
ส่งเสริ มกิจการคณะสงฆ์ เพื่อให้ การบริ การวิชาการแก่สงั คมบรรลุผล จึงให้ ความสาคัญกับกระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนให้ สมั พันธ์กนั กับการบริการวิชาการสังคม จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบริ การวิชาการแก่

๔
สัง คม ร่ วมมื อ กับ คณะสงฆ์ และหน่วยงานภายนอก เพื่ อ ให้ ก ารบริ ก ารวิช าการแก่ สัง คม รวมทัง้ เป็ น
ศูนย์กลางในการผลิตสื่อการเผยแผ่
๔) ด้ านทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
มหาวิท ยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย ได้ ตระหนัก ถึง ความส าคัญ ในการส่งเสริ ม
พระพุทธศาสนา การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม อันเป็ นพืน้ ฐานมาจากหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา จึงต้ องปรับปรุ งหลักสูตรระยะสั น้ ให้ สนองต่อการส่งเสริ มพระพุทธศาสนา การทานุ
บ ารุ ง ศิ ล ปวัฒ นธรรมและการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อม จั ด กิ จ กรรมที่ ป ลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ในการส่ ง เสริ ม
พระพุทธศาสนา เสริมสร้ างความซาบซึ ้งและเห็นค่าของพุทธศิลป์ ศิลปวัฒนธรรมและการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

๗. ผู้บริหารระดับสูง
๗.๑ ประธานสภาวิทยาเขตนครราชสีมา
พ.ศ.๒๕๓๐
พระธรรมวิสทุ ธาจารย์ (พุม่ กิตฺตสิ ารเถร)
เป็ นประธานสภาวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
พ.ศ.๒๕๓๔
พระพรหมคุณาภรณ์ (พุม่ กิตฺตสิ ารเถร)
เป็ นประธานสภาวิทยาเขตนครราชสีมา
พ.ศ.๒๕๓๕
พระราชพรหมจริยาจารย์ (ชาลี อตฺถกาโม)
เจ้ าคณะจังหวัดชัยภูมิ เป็ นประธานสภาวิทยาเขตนครราชสีมา
พ.ศ.๒๕๓๖ – ๒๕๓๗ พระเทพสีมาภรณ์ (โอภาส นิรุตฺตเิ มธี)
เป็ นประธานสภาวิทยาเขตนครราชสีมา
พ.ศ.๒๕๓๘ - ๒๕๔๐ พระเทพสีมาภรณ์ (โอภาส นิรุตฺตเิ มธี)
เป็ นประธานสภาวิทยาเขตนครราชสีมา
พ.ศ.๒๕๔๑ – ปัจจุบนั
พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺตเิ มธี)
เป็ นประธานสภาวิทยาเขตนครราชสีมา
๗.๒ คณะผู้บริหารวิทยาเขตนครราชสีมา
ปี พ.ศ.๒๕๓๐ – ๒๕๓๖
๑. พระราชสีมาภรณ์ (โอภาส นิรุตฺตเิ มธี)
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา
๒. พระศรี ธรรมาภรณ์ (ดารง ทิฎฐธมฺโม)
ผู้ชว่ ยอธิการบดี ฝ่ ายบริหาร
๓. พระกิตติรามมุนี (นวล เขมสจฺจวาที)
ผู้ชว่ ยอธิการบดี ฝ่ ายกิจการนิสิต
๔. พระสิริธรรมโสภณ (จันทร์ สิริจนฺโท)
ผู้ชว่ ยอธิการบดี ฝ่ ายวิจยั และวางแผน
๕. พระครูวิสทุ ธิพรตธารง (เขียว สนฺตจิตฺโต) ผู้ชว่ ยอธิการบดี ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

๕
ปี พ.ศ.๒๕๓๖ – ๒๕๔๑
๑. พระราชสีมาภรณ์ (โอภาส นิรุตฺตเิ มธี)
๒. พระศรี ธรรมาภรณ์ (ดารง ทิฎฐธมฺโม)
๓. พระกิตติรามมุนี (นวล เขมสจฺจวาที)
๔. พระครูปริยตั บิ รู พากร (อานวย กนฺโก)
๕. พระครูวิสทุ ธิพรตธารง (เขียว สนฺตจิตฺโต)
๖. พระครูธวัชโพธิคณ
ุ (สนิท อคฺคปญฺโญ)

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา
ผู้ชว่ ยอธิการบดี ฝ่ ายบริหาร
ผู้ชว่ ยอธิการบดี ฝ่ ายกิจการนิสิต
ผู้ชว่ ยอธิการบดี ฝ่ ายวิชาการ
ผู้ชว่ ยอธิการบดี
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
ผู้ชว่ ยอธิการบดี ฝ่ ายวิจยั และวางแผน

ผู้บริหารปั จจุบัน ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
๑. พระสุธีวรญาณ
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา
(ป.ธ.๘,Ph.D)
๒. พระเมธีสตุ าภรณ์
ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(ป.ธ.๙, M.A., Ph.D.)
๓. พระครูสงั ฆรักษ์สมจิต พุทฺธวิริโย ผู้อานวยการสานักวิชาการ
(พธ.บ., ค.ม.)
๔. พระครูสมุห์คาภีร์ ภูริสีโล
รก.ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตนครราชสีมา
(ป.ธ.๔, พธ.บ., ค.ม.)
๕. พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม
ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
(ป.ธ.๘, พธ.บ., M.A.)

๘. การดาเนินการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้ จดั การศึกษา ๓ ระดับ คือ
(๑) ระดับปริญญาตรี (๒) ระดับปริญญาโท (๓) ระดับต่ากว่าปริญญาตรี ดังต่อไปนี ้
๑. ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้ จดั การศึกษาในระดับ
ปริ ญ ญาตรี ตัง้ แต่ พ.ศ.๒๕๓๐ โดยเปิ ดสอนคณะพุ ท ธศาสตร์ เป็ นคณะแรก และต่อ มาวิ ท ยาเขต
นครราชสีม า ได้ ดาเนินการขอเปิ ดการศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ.๒๕๓๓ คณะครุ ศาสตร์ พ.ศ.
๒๕๓๔ และคณะสังคมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๓๗ นับเป็ นวิทยาเขตแห่งแรกที่จดั การศึกษาครบทัง้ ๔ คณะ
โดยมีสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี ้

๖
๑. คณะพุทธศาสตร์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
วิชาเอกพระพุทธศาสนา
๒. คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
๓. คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเอกการสอนสังคมศึกษา
วิชาเอกการสอนภาษาไทย
๔. คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
วิชาเอกการปกครอง
วิชาเอกการจัดการเชิงพุทธ
๒. ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีม า ปี ๒๕๔๙ เปิ ดสอน
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาหรับพระภิกษุสามเณร
๓. ระดับต่ากว่ าปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้ จัดการศึกษาระดับ
หลักสูตรประกาศนียบัตร ๑ หลักสูตร ดังนี ้
๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) รุ่นที่ ๑ - ๔
ในปี ๒๕๕๐ เปิ ดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ที่วดั ชัยภูมิ
วนาราม อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

๙. บุคลากรของวิทยาเขตนครราชสีมา
บุคลากรประจาของวิทยาเขตนครราชสีมา มีดงั นี ้
๑. บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร
จานวน ๑๒ รูป/คน
๒. บุคลากรสายวิชาการ
จานวน ๒๕ รูป/คน
๓. ลูกจ้ างชัว่ คราว / อัตราจ้ าง จานวน ๑๐ รูป/คน
รวมทัง้ สิน้
จานวน ๔๗ รู ป/คน

๗
จานวนบุคลากรจาแนกตามสายงานและวุฒกิ ารศึกษา
สายงาน
ต่ากว่ า
ป.ตรี
วิชาการ
ปฏิบตั ิการ
วิชาชีพ
ลูกจ้ างชัว่ คราว

๔

ปริญญา
ตรี
๘
๕

วุฒกิ ารศึกษา
ประกาศนียบัตร ปริญญา
บัณฑิต
โท
๑๕
๔
๑

รวม
ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชัน้ สูง

ปริญญา
เอก
๑๐

๒๕
๑๒

๑๐
รวมจานวนบุคลากร ๔๗ รูป/คน

จานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามตาแหน่ งทางวิชาการ
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
๒๑
๒
รวมทังสิ
้ ้น ๒๓ รูป/คน

ศาสตราจารย์
-

อาจารย์ พเิ ศษของวิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้ เชิญผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ท รงคุณ วุฒิ ม าบรรยายพิ เศษในแต่ ล ะปี การศึก ษา จากสถาบัน การศึก ษาในเขตการศึก ษาจัง หวัด
นครราชสีมา ดังนี ้
(๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
(๒) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
(๓) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
(๔) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(๕) ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ

๘

๑๐. โครงสร้างการบริ หารงานของวิ ทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ดาเนินการบริ หารงานตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้ แบ่งส่วนงานออกเป็ น
๓ หน่วยงาน ดังนี ้
๑. สานักงานวิทยาเขตนครราชสีมา
๒. สานักวิชาการ
๓. วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา

๙

โครงสร้างของส่วนงานวิทยาเขตนครราชสีมา
สภาวิทยาเขตนครราชสีมา
กรรมการสภาวิทยาเขตนครราชสีมา
รองอธิการบดี
วิทยาเขตนครราชสีมา
กรรมการประจาวิทยาเขตนครราชสีมา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

สนง.วิทยาเขตนครราชสีมา
- ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป
- ฝ่ ายคลังและพัสดุ
- ฝ่ ายกิจการนิสิต

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

สานักวิชาการ
- ฝ่ ายวิชาการและวิจยั
- ฝ่ ายทะเบียนและวัดผล
- ฝ่ ายห้ องสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิทยาลัยสงฆ์ นครราชสีมา
- ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป
- ฝ่ ายวางแผนและวิชาการ
- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
- สาขาวิชารัฐศาสตร์
- สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
และกิจการคณะสงฆ์

๑๐

โครงสร้างการบริหารงานสานักงานวิทยาเขตนครราชสีมา
รองอธิการบดี

คณะกรรมการประจาสานักงาน
วิทยาเขตนครราชสีมา
ผู้อานวยการ
สานักงานวิทยาเขตนครราชสีมา

รองผู้อานวยการ
สานักงานวิทยาเขตนครราชสีมา

ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป
- งานอานวยการ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานตรวจสอบภายใน

ฝ่ ายคลังและพัสดุ
- งานวางแผนและงบประมาณ
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุ

ฝ่ ายกิจการนิสิต
- งานสวัสดิการนิสิต
- งานส่งเสริมกิจการนิสิต
- งานปฏิบตั ศิ าสนกิจ

๑๑

โครงสร้ างการบริหารงานสานักวิชาการ
รองอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักวิชาการ

รองผู้อานวยการสานักวิชาการ
คณะกรรมการประจา
สานักวิชาการ

ฝ่ ายวิชาการและวิจยั

ฝ่ ายทะเบียนและวัดผล

- งานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา - งานรับเข้ าศึกษา
- งานตาราและเอกสารทางวิชาการ - งานทะเบียนประวัตนิ ิสิต
-งานส่งเสริมการวิจยั
- งานวัดผลประเมินผล
- งานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริ การสังคม

ฝ่ ายห้ องสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- งานห้ องสมุด
-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๒

โครงสร้ างการบริหารงานวิทยาลัยสงฆ์ นครราชสีมา
รองอธิการบดี
ผู้อานวยการ
วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
รองผู้อานวยการ
วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
คณะกรรมการประจา
วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา

ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป
- งานบริหารและธุรการ

ฝ่ ายวางแผนและวิชาการ
- งานวางแผนวิทยาเขตฯ
- งานจัดการศึกษา

สาขาวิชา
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
- วิชาเอกพระพุทธศาสนา
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
- วิชาเอกภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
- วิชาเอกการสอนสังคมศึกษา
- วิชาเอกการสอนภาษาไทย
- วิชาเอกการบริหารการศึกษา
สาขาวิชารัฐศาสตร์
- วิชาเอกการปกครอง

๑๓

๑๑. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
๑๑.๑ คณะกรรมการอานวยการ
ประกอบด้ วย
๑. พระสุธีวรญาณ
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา
ประธานกรรมการ
๒. พระเมธีสตุ าภรณ์
ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
๓. พระครูสงั ฆรักษ์ สมจิต พุทฺธวิริโย ผู้อานวยการวิทยาลัยสานักวิชาการ รองประธานกรรมการ
๔. พระครูสมุห์คาภีร์ ภูริสีโล รก.ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตนครราชสีมา กรรมการ
๕. ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริ ง ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายกิจการทัว่ ไป
กรรมการ
๖. พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ
๗. ผศ.สุรพงษ์ คงสัตย์
หัวหน้ าฝ่ ายวิชาการและวิจยั
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
๘. นายพิพฒ
ั น์ภาสน์ บุญเทียน หัวหน้ าสาขาวิชาบริ หารการศึกษาฯ กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
๙. นายคม ณีสงู เนิน
รองผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

๑๑.๒ คณะกรรมการดาเนินการ
ประกอบด้ วย
๑. พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา ประธาน
๒. พระครูสมุห์คาภีร์ ภูริสีโล รก.ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
รองประธาน
๓. นายประพันธ์ นึกกระโทก อาจารย์ประจา
กรรมการ
๔. พระครูสงั วราภิรักษ์
รองผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์
กรรมการ
๕. ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริ ง ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายกิจการทัว่ ไป
กรรมการ
๖. นายอัมพร เจือจันทร์
หัวหน้ าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กรรมการ
๗. นายวินยั ภูมิสขุ
หัวหน้ าสาขาวิชารัฐศาสตร์
กรรมการ
๘. นายคม ณีสงู เนิน
รองผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
กรรมการ
๙. ผศ.สุรพงษ์ คงสัตย์
หัวหน้ าฝ่ ายวิชาการและวิจยั
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นายศุภณัฐ เจริญสุข
เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกข้ อมูล
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
๑๑. นายพิพฒ
ั น์ภาสน์ บุญเทียน หัวหน้ าฝ่ ายวางแผนและวิชาการ กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

๑๔
รายนามคณะกรรมการสภาวิ ทยาเขตนครราชสีมา
เพื่อให้ การบริหารงานวิทยาเขตนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย มีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมติ
สภามหาวิทยาลัย
จึงแต่งตังให้
้ ผ้ มู ีรายนามต่อไปนี ้ เป็ นกรรมการสภาวิทยาเขตนครราชสีมา ประกอบด้ วย
๑. พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺตเิ มธี)
๒. พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ)
๓. พระเมธีสตุ าภรณ์ (เหมือน อุปมงฺกโร)
๔. พระครูสงั ฆรักษ์สมจิต พุทฺธวิริโย
๕. พระครูสมุห์คาภีร์ ภูริสีโล
๖. พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม
๗. ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริ ง
๘. พระเทพสีมาภรณ์ (นวล เขมสจฺจวาที)
๙. พระราชวิมลโมลี (ดารง ทิฎฐธมฺโม)
๑๐. พระราชชัยมุนี (ประจักษ์ โชติโก)
๑๑. พระกิตติรามมุนี (สนิท อคฺคจิตฺโต)
๑๒. พระโพธิวรญาณ (เขียว สนฺตจิตฺโต)
๑๓. พระครูวิภชั ธรรมคุณ (บุญ อคฺคปัญโญ)
๑๔. พระครูสมาจารวิมล (วิชา อภิชาโต)
๑๕. นายประชา เพ็งสุริยา
๑๖. ผศ.ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
๑๗. นายสุรทิน อ่องพิมาย
๑๘. ดร.จาเริญรัตน์ เจือจันทร์
๑๙. นายธนเดช เอื ้อศรี
๒๐. นายอัมพร เจือจันทร์
๒๑. ผศ.ปฏิภาณ์ ขาขุนทด
๒๒. นายประพันธ์ นึกกระโทก

ประธานสภาวิทยาเขตนครราชสีมา
กรรมการโดยตาแหน่ง
กรรมการโดยตาแหน่ง
กรรมการโดยตาแหน่ง
กรรมการโดยตาแหน่ง
กรรมการโดยตาแหน่ง
กรรมการโดยตาแหน่ง
กรรมการสภาวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา

๑๕

คณะกรรมการประจาวิ ทยาเขตนครราชสีมา
เพื่อให้ การบริหารงานวิทยาเขตนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย มีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมติ
สภามหาวิทยาลัย
จึงแต่งตังให้
้ ผ้ มู ีรายนามต่อไปนี ้ เป็ นคณะกรรมประจาวิทยาเขตนครราชสีมา ประกอบด้ วย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ) รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา
พระเมธีสตุ าภรณ์ (เหมือน อุปมงฺกโร) ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
พระครูสงั ฆรักษ์สมจิต พุทฺธวิริโย ผู้อานวยการสานักวิชาการ
พระครูสมุห์คาภีร์ ภูริสีโล
รก.ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตนครราชสีมา
พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม
ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
นายเฉลิม เขื่อนทองหลาง
กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์
นายพิพฒ
ั น์ภาสน์ บุญเทียน
กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์
ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริ ง
กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์

คณะอนุกรรมการบริ หารงานบุคคลประจาวิ ทยาเขตนครราชสีมา
เพื่อให้ การบริหารงานวิทยาเขตนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย มีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมติ
สภามหาวิทยาลัย
จึงแต่งตังให้
้ ผ้ มู ีรายนามต่อไปนี ้ เป็ นคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลประจาวิทยาเขต
นครราชสีมา ประกอบด้ วย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ)
พระเมธีสตุ าภรณ์ (เหมือน อุปมงฺกโร)
พระครูสงั ฆรักษ์สมจิต พุทฺธวิริโย
พระครูสมุห์คาภีร์ ภูริสีโล
พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม
ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง
นายวินยั ภูมิสขุ
ผศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

๑๖
๙. นายเฉลิม เขื่อนทองหลาง
๑๐. พ.อ.ชรินทร์ จุลคประดิษฐ์
๑๑. นายธนเดช เอื ้อศรี
๑๒. นางผานิต อัตวีระพัฒน์
๑๓. ดร.ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์

อนุกรรมการ
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

บุคลากรสายวิ ชาการ
ที่

บุคลากรสายวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา มีจานวน ๒๓ รูป / คน
ตาแหน่ ง
ชื่อ – ฉายา / นามสกุล

๑

พระสุธีวรญาณ รศ.ดร.

๒
๓

ดร.พระมหาจิตติภทั ร
อจฺลธมฺโม
พระเมธีสตุ าภรณ์ ดร.

๔

นายอัมพร เจือจันทร์

๕

พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา น.ธ.เอก, ป.ธ.๘, Ph.D
(Buddhist studies)
อาจารย์ประจา
Ph.D.(Buddhist
studies)
ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Ph.D.(Buddhist
studies) (บาลี)
หัวหน้ าสาขาวิชาหลักสูตรและ
ศษ.ม.(หลักสูตร
การสอน
และการสอน)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์
M.A. (ภาษาศาสตร์ )

๖
๗
๘

นายจานงค์ ปุผาลา
นายประพันธ์ นึกกระโทก
ผศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
หัวหน้ าฝ่ ายวิจยั และวางแผน

๙

ผศ.ปฏิภาณ์ ขาขุนทด

อาจารย์ประจา

๑๐ พระมหาสุเนตร สุเนตฺโต

อาจารย์ประจา

๑๑ พระครูสงั ฆรักษ์ สมจิต พุทฺธวิริโย ผู้อานวยการสานักวิชาการ
๑๒ พระสวาท ธมฺมรโส

อาจารย์ประจา

วุฒกิ ารศึกษา

M.A.(ภาษาศาสตร์ )
M.A.(ภาษาศาสตร์ )
ปริญญาโท
(ภาษาอังกฤษ)
ค.ม.(เทคโนโลยีทาง
การศึกษา)
ค.ม.(การบริ หารการ
ศึกษา)
ค.ม.(การบริ หารการ
ศึกษา)
ปริญญาโท

๑๗

ที่

ชื่อ – ฉายา / นามสกุล
๑๓ พระครูสมุห์คาภีร์ ภูริสีโล
๑๔ นายเฉลิม เขื่อนทองหลาง
๑๕ พระมหาเต็มใจ ภูริเมธี
๑๖ ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง
๑๗ นายพิพฒ
ั น์ภาสน์ บุญเทียน

ตาแหน่ ง
ผู้อานวยการสานักงาน
วิทยาเขตนครราชสีมา
อาจารย์ประจา

๑๘ นายพัสกร จิตตรัตน์

อาจารย์ประจา
ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายกิจการทัว่ ไป
หัวหน้ าสาขาวิชาบริหารการศึกษา
กิจการคณะสงฆ์
อาจารย์ประจา

๑๙ พระครูสงั วราภิรักษ์

รองผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์

๒๐ พระครูสิริปริ ยตั ยานุกิจ

อาจารย์ประจา

๒๑ นายวินยั ภูมิสขุ

อาจารย์ประจา

๒๒ พระหัสดี กิตตินนฺโท

อาจารย์ประจา

๒๓ พระปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺโท

อาจารย์ประจา

(ปรัชญา ศาสนา)
วุฒกิ ารศึกษา
ค.ม.(การบริ หาร
การศึกษา)
ศษ.ม.(หลักสูตร
และการสอน)
M.A.(พระพุทธศาสนา)
M.A. (ภาษาศาสตร์ )
ค.ม.(การบริ หาร
การศึกษา)
พบ.ม.
(รัฐประศาสนศาสตร์ )
M.A.(Pali and
Buddhist)
ค.ม.(การบริ หาร
การศึกษา)
M.A.(ภาษาศาสตร์
รัฐศาสตร์ )
Ph.D.(Buddhist
studies)
ปริญญาโท
(รัฐศาสตร์ )

๑๘

บุคลากรสายปฏิ บตั ิ การ
ที่

บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร สานักงานวิทยาเขตนครราชสีมา มีจานวน ๖ ท่าน
ตาแหน่ ง
วุฒกิ ารศึกษา
ชื่อ – ฉายา / นามสกุล

๑

พระครูปลัดนายกวัฒน์

เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๒

นายคม ณีสงู เนิน

๓

นายวีระศักดิ์ ตะไลกลาง

๔

นางเขมิกา ทองอารี กลู

๕

นายศุภณัฐ เจริญสุข

รองผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
นครราชสีมา
เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป
เจ้ าหน้ าที่การเงินและบัญชี
หัวหน้ าฝ่ ายกิจกากรนิสิต
เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
หัวหน้ าฝ่ ายคลังและพัสดุ
เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกข้ อมูล

๖

นางสาวเบญจวรรณ์
เทียนขุนทด

เจ้ าหน้ าที่การเงินและบัญชี

ป.ธ.
ค.ม.(การบริ หาร
การศึกษา)
ค.ม. (การบริหาร
การศึกษา)
ค.บ. (เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (สหวิทยาการ
เพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น)
บธ.บ. (การบัญชี)

บุคลากรสายปฏิ บตั ิ การ
ที่

บุคลากรสายปฏิบตั กิ าร สานักวิชาการ มีจานวน ๔ ท่าน
ตาแหน่ ง
ชื่อ – ฉายา / นามสกุล

๑

นายกิตติพฒ
ั น์ สุวรรณสิริเมธี

๒

นางมุกดา ป้อมหิน

๓
๔
๕

นางวาสนา เถาว์พดุ ซา
พระวีรชน อุตฺตโร
พระวินยั วชิรญาโณ

เจ้ าหน้ าที่ทะเบียนนิสิต
หัวหน้ าฝ่ ายทะเบียนและวัดผล
เจ้ าหน้ าที่โสตทัศนศึกษา
หัวหน้ าฝ่ ายห้ องสมุดและเทคโนโลยีฯ
เจ้ าหน้ าที่ห้องสมุด
เจ้ าหน้ าที่ธุรการ
เจ้ าหน้ าที่ธุรการ

วุฒกิ ารศึกษา
ศศ.ม.(รัฐศาสตร์ )
คบ. (บรรณารักษ์)
คบ. (บรรณารักษ์)
พธ.บ.(พุทธศาสนา)
พธ.บ. (พุทธศาสนา)

๑๙
บุคลากรประเภทลูกจ้างชัวคราว
่
จานวน ๙ ท่าน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อ – ฉายา / นามสกุล
นายคานวณ ไทยอัฐวิถี
น.ส.นุชทินนั ทน์ ศิริรักษ์
นายวรนุช แบบนา
นายวัชรินทร์ ทรงพระ
นางสังวาลย์ ปาจิต
นายพงษ์ ศกั ดิ์ ชูรัตน์
นายสุรสิทธิ์ วิทมาสิงห์
พระมหาเกรี ยงไกร

ตาแหน่ ง

วุฒกิ ารศึกษา

เจ้ าหน้ าที่ทะเบียนนิสิต
เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชี
เจ้ าหน้ าที่
เจ้ าหน้ าที่ธุรการ
พนักงานทาความสะอาด
ช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค
เจ้ าหน้ าที่ธุรการ

พธ.บ.
ปริญญาตรี
พธ.บ.
พธ.บ.
ปวช.
ปวช.
ปวช.
ปริญญาโท

จานวนนิ สิต
ในปี การศึกษา ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
ได้ จดั การศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึง่ มีจานวนนิสิต ๔๘๙ รูป/คน ดังนี ้
ที่
๒

๓
๔
๕

ส่ วนงาน

สาขาวิชา

๑

๒

พระพุทธศาสนา (พิเศษ)
พระพุทธศาสนา

๑๓
๗

๑๖
๗

การสอนภาษาไทย

๒๐

วิชาภาษาอังกฤษ
รัฐศาสตร์ (พระสังฆาธิการ)
การจัดการเชิงพุทธ (พิเศษ)
รัฐศาสตร์ (คฤหัสถ์)

ชัน้ ปี ที่
๓

๔

รวม

๐
๔

๑๓
๘

๔๒
๒๖

๒๒

๑๑

๕

๕๘

๑๓

๑๑

๑๕

๗

๔๖

๕๐
๒๐
๒๘

๒๙
๒๓
๒๑

๒๑
๓๖
๑๔

๓๘ ๑๓๘
๒๕ ๑๐๔
๑๒ ๗๕

คณะพุทธศาสตร์

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์

๒๐
รายการประเภททรัพย์สินมหาวิ ทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย วิ ทยาเขตนครราชสีมา
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ประเภททรัพย์ สิน
ที่ดนิ
อาคารเรี ยน
อาคารห้ องสมุด (อาคารพระเทพ
วิทยาคม)
อาคารที่พกั สงฆ์
อาคารห้ องอาหาร
อาคารโรงครัว
อาคารห้ องน ้า
อาคารรักษาการณ์
ห้ องเรี ยน
ห้ องประชุม
ห้ องสัมมนา
ห้ องพักผู้บริหาร
ห้ องพักอาจารย์ประจา
รถยนต์ต้ ู
รถยนต์บรรทุก ๖ ล้ อ

จานวน
๕๐ ไร่
๑ หลัง

พืน้ ที่ใช้ สอย
๑๖,๓๘๐ ตารางเมตร

๑ หลัง

๗,๐๕๗ ตารางเมตร

๑ หลัง
๑ หลัง
๒ หลัง
๓ หลัง
๑ หลัง
๕๕ ห้ อง
๒ ห้ อง
๑ ห้ อง
๘ ห้ อง
๕ ห้ อง
๒ คัน
๑ คัน

๖๓๐ ตารางเมตร
๓๖๐ ตารางเมตร
๖๐๘ ตารางเมตร
๑๘๐ ตารางเมตร
๗๔.๔๐ ตารางเมตร
๓๔๖๕ ตารางเมตร
๑๘๙๐ ตารางเมตร
๓๑๕๐ ตารางเมตร

หมายเหตุ
ที่ธรณีสงฆ์
วัดพระนารายณ์
มหาราช

๔๕๒.๔๐ ตารางเมตร

๗๘.๗๕ ตารางเมตร
-

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา ตังอยู
้ บ่ นที่ธรณีสงฆ์วดั
พระนารายณ์มหาราช เริ่ มก่อสร้ างอาคารเรี ยนตังแต่
้ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ มีพื ้นที่ใช้ สอย ๓๓,๗๗๕.๕๐
ตารางเมตร ประกอบไปด้ วยห้ องเรี ยน ห้ องสานักงาน ห้ องบริการ ห้ องประชุม
และห้ องค้ นคว้ า
อินเตอร์ เน็ต และในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ ก่อสร้ างถนนขนาด กว้ าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร มีพื ้นที่ใช้
สอย
๖ x ๓๐๐ = ๑,๘๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้ างอาคารวิทยบริ การอีก ๑ หลัง ในนามอาคาร
พระเทพวิทยาคมประกอบไปด้ วย ห้ องประชุมใหญ่ ๑ ห้ อง ห้ องประชุมเล็ก ห้ องสานักงาน ห้ องสมุด ห้ อง
พุทธศิลป์ ห้ องบริ การและห้ องปฏิบตั ธิ รรม

๒๑

รายละเอียดอาคารเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๕๔
๑. รายละเอียดของห้อง
๑.๑ ชัน้ ที่ ๑ มีทงั ้ หมด ๔ ห้ อง ประกอบด้ วย
ห้ อง ๑๐๑ (ห้ องสวัสดิการ)
กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๓ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๖๓ ตารางเมตร
ห้ อง ๑๐๒ (ห้ องสมุด)
กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๒๗ เมตร สูง ๓ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๑๘๙ ตารางเมตร
ห้ อง ๑๐๓ (ห้ องสานักงาน
กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๘.๕๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร
วิทยาเขตฯ)
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๖๓ ตารางเมตร
ห้ อง ๑๐๔ (ห้ องธรรมศาลา) กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สูง ๓ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๒๕๒ ตารางเมตร
๑.๒ ชัน้ ที่ ๒ มีทงั ้ หมด ๘ ห้ อง ประกอบด้ วย
ห้ อง ๒๐๒ (ห้ องปฏิบตั กิ ารทางภาษา) กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๑๒๖ ตารางเมตร
ห้ อง ๒๐๓ (ห้ องประชุม)
กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๑๒๖ ตารางเมตร
ห้ อง ๒๐๔ (ห้ องประธานสภาวิทยาเขต) กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๖๓ ตารางเมตร
ห้ อง ๒๐๕ (ห้ องสานักวิชาการ)
ห้ อง ๒๐๖ (ห้ องควบคุมอินเตอร์ เนต)
ห้ อง ๒๐๗ (ห้ องเรี ยนครุศาสตร์ ปีที่ ๑)
ห้ อง ๒๐๘ (ห้ องเรี ยนปริญญาโท)

กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๘.๕๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๖๓ ตารางเมตร
กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๖๓ ตารางเมตร
กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๓ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๖๓ ตารางเมตร
กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๖๓ ตารางเมตร

๒๒
ห้ อง ๒๐๙ (ห้ องพักอาจารย์)

กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๖๓ ตารางเมตร

๑.๓ ชัน้ ที่ ๓ มีทงั ้ หมด ๙ ห้ อง ประกอบด้ วย
ห้ อง ๓๐๒ (ห้ องคอมพิวเตอร์ )
กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สูง ๓ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๑๒๖ ตารางเมตร
ห้ อง ๓๐๓ (ห้ องโสตทัศนูปกรณ์)
กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สูง ๓ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๑๒๖ ตารางเมตร
ห้ อง ๓๐๔ (ห้ องวิทยาลัยสงฆ์)
กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๖๓ ตารางเมตร
ห้ อง ๓๐๕ (ห้ องผู้ชว่ ยอธิการบดี
กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๘.๕๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร
ฝ่ ายวิชาการ)
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๖๓ ตารางเมตร
ห้ อง ๓๐๖ (ห้ องพักอาจารย์พิเศษ)
กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๓ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๖๓ ตารางเมตร
ห้ อง ๓๐๗ (ห้ องประชุมเล็ก)
กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๖๓ ตารางเมตร
ห้ อง ๓๐๘ (ห้ องพุทธศาสตร์ ปีที่ ๒)
กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๖๓ ตารางเมตร
ห้ อง ๓๐๙ (ห้ องครุศาสตร์ ปีที่ ๓)
กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๖๓ ตารางเมตร
ห้ อง ๓๑๐ (ห้ องพยาบาล)
กว้ าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๒๒.๕ ตารางเมตร
๑.๔ ชัน้ ที่ ๔ มีห้องทัง้ หมด ๑๒ ห้ อง ประกอบด้ วย
ห้ อง ๔๐๑ (ห้ องพัสดุ)
กว้ าง ๔.๕๐เมตร ยาว ๕ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๒๒.๕ ตารางเมตร
ห้ อง ๔๐๒ (ห้ องพุทธศาสตร์ ปีที่ ๒)
กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๓ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๖๓ ตารางเมตร
ห้ อง ๔๐๓ (ห้ องครุศาสตร์ ปีที่ ๒)
กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๓ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๖๓ ตารางเมตร
ห้ อง ๔๐๔ (ห้ องมนุษยศาสตร์ ปีที่ ๒) กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๓ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๖๓ ตารางเมตร

๒๓
ห้ อง ๔๐๕ (ห้ องมนุษยศาสตร์ ปีที่ ๑)
ห้ อง ๔๐๖ (ห้ องพักอาจารย์)
ห้ อง ๔๐๗ (ห้ องพักอาจารย์)
ห้ อง ๔๐๘ (ห้ องสังคมศาสตร์ ปีที่ ๒)
ห้ อง ๔๐๙ (ห้ องพุทธศาสตร์ ปีที่ ๑)
ห้ อง ๔๑๐ (ห้ องครุศาสตร์ ปีที่ ๑)
ห้ อง ๔๑๑ (ห้ องพุทธศาสตร์ ปีที่ ๓)
ห้ อง ๔๑๒ (ห้ องบันทึกเสียง)

กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๓ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๖๓ ตารางเมตร
กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๘.๕๐ เมตร สูง ๓ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๖๓ ตารางเมตร
กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๓ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๖๓ ตารางเมตร
กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๓ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๖๓ ตารางเมตร
กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๓ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๖๓ ตารางเมตร
กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๓ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๖๓ ตารางเมตร
กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๓ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๖๓ ตารางเมตร
กว้ าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕ เมตร สูง ๓ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๒๒.๕ ตารางเมตร

๑.๕ ชัน้ ที่ ๕ มีห้องทัง้ หมด ๑๐ ห้ อง ประกอบด้ วย
ห้ อง ๕๐๒ (ห้ องมนุษยศาสตร์ ปีที่ ๔/๑) กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๓ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๖๓ ตารางเมตร
ห้ อง ๕๐๓ (ห้ องมนุษยศาสตร์ ปีที่ ๔/๒) กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๓ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๖๓ ตารางเมตร
ห้ อง ๕๐๔ (ห้ องสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑) กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สูง ๓ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๑๒๖ ตารางเมตร
ห้ อง ๕๐๕ (ห้ องพักรับรอง)
กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๓ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๖๓ ตารางเมตร
ห้ อง ๕๐๖ (ห้ องคณะกรรมการนิสิต) กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๘.๕๐ เมตร สูง ๓ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๖๓ ตารางเมตร
ห้ อง ๕๐๗ (ห้ องพุทธศาสตร์ ปีที่ ๔)
กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๓ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๖๓ ตารางเมตร

๒๔
ห้ อง ๕๐๘ (ห้ องสังคมศาสตร์ ปีที่ ๔)

กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๓ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๖๓ ตารางเมตร
ห้ อง ๕๐๙ (ห้ องมนุษยศาสตร์ ปีที่ ๓) กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๓ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๖๓ ตารางเมตร
ห้ อง ๕๑๐ (ห้ องสังคมศาสตร์ ปีที่ ๓) กว้ าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๓ เมตร
รวมพื ้นที่การใช้ งาน ๖๓ ตารางเมตร
รวมพื้นที่การใช้งานทัง้ หมดของอาคาร ๓๓,๗๗๕.๕๐ ตารางเมตร

แยกประเภทห้ อง และขนาด
๑. ห้ องสานักงาน ทังหมด
้
๕ ห้ อง
พื ้นที่การใช้ งาน ๓๖๐ ตารางเมตร
๒. ห้ องพักอาจารย์ ทังหมด
้
๕ ห้ อง
พื ้นที่การใช้ งาน ๓๖๐ ตารางเมตร
๓. ห้ องประชุม ๓ ห้ อง
พื ้นที่การใช้ งาน ๕๐๔ ตารางเมตร
๔. ห้ องสมุด ๑ ห้ อง
พื ้นที่การใช้ งาน ๒๑๖ ตารางเมตร
๕. ห้ องสวัสดิการ ๑ ห้ อง
พื ้นที่การใช้ งาน ๗๒ ตารางเมตร
๖. ห้ องปฏิบตั กิ ารทางภาษา ๒ ห้ อง
พื ้นที่การใช้ งาน ๗๒ ตารางเมตร
๗. ห้ องควบคุมอินเตอร์ เนต ๑ ห้ อง
พื ้นที่การใช้ งาน ๗๒ ตารางเมตร
๘. ห้ องพยาบาล ๑ ห้ อง
พื ้นที่การใช้ งาน ๑๒ ตารางเมตร
๙. ห้ องพัสดุ ๑ ห้ อง
พื ้นที่การใช้ งาน ๑๒ ตารางเมตร
๑๐.ห้ องคณะกรรมการนิสิต ๑ ห้ อง
พื ้นที่การใช้ งาน ๗๒ ตารางเมตร

๒๕
๑๑.ห้ องเรี ยน ๑๙ ห้ อง
พื ้นที่การใช้ งาน ๑,๔๔๐ ตารางเมตร
๑๒. ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้ ๖
พื ้นที่การใช้ งาน ๘๒๘ ตารางเมตร

๒๖

ทาเนียบพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่ นที่ ๑ - ๒๐
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
รุ่นที่
๑
๒
๓
๔
๕
๕
๖
๖
๗
๗
๗
๘
๘
๘
๘
๙
๙
๙
๙
๑๐
๑๐
๑๐
๑๑
๑๑
๑๑
๑๑

ปี พ.ศ.
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๐
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๑
๒๕๔๑
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๒
๒๕๔๒
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๓
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๔
๒๕๔๔
๒๕๔๔

จานวนนิสิต
ที่สาเร็จการศึกษา
๑๘
๑๐
๑๑
๑๔
๓
๒๓
๘
๒๓
๖
๘
๑๘
๑
๑๕
๑๔
๒๑
๑
๘
๑๖
๗
๒
๕
๒๒
๕
๕
๘
๑๓

สาขาวิชา
ที่สาเร็จการศึกษา
พุทธศาสนา
พุทธศาสนา
พุทธศาสนา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
พระพุทธศาสนา
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
พุทธศาสนา
ภาษาอังกฤษ
การปกครอง
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
การสอนภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
การปกครอง
พุทธศาสนา
การสอนภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
พุทธศาสนา
การสอนภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
การปกครอง

๒๗
รุ่นที่
๑๒
๑๒
๑๒
๑๒
๑๓
๑๓
๑๓
๑๓
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๖
๑๖
๑๖
๑๖
๑๗
๑๗
๑๗
๑๗
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘

ปี พ.ศ.
๒๕๔๕
๒๕๔๕
๒๕๔๕
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๘
๒๕๔๘
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑

จานวนนิสิต
ที่สาเร็จการศึกษา
๑๔
๑๓
๑๘
๒๗
๔๑
๑๔
๔๖
๕๐
๓๔
๑๒
๓๔
๓๕
๗๒
๓๔
๓๓
๔๙
๔๘
๑๘
๑๘
๕๑
๖๑
๒๓
๑๘
๕๖
๖๐
๒๑
๑๔
๓๙

สาขาวิชา
ที่สาเร็จการศึกษา
พุทธศาสนา
การสอนสังคมศึกษา
การปกครอง
ภาษาอังกฤษ
พุทธศาสนา
การสอนสังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
การปกครอง
พุทธศาสนา
การสอนภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
การปกครอง
พุทธศาสนา
การสอนภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
การปกครอง
พุทธศาสนา
การสอนภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
การปกครอง
พุทธศาสนา
การสอนภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
การปกครอง
พุทธศาสนา
การสอนภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
การปกครอง

๒๘
รุ่นที่
๑๙
๑๙
๑๙
๑๙
๑๙
๑๙
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๒
๒๒
๒๒
๒๒
๒๒
๒๒
๒๒

ปี พ.ศ.
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕

จานวนนิสิต
ที่สาเร็จการศึกษา
๔๘
๒
๑๒
๕๖
๔
๔๑
๒๘
๖
๑๐
๓๘
๑
๒๓
๘

สาขาวิชา
ที่สาเร็จการศึกษา
พุทธศาสนา
การบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
การปกครอง
สังคมศึกษา
การจัดการเชิงพุทธ
พุทธศาสนา
การสอนภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
การปกครอง
สังคมศึกษา
การจัดการเชิงพุทธ
การปกครอง (คฤหัสถ์)
พุทธศาสนา
การสอนภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
การปกครอง
สังคมศึกษา
การจัดการเชิงพุทธ
การปกครอง (คฤหัสถ์)
พุทธศาสนา
การสอนภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
การปกครอง
สังคมศึกษา
การจัดการเชิงพุทธ
การปกครอง (คฤหัสถ์)

๒๙

งบประมาณ
ปี งบประมาณ ๒๕๕๕ ได้ รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๔,๑๙๙,๓๗๐ บาท

ที่

๑

หมวดเงินเดือน
และ
ค่ าจ้ างประจา
อาจารย์ และ
เจ้ าหน้ าที่

หมวดค่ าตอบแทนและใช้ สอยวัสดุ
ตอบแทน

ใช้ สอย

วัสดุ

๙,๙๔๑,๗๔๐ ๒,๕๑๖,๗๓๐ ๒๔๖,๑๐๐ ๙๔๗,๖๓๐

สาธารณูป
โภค

อุดหนุน
โครงการ

รวม

๒๕๕,๗๓๐ ๒๙๑,๔๔๐ ๑๔,๑๙๙,๓๗๐

การอบรม สัมมนาทางวิ ชาการ ปี ๒๕๕๔
ที่
๑

๒
๓

๔

วัน / เดือน / ปี
๓๑ พฤษภาคม –
๔ มิถนุ ายน
๒๕๕๔
๒๑-๒๓ เมษายน
๒๕๕๔
๑๒ มีนาคม
๒๕๕๔

๒ เมษายน
๒๕๕๔

กิจกรรม
โครงการสัมมนาความร่วมมือ
ระหว่างห้ องสมุด มจร.
อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนา
การเรี ยนการสอน
อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่ อง “การ
สร้ างและกาหนดกรองมาตรฐาน
วุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คณะสังคมศาสตร์ “
อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่ อง “การ
สร้ างและกาหนดกรองมาตรฐาน
วุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คณะสังคมศาสตร์ “

สถานที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย อาเภอวังน้ อย
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย อาเภอวังน้ อย
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

๓๐

สรุปโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๔
ที่
๑

๒

๓

รายการ
จานวนหน่วยอบรมทังหมด
้
- ในประเทศ
- ในต่างประเทศ
จานวนผู้ที่เข้ าอบรมทังหมด
้
- เยาวชนที่เข้ ารับการบรรพชาเป็ นสามเณร
- เยาวชนชาย – หญิง ที่เข้ ารับการอบรม
- ประชาชนทัว่ ไปที่เข้ ารับการอบรม
จานวนวิทยากร
รวมทัง้ สิน้ ๕๐ หน่ วย

จานวน (หน่ วยอบรม)
๕๐
๕๐
จานวน ( รูป/คน )
๕,๓๙๐
๕,๗๖๐
๖,๓๐๔
๗๑๗
๑๗,๔๕๔ รู ป / คน

คณะผู้จดั ทำ
 กรรมการที่ปรึกษา
พระสุธีวรญาณ
พระเมธีสตุ าภรณ์
พระครูสงั ฆรักษ์สมจิต พุทธวิริโย
 กรรมการดาเนินงาน
พระครูสมุห์คาภีร์ ภูริสีโล
พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม
พระครูปลัดนายกวัฒน์
นายคม ณีสงู เนิน
นายวีระศักดิ์ ตะไลกลาง
นางสาวเขมิกา ทองอารี กลู
นางสาวเบญจวรรณ์ เทียนขุนทด
นางสาวนุชทินนั ทน์ ศิริรักษ์

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา
ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้อานวยการสานักวิชาการ

รักษาการผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตนครราชสีมา
ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
รองผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตนครราชสีมา
หัวหน้ าฝ่ ายกิจการนิสิต / เจ้ าหน้ าที่การเงินและบัญชี
หัวหน้ าฝ่ ายคลังและพัสดุ / เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
เจ้ าหน้ าที่การเงินและบัญชี
เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชี

๓๑
 รวบรวมข้ อมูล/พิมพ์ ตรวจทาน/รู ปเล่ ม/แบบปก
นายคม ณีสงู เนิน
 เกี่ยวกับหนังสือ
ชื่อหนังสือ
- รายงานประจาปี ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา
ปกหน้ า
- ภาพอาคารเรี ยน วิทยาเขตนครราชสีมา
ปี ที่พิมพ์
- ๒๕๕๔
พิมพ์ที่
- Copyprinted : วิทยาเขตนครราชสีมา
จานวน
- ๕๐ เล่ม

๓๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
ตรามหาวิ ทยาลัย
๑. พระจุลมงกุฏ (พระเกี ้ยว) พระราชลัญจกรประจาพระองค์พระบาทสมเด็จ
พระปริมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ ตรงฐานพระเกี ้ยว
มีอกั ษรย่อว่า มจร และมีรูปธรรมจักร วางเป็ นฉากเบื ้องหลัง
๒. รูปวงกลมครอบธรรมจักร ส่วนกลางเป็ นพระเกี ้ยว ซึ่งเป็ นพระราชสัญจกร
ประจาองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ รอบกรอบด้ านบน
มีอกั ษรบาลีวา่ ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ด้ านล่างมีอกั ษรว่า มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถาปนา

พ.ศ. ๒๔๓๐ โดย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕

ชื่อเต็ม
และอักษรย่ อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : มจร
Mahachulalongkornrajavidyalaya University : MCU
ปรัชญา
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
แปลว่า ปัญญาเป็ นแสงสว่างในโลก
สี
ชมพู
ดอกไม้
อโศก
สถานที่ตัง้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
บ้ านหัวถนน ตาบลหัวทะเล อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
การติดต่ อ
โทร. (๐๔๔) ๒๖๔๕๖๐
โทรสาร (๐๔๔) ๒๖๔๕๖๐

