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-พธ.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (พ.ศ. ๒๕๓๕) 
-อ.ม.(ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๙) 
-ปร.ด. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (พ.ศ. ๒๕๕๘) 

ภูมิล าเนา ๙๐ หมู่ ๘ บ้านพัฒนา ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ 
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ ์ ราชวรมหาวิหาร คณะ ๙  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร  

กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 
สถานที่ท างาน อาคารส านักงานอธิการบดี ห้อง ๒๐๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต. ล าไทร   

อ.วังน้อย  จ. พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐  โทร.  ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๒๔  โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๓๔ 
และสถาบันภาษา อาคารเรียนรวม ชั้น ๔ มจร อยุธยา      E-mail: pairat@mcu.ac.th  

ต าแหน่งปัจจุบัน -เป็นอาจารย์ประจ าคณะพุทธศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย 
  (ตั้งแต่วันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙) 
-เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ปรัชญา (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 
-อาจารย์ประจ าและรับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
ปรัชญา 
-เป็นผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี
   (ตามค าสั่งที่ ๓๗๕/๒๕๕๓ มผีลตั้งแต่วันที่  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓) 
-เป็นผู้ชว่ยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  
  (มติ มส. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วนัที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๙) มีผลตั้งแต่วันที่  ๓๐  สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙) 
-เป็นผู้รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
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  (ตามค าสั่งที่ ๑๑๙๓/๒๕๖๕ ลงวันที่  ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 
ประสบการณ์/ประวัติ
การท างานใน มจร/การ
เป็นกรรมการชุดต่าง ๆ 

-เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมส านักศาสนศึกษาวัดปากน้ าฝั่งใต้  แขวงคูหาสวรรค์   
  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 
-เป็นอาจารย์สอนโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ วัดจันทรประสิทธิ์ อ าเภอบ้านไผ่ จงัหวัดขอนแก่น 
-เป็นอาจารย์สอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดจันทรประสิทธิ์ 
-เป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  นครปฐม 
-เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 
-เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ าฝั่งใต้ 
-เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มจร บรรจุเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
-เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล กองกลาง (พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๕) 
-เป็นรองผู้อ านวยการกองกลาง (พ.ศ. ๒๕๔๕) 
-เป็นผู้อ านวยการกองกลาง (๑ ม.ค. ๒๕๔๖-๓๐ เมษายน  ๒๕๔๙)  
-เป็นอาจารย์ประจ าคณะพุทธศาสตร์/บัณฑิตวิทยาลัย (๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙-ปัจจุบัน) 
-เป็นผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง (๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙-๓๐ เมษายน    
  ๒๕๕๔) 
-เป็นผู้รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่  (๑ ต.ค. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) 
-เป็นผู้รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัสดุ  (๑ ต.ค. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) 
-เป็นผู้รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ  (๑ ต.ค. ๒๕๕๑-๒๕๕๓) 
-เป็นผู้รักษาการในต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (๑ มิ.ย. ๒๕๕๓-๑๙ ส.ค.  
  ๒๕๕๓) 
-เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบ (๒๗  มกราคม  ๒๕๕๙-๒๕๖๑) 
-เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจงานวิจัย ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร 
-เป็นคณะท างานของเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  เลขานุการคณะกรรมการ 
  การเงินและทรัพย์สิน  และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
-เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารโรงพิมพ์ มจร และมหาจุฬาบรรณาคาร 
-เป็นกรรมการยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงาน 
  บุคคล  และเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน 
-เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ มจร ณ วิทยาเขตแพร่, วิทยาเขต
ขอนแก่น, วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, วิทยาเขตอุบลราชธานี, วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธ-โฆส 
นครปฐม, วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์, วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, คณะครุศาสตร์, ส านัก
ทะเบียนและวัดผล, ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม, สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์ 
-กรรมการจัดท าหลักสูตรพัฒนาบุคลากร มจร 
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-กรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากร 
-กรรมการจัดงานพิธีประสาทปรญิญา (พ.ศ. ๒๕๔๑-ปัจจุบัน) 
-กรรมการฝ่ายสถานที่ เหรัญญิก และของที่ระลึกงานประชุมวิสาขบูชาโลก 
-เป็นกรรมสอบวิทยานิพนธ์สาขาวิชาปรัชญา และพระพุทธศาสนา 
-กรรมการก ากับนโยบายและแผน (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒) 
-กรรมการบริหารงานบุคคล (พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน) 
-กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการภายใน (๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
-รองประธานคณะกรรมการด าเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์ มจร (พ.ศ. ๒๕๖๕) 
-เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอ านวยการ และประธานคณะกรรมการฝ่าย
เลขานุการในคณะกรรมการงานพิธีประสาทปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

งานสอน -วิชา  อภิปรชัญา ป.ตรี ปี ๓ (ปรัชญา) พ.ศ. ๒๕๕๕-ปัจจุบัน 
-วิชา ญาณวิทยาวิเคราะห์  ป.โท (ปรัชญา)  พ.ศ.  ๒๕๔๙- ปจัจุบัน 
-วิชา ปรัชญาการเมือง ป.โท (ปรัชญา) (ร่วมบรรยาย  พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๙) 
-วิชา พุทธปรัชญาเถรวาท  ป.โท (พุทธศาสนา) (ร่วมบรรยาย  พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗) 
-วิชา ปรัชญาการเมือง ป.โท (ปรัชญา) (พ.ศ. ๒๕๕๙) 
-วิชา สัมมนาปรัชญาตะวันตก ป. เอก (ปรัชญา) (พ.ศ. ๒๕๕๙) 
-วิชา สุนทรียศาสตร ์ป. โท (ปรชัญา) (พ.ศ. ๒๕๖๐) 
-วิชา พุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก ป. โท (ปรัชญา) (พ.ศ. ๒๕๖๑) 
-วิชา การใช้เหตุผลทางปรัชญา ๒ ป. เอก (ปรัชญา) (พ.ศ. ๒๕๖๒) 
-วิชา การวิเคราะห์ทางปรัชญา ป. เอก (ปรัชญา) (พ.ศ. ๒๕๖๒) 
-วิชา สุนทรียศาสตร ์ป. โท (ปรชัญา) (ภาคการศึกษาที ่๑/๒๕๖๓) 
-วิชา ญาณวิทยาวิเคราะห์  ป.โท/เอก (ปรัชญา) ภาคพิเศษ สอนออนไลน์  (ภาค ๑/๒๕๖๓) 
-วิชา ปรัชญาสังคมและการเมือง  ป.โท/เอก (ปรัชญา) ภาคพิเศษ สอนออนไลน์(ภาค ๒/๒๕๖๓) 
 -วชิา สุนทรียศาสตร์  ป.โท/เอก (ปรัชญา) ภาคพิเศษ สอนออนไลน์(ภาค ๒/๒๕๖๓) 
-วิชา ปรัชญาการศึกษา  ป.โท (ปรัชญา) (ภาค ๒/๒๕๖๓) 
-วิชา ญาณวิทยาวเิคราะห์  ป.โท/เอก (ปรัชญา) ภาคปกติและภาคพิเศษ สอนออนไลน์  (ภาค ๑/
๒๕๖๔) 
-วิชา ปรัชญากับวรรณคด ี ป.เอก (ปรัชญา) ภาคพิเศษ สอนออนไลน์(ภาค ๑/๒๕๖๔) 
-วิชา ญาณวิทยาวิเคราะห์  ป.โท,เอก (ปรัชญา) ภาคพิเศษ สอนออนไลน์(ภาค ๑/๒๕๖๕) 

งานวิจัย -เรื่อง กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตก :  
        บูรณาการเพ่ือความสมานฉันท์ในสังคมไทย (พ.ศ. ๒๕๕๙) 
-เรื่อง กระบวนการจิตอาสาเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน อ าเภอแม่สาย  
        จังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๖๒) 
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-เรื่อง พระสงฆ์กับการพัฒนาจิตส านึกต่อต้านการประพฤติทุจริตในสังคมไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓) 
งานวิชาการ หนังสือ 

(๑)  หนังสือ “ปรชัญาการเมืองตะวันออก”  จัดพิมพ์โดย ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑ 
(๒) เอกสารประกอบการสอนระดับปริญญาตรี รายวชิา “อภิปรชัญา”, ๒๕๖๐ 
(๓) หนังสือ “ญาณวิทยา”, ๒๕๖๔ 
(๔) เอกสารค าสอนวิชา “สุนทรยีศาสตร์”, ๒๕๖๔ 
บทความ 
(๑)  บทความเรื่อง  “Kant’s Theory of Knowledge” (ตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความ
ทางวิชาการ เรื่อง “มหาจุฬาวิชาการ”  พ.ศ.  ๒๕๕๐ หน้า  ๔๘๙-๕๒๔) 
(๒) บทความเรื่อง “Kalyāṇamitta of Buddhism and Kantian Friendship as Path to 
Liberation” (ตีพิมพ์ในวารสารของ International Association for Buddhist Thought 
& Culture, the Department of Buddhist Studies of Dongguk Univ. Seoul, Korea  
ชื่อวารสาร International Journal of Buddhist Thought & Culture ฉบับเดือน 
September 2015, Vol. 25, pp. 123-41. เผยแพร่ใน 
http:/dx.doi.org/10.1689/IJBTC.25.6) 
(๓) บทความเรื่อง “การบูรณาการโยนิโสมนสิการสู่การศึกษาไทยเพ่ือพัฒนาการคิดเชิง
วิเคราะห”์ (ตีพิมพ์ในวารสาร มหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม  
๒๕๕๘  หน้า ๑๐๙-๑๓๕) 
(๔) บทความเรื่อง “วิถีแห่งผู้น าและระบอบการปกครอง:ธรรมราชย์ จอมปราชญ์ จอม
ธรรม” (ตีพิมพ์ในวารสาร มหาจุฬาวิชาการ  ปีที่ ๓  ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
หน้า ๑๘-๔๒ และใน สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจ าปี ๒๕๖๐ หน้า  ๒๒๑-๒๔๔) 
(๕) บทความวิจัยเรื่อง “กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตก:บูรณาการเพ่ือ
ความสมานฉันท์ในสังคมไทย” (ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม  ๒๕๖๐  
หน้า  ๕๔-๗๐) 
(๖) บทความเรื่อง “พุทธวิธีในการปรองดอง” (ตีพิมพ์ในสารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต 
ประจ าปี  ๒๕๖๑  หน้า  ๖๖-๘๕ และใน วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ เนื่อง
ในงานพิธีประสาทปริญญา ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๗๖-๑๙๖) 
(๗) บทความวิจัยเรื่อง “กระบวนการจิตอาสาเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน 
อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย”   (ตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
The 2nd Proceeding National Conference MCURK 2019 เรื่อง “ฟ้ืนชีวิตคืนจิต
วิญญาณทวารวดี”  หน้า ๘๔๘-๘๕๙) 
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(๘) บทความวิจัยเรื่อง “พระสงฆ์กับการพัฒนาจิตส านึกต่อต้านการประพฤติทุจริตใน
สังคมไทย”  ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม  ๒๕๖๔  หน้า ๑๓๖ -
๑๔๕) 
(๙) บทความเรื่อง “มโนทัศน์เรื่องความยุติธรรม”  ตีพิมพ์ใน วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ 
๘  ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม  ๒๕๖๔ หน้า ๓๔๕-๓๖๑) 

งานบริการวิชาการ -เป็นวิทยากรโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน วัดจันทรประสิทธิ์   
  ต. ในเมือง  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น 
-แสดงพระธรรมเทศนาในวันพระและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่วัดปากน้ าฝั่งใต้ 
-เป็นวิทยากรโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน วัดปากน้ าฝั่งใต้ 
-เป็นวิทยากรบรรยายธรรมในสถานศึกษาหลายแห่ง เช่น โรงเรียนวัดปากน้ าวิทยาคม 
  (อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย)โรงเรียนวัดปากน้ าฝั่งเหนือ  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ  
  บางบัวทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
-เป็นวิทยากรกลุ่ม  โครงการอบรมหัวหน้าโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน มจร 
-เป็นวิทยากรกลุ่ม  โครงการสัมมนาพุทธศาสตรบัณฑิต  มจร ภาคกลาง 
-เป็นวิทยากรโครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนที่วัดคูซอด  ต. คูซอด 
  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ 
-เป็นวิทยากรโครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนที่วัดโนนส านัก  ต. เมืองเหนือ  
  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ 
-เป็นวิทยากรบรรยายธรรมที่สวนป่าเนรัญชราติ  อ.สนามชัยเขต  จ.ฉะเชิงเทรา 
- เป็นวิทยากรบรรยายธรรมที่โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ 

การศึกษาพิเศษ/รับการ
ฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 

-ส าเร็จหลักสูตร โลตัส ๑-๒-๓ ของโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์ธนบุรี(พ.ศ. ๒๕๓๗) 
-ได้ผ่านการฝึกอบรมโครงการเสริมความรู้ถวายพระสงฆ์เพ่ือการพัฒนาสังคมไทย  
  จัดโดย ส านักศึกษาและบริการสังคม  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 
-ได้ผ่านการฝึกอบรมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ หลกัสูตรการบริหารจัดการวัด  
   ของกรมการศาสนา (พ.ศ. ๒๕๓๘) 
-ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงบประมาณ  การเงิน  บัญชีและพัสดุ  รุ่นที่ ๑ ของ 
   กระทรวงศึกษาธิการ   (พ.ศ. ๒๕๔๒) 
-ไดผ้่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุกระจายเสียง รุ่นที่ ๑ สถาบันการ 
  ประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์   (พ.ศ. ๒๕๔๒) 
-ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพเลขานุการเจ้าคณะพระสังฆาธิการ รุ่นที่ ๑  
   จัดโดยส านักงานเจ้าคณะภาค ๒  (พ.ศ. ๒๕๔๒) 
-ไดผ้่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน  ณ ศูนย์วัดศรีสุดาราม  
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  จัดโดย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) (พ.ศ. ๒๕๔๔) 
-ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะ  สร้างจิตส านึกและพัฒนางาน ๕ ส. เพ่ือความส าเรจ็ 
  และประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัตงิาน ณ ศูนย์คุณภาพชีวิต  (พ.ศ. ๒๕๔๖) 
-ได้ผ่านการเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “Asian Heritage in a Global Society”  
  โดย   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (พ.ศ. ๒๕๔๗) 
-ไดเ้ข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เรื่อง  โรงเรียน 
  พุทธศาสนาวันอาทิตย์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่เยาวชน  โดย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
  ลงกรณราชวิทยาลัย   (พ.ศ. ๒๕๔๘) 
-ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองส าหรับผู้บริหาร  โดย  มูลนธิิวิจัยและพัฒนา 
  กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง   (พ.ศ. ๒๕๔๙) 
-ได้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานพระสังฆาธิการคณะสงฆ์ ภาค ๑  
  และพระธรรมทูตสายที่ ๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี” (พ.ศ. ๒๕๕๐) 
-ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้และบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ โดย  มจร   
  (พ.ศ. ๒๕๕๒) 
-ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการบริหารองค์กรและทรัพยากรบุคคล  โดย 
  ส านักบริการวชิาการ  มหาวิทยาลัยบูรพา  (พ.ศ. ๒๕๕๓) 
-ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Business English  โดย สถาบันภาษา มจร   (พ.ศ. ๒๕๕๕) 
-ได้ผ่านการประชุมสัมมนาเพ่ิมศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้นของ มจร  
   เกี่ยวกับกฎหมายป้องกนัการทุจริตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย คณะกรรมการป้องกันและ 
   ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) (พ.ศ. ๒๕๕๗) 
-ได้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ทะเบียนและการเงิน โดย มจร  (พ.ศ. ๒๕๕๗) 
-ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผูต้รวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรส าหรับ 
  ผู้บริหารระดับสูง โดย มจร  (พ.ศ. ๒๕๕๙) 
-ได้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ระยะที่ ๒ 
  โดย มจร  (พ.ศ. ๒๕๕๙) 
- ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผูเ้ชี่ยวชาญการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
  โดย มจร  (พ.ศ. ๒๕๖๐) 

การศึกษาดูงาน/
ร่วมงาน/ร่วมประชุมใน
ต่างประเทศ 

-กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน (พ.ศ. ๒๕๔๗) 
-กรุงนิวยอร์ค, วอ ชิง ตัน ดี ซี, สหรัฐอเมริกา “งานวิสาขบชูาโลก” (พ.ศ. ๒๕๔๗) 
-กรุงพนมเปญ, เมืองเสียมเรียบ, กัมพูชา (พ.ศ. ๒๕๔๘) 
-กรุงไทเป, ไต้หวัน  (พ.ศ.  ๒๕๔๘)  
-กรุงโฮจิมินท,์ ฮานอย  เวยีดนาม  (พ.ศ.  ๒๕๔๘) 
-กรุงย่างกุ้ง, เมืองมัณฑะเลย์, พุกาม ประเทศพม่า (พ.ศ. ๒๕๔๘) 
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- ญี่ปุ่น (พ.ศ.  ๒๕๔๙) 
-นมัสการสังเวชนียสถานที่อินเดีย (พ.ศ. ๒๕๔๙) 
-เมืองโอเรกอน, สหรฐัอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๕๐) 
-เชี่ยงไห้, ปูโถซาน, จีน (พ.ศ. ๒๕๕๐) 
-ปากเซ, ลาว  (พ.ศ.  ๒๕๕๑)  
-ประเทศเยอรมันนี เบลเยี่ยม  ฝรั่งเศส  สวิสเซอร์แลนด์ และอิตาลี  (พ.ศ. ๒๕๕๒) 
-กรุงโตเกยีว, เกียวโต, นารา  (พ.ศ.  ๒๕๕๒) 
-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, มอสโก, รสัเซีย (พ.ศ. ๒๕๕๒) 
-วอ ชิง ตัน ดี ซี, ฟิลาเดลเฟีย, สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๕๓) 
-หลวงพระบาง, เวียงจนัทน์, ลาว  (พ.ศ.  ๒๕๕๓)  
-เมืองเกียวโต, ญี่ปุ่น (พ.ศ. ๒๕๕๓) 
-อินโดนิเซีย  (พ.ศ.  ๒๕๕๔)  
-เมืองเกาสง, กรุงไทเป, ไต้หวัน  (พ.ศ.  ๒๕๕๔)  
-ฮ่องกงและมาเก๊า  (พ.ศ.  ๒๕๕๕) 
-เมืองกวางโจ, จีน  (พ.ศ.  ๒๕๕๖) 
-ปักกิ่ง, จีน (พ.ศ. ๒๕๕๖) 
-มาเลเซีย  (พ.ศ.  ๒๕๕๖)  
-เซยีะเหมิน, จีน (พ.ศ. ๒๕๕๖) 
-สวีเดน, เยอรมันนี (พ.ศ. ๒๕๕๗) 
-สิงคโปร์ (พ.ศ. ๒๕๕๘) 
-ย่างกุ้ง, เมียนม่าร ์ (พ.ศ.  ๒๕๕๘)  
-ย่างกุ้ง, มัณฑะเลย์, เนปิดอร์, มอญ, เมียนมา  (พ.ศ.  ๒๕๕๙)  
-ย่างกุ้ง, ยะไข่, เมียนม่าร์  (พ.ศ.  ๒๕๕๙)  
-สิงคโปร์  (พ.ศ.  ๒๕๕๙)  
-ไทเป, เกาสง, ไต้หวัน  (พ.ศ.  ๒๕๕๙) 
-ไทเป, เกาสง, ไต้หวัน  (พ.ศ.  ๒๕๖๐) 
-ย่างกุ้ง (พ.ศ. ๒๕๖๐) 
-พิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่วัดไทยพุทธคยา อินเดีย (พ.ศ. ๒๕๖๐) 
-ย่างกุ้ง,เนปิดอร์- เมียนมา  (พ.ศ.  ๒๕๖๑) 
-เมืองผู่เถียน จังหวัดฝูเจี้ยน ประเทศจีน “Buddhist Summit” (พ.ศ. ๒๕๖๑) 
-ย่างกุ้ง,มัณฑะเลย์,รัฐฉาน-เมียนมา  (พ.ศ.  ๒๕๖๒) 
-นมัสการสังเวชนียสถานที่อินเดีย (พ.ศ. ๒๕๖๒) 

รางวัล/เกียรติคุณที่ -ได้รับเกียรติบัตรผู้ท าคุณประโยชน์แก่โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน 
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ได้รับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประเภท ผู้อุปถัมภ์โครงการ ณ หน่วยอบรม 
วัดบ้านคูซอด  ต. คูซอด  อ. เมือง  จ. ศรสีะเกษ (พ.ศ. ๒๕๕๐) 
-ได้รับโล่เกียรติคุณในงานครบรอบ ๒๐ ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๑) 
-ได้รับโล่เกียรติคุณ “ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา” ในงานฉลอง ๖๕ ปี คณะพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๕) 
-ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภท “พระอาจารย์ดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของมหาวิทยาลัย
สงฆ”์ จากมูลนิธิ ๑๐๐ ปี การฝกึหัดครูไทย และมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง: ๑๐๐ ปี การฝึกหัดครูไทย 
ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร (พ.ศ. ๒๕๕๕) 
-ได้รับโล่กาญจนเกียรติคุณ “ครูดี ศรี พอ.มจร.” ในงาน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (พ.ศ. ๒๕๖๐) 
-ได้รับโล่เกียรติคุณ “คนดีศรีพุทธศาสตร์.” ในงาน ๗๐ ปี คณะพุทธศาสตร์   (กันยายน พ.ศ. 
๒๕๖๐) 
-ได้รับประกาศเกยีรติคุณ  ผู้มีผลงานวิจัย ระดับ “ดี”  ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้ง
ที่ ๙  และระดับชาติครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มจร วิทยาลัยสงฆศ์รีสะเกษ (๒ เมษายน ๒๕๖๑) 
-ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ประเภท ส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ (พ.ศ. ๒๕๖๒) 
-ได้รับโล่เกียรติคุณ “บุคคลต้นแบบท าความดี.” ในงานมหกรรมสัปดาห์ส่งเสริมศีลธรรม   (๒๙  
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
-ได้รับเกียรติบัตรและโล่ศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ มจร   (๑๘  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 
-ได้รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (งาน
วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ ๑๓๒ ป ีพ.ศ. ๒๕๖๒,๑๓๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔,๑๓๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 


