ชื่อ พระมหาโชวพระมหาโชว ทสฺสนีโย ดร. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
ปธ.๗,พธ.บ(ศาสนา),ศศ.ม.(การบริหารองคการ),Ph.D.(Phil.),DODT.(ODT.),DM.(Pub.man)
สถานที่เกิด บานโคกขมิ้น อําเภอ หวยราช จังหวัด บุรีรัมย
การศึกษา
- พ.ศ.๒๕๓๕ ป.ธ.๗ สํานักเรียนวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
- Cert. in Berkeley University of California, [U.S.A.] 2547.
- Cert. in Technische ILmenau University [Germany] 2547.
- พ.ศ.๒๕๓๕ ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย
- พ.ศ. ๒๕๔๕ ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารองคการ มหาวิทยาลัยเกริก
-พ.ศ.๒๕๔๘ปริญญาเอกใบที่ ๑ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) สาขาปรัชญา (Phil.) มหาวิทยาลัยมคธ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
-พ.ศ.๒๕๕๐ปริญญาเอกใบที่๒ การพัฒนาและการปฏิรูปองคกรดุษฎีบัณฑิต (DODT.) (Doctor of organization
Development and Tranformation) สาขาการพัฒนาและปฏิรูปองคกร
(ODT.) มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ประเทศฟลิปปนส
-พ.ศ.๒๕๕๓ปริญญาเอกใบที่ ๓ จัดการดุษฎีบัณฑิต (กจ.ด.)(DM.) (Doctor of Management)
สาขาการจัดการภาครัฐ (Public of Management) (Pub. man.) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การศึกษาพิเศษ
- พ.ศ.๒๕๓๔ สําเร็จหลักสูตรโครงการฝกอบรมพระวิทยากร คณะกรรมการนิสิต มจร.
- พ.ศ.๒๕๓๔ สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชา การใชโปรแกรมสําเร็จรูปดีเบสทรีพลัส จากโรงเรียนศูนยอบรมคอมพิวเตอร
ธุรกิจ ถ.ราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ.๒๕๓๖ สําเร็จการอบรมหลักสูตร “การพัฒนารูปแบบการสรางเครือขายอาสาสมัคร เพื่อการคุมครองและดูแลผูปวย
โรคเอดสกรุงเทพมหานคร” จัดโดยโครงการวิจัยปฏิบัติการรวมระหวาง
ศูนยปฏิบัติการปองกันและควบคุมโรคเอดส กรุงเทพมหานครและสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
- พ.ศ.๒๕๓๗ สําเร็จหลักสูตรโครงการ “ฝกอบรมพระสงฆกัมพูชาเพื่อสันติภาพ” จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. ๒๕๓๘ สําเร็จหลักสูตรการฝกอบรมตามโครงการเสริมความรูถวายพระสงฆเพื่อการ พัฒนาสังคมไทย โดยสํานักเสริม
ศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- พ.ศ. ๒๕๔๑ สําเร็จหลักสูตรโครงการ “ฝกอบรมผูบริหารมหาวิทยาลัย ระดับตนและระดับกลาง”จัดโดย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรวมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
- พ.ศ.๒๕๔๒ สําเร็จหลักสูตรโครงการ “ฝกอบรมผูบริหารมหาวิทยาลัย ระดับสูง” รุนที่ ๑ จัดโดยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และสถาบันการฝกอบรมผูบริหาร กระทรวงศึกษาธิการ
- พ.ศ.๒๕๔๒ สําเร็จหลักสูตรการฝกอบรมโครงการ “นักเผยแผธรรมะทางสถานีวิทยุ กระจายเสียง”รุนที่ ๑ จัดโดย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมกับ สถาบันการประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ
- พ.ศ.๒๕๔๓ ผานการทดสอบเปนเจาหนาที่ผูประกาศ จากกรมประชาสัมพันธ
- พ.ศ.๒๕๔๕ สําเร็จหลักสูตรการฝกอบรมโครงการ”วิทยากรทีมนําการเรียนรูวิชาพระพุทธศาสนา”
จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สิริกร มณีรินทร รมต.ชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ และเปนประธานรุนที่ ๑
- พ.ศ.๒๕๔๖ สําเร็จหลักสูตรการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพตามหลัก ๕ ส.จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- พ.ศ.๒๕๕๒ สําเร็จหลักสูตรการฝกอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศรุน ๑๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- พ.ศ.๒๕๕๔ สําเร็จหลักสูตรการฝกอบรม หลักสูตร “ผูตรวจรายงานวิจัย” สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
- พ.ศ.๒๕๕๔ สําเร็จหลักสูตรการฝกอบรม “การพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ” โดยบริษัทภาษรโปรดักชั่น กับมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเปนประธานรุนที่ ๑

- พ.ศ.๒๕๕๕ รับพระบัญชาแตงตั้งเปนผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวงวัดศรีสุดาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. ๒๕๕๕ รับเกียรติบัตรหัวหนาโครงการบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมจาริณีภาคฤดูรอนรุนที่ ๑ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
- พ.ศ.๒๕๕๕ รับเกียรติบัตรหัวหนาโครงการบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมจาริณีภาคฤดูรอนรุนที่ ๒ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
- พ.ศ.๒๕๕๖ รับตราตั้งพระกรรมวาจาจารย จากพระธรรมสิทธินายกเจาคณะกรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. ๒๕๕๗ รับเกียรติบัตรสัมมนาเพิ่มศักยภาพผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับตน เกี่ยวกับกฎหมายปองกันการ
ทุจริตและกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.)
- พ.ศ. ๒๕๕๘ รับเกียรติบัตรการฝกอบรมการพัฒนาสื่อสารและการนําเสนอแบบมืออาชีพ (Effective Communication &
Pressentation Skill)
- พ.ศ. ๒๕๕๘ เกียรติบัตรหัวหนาโครงการบรรพชาและบวชเนกขัมมจาริณีภาคฤดูรอน รุนที่ ๔ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําป ๒๕๕๘ มจร วังนอย อยุธยา
ดานการสอน
- พ.ศ. ๒๕๓๒ –๒๕๓๓ เปนครูสอนโรงเรียนวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ
- พ.ศ. ๒๕๓๔ เปนครูสอนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพฯ
- พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๕ เปนครูโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยโรงเรียนวัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ
- พ.ศ.๒๕๓๖–๒๕๓๗ เปนครูสอนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ศาลายา จ.นครปฐม
- พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๙ เปนครูสอนเด็กกอนเกณฑสิทธิวิทยายน วัดชนะสงคราม
- พ.ศ.๒๕๓๒ –๒๕๔๑ เปนครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- พ.ศ.๒๕๔๑– ๒๕๔๖ เปนอาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
- พ.ศ.๒๕๔๒ เปนอาจารยพิเศษบัณฑิตวิทยาลัย “สาขาธรรมนิเทศ” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- พ.ศ.๒๕๔๓ เปนอาจารยคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- พ.ศ.๒๕๔๔- ๒๕๔๕ เปนอาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๓ เปนอาจารยพิเศษ คณะสังคมศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย
- พ.ศ.๒๕๔๘- ๒๕๔๙ เปนอาจารยสอนคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
- พ.ศ.๒๕๕๔-ปจจุบัน เปนอาจารยสอนคณะสังคมศาสตร, คณะพุทธศาสตร, คณะครุศาสตร มจร.หองเรียนวัดโสธรวราราม
- พ.ศ.๒๕๕๔-ปจจุบัน เปนอาจารยสอนคณะสังคมศาสตร มจร.วังนอย อยุธยา
- พ.ศ.๒๕๕๕ เปนอาจารยสอนวิทยาลัยสงฆพุทธโสธร วิชา ศาสนากับภาวะผูนํา และวิชาธรรมนิเทศ
- พศ.๒๕๕๖ เปนอาจารยสอนวิทยาลัยสงฆพุทธโสธร วิชาศาสนากับรัฐศาสตร และวิชาพระสงฆกับภาวะผูนํา
- พ.ศ.๒๕๕๗ เปนอาจารยสอนวิทยาลัยสงฆพุทธโสธร ชั้นปที่ ๑ รวม ๓ คณะ พุทธฯ มนุษยฯสังคม ปการศึกษาที่ ๒ วิชาธรรม
นิเทศ
- พ.ศ.๒๕๕๗ เปนอาจารยสอนวิทยาลัยสงฆพุทธโสธร ชั้นปที่ ๒ ปการศึกษาที่ ๑วิชารัฐศาสตรในพระไตรปฏก
- พ.ศ.๒๕๕๗ เปนอาจารยสอนวิทยาลัยสงฆพุทธโสธร ชั้นปที่ ๒ ปการศึกษาที่ ๒ วิชามนุษยกับสังคม
- พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ เปนอาจารยสอนคณะสังคมศาสตรชั้นปที่ ๒ สาขาการจัดการเชิงพุทธ วิชาการจัดการการเผยแผ
พระพุทธศาสนา
- พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน เปนอาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร สาขาการจัดการเชิงพุทธคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประวัติการทํางาน
- พ.ศ. ๒๕๓๖ เปนเจาหนาที่พุทธศาสตรบัณฑิต กองประชาสัมพันธ มจร.
- พ.ศ. ๒๕๓๗ เปนผูชวยผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ มจร.
- พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนผูอํานวยการกองประชาสัมพันธและเผยแผ มจร.

- พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๕ เปนผูอํานวยการสํานักงานบริหารสํานักสงเสริมฯ มจร.
- พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๐ เปนผูอํานวยการสวนธรรมนิเทศ มจร.
-พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ เปนรองผูอํานวยการสํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร.
-พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙ เปนผอ.สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร.รอบที่ ๑ จํานวน ๔ ป
-พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ เปนกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพรอบที่ ๓ ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖
-พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ เปนกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-พ.ศ.๒๕๕๘ เปนอาจารยประจํา ภาควิชารัฐศาสตร สาขาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร
-พ.ศ.๒๕๕๙-ปจจุบัน เปนผูอํานวยการสํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม รอบที่ ๒
ตําแหนงงานปจจุบัน
- พ.ศ.๒๕๕๔ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
- พ.ศ. ๒๕๕๒-ปจจุบัน รองเลขาธิการศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย
- พ.ศ.๒๕๕๓-ปจจุบันกรรมการมูลนิธิศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย
- พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔ ที่ปรึกษาประจําอนุกรรมาธิการ กิจการพระพุทธศาสนา กรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภา
ผูแทน ราษฎร
- พ.ศ.๒๕๓๙-ปจจุบัน ประธานที่ปรึกษาองคการพุทธศาสนิกสงเคราะหกัมพูชาประเทศกัมพูชา
- พ.ศ.๒๕๓๘-ปจจุบัน ประธานที่ปรึกษาชมรมเขมระนิสิต พระนิสิตชาวกัมพูชา มจร.
- พ.ศ.๒๕๕๓-ปจจุบัน ที่ปรึกษาศูนยสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแหงสถาบัน ชาติ พระศาสนาพระมหากษัตริย
สํานักงานวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี
- พ.ศ.๒๕๓๙-ปจจุบัน กรรมการบริหารการเผยแผธรรมวิทยุและโทรทัศน มจร.
- พ.ศ.๒๕๓๗-ปจจุบัน ผูชวยบรรณาธิการฝายบริหาร นิตยสารพุทธจักร มจร.
- พ.ศ.๒๕๓๘-ปจจุบัน เปนกรรมการสอบผูเขาฝกอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ มจร.
- พ.ศ.๒๕๓๙-ปจจบัน เปนรองประธานกรรมการศูนย IBMC INTERNATIONAL BUDDHISM MADITAION CENTRE MCU.
- พ.ศ.๒๕๔๗-ปจจุบัน เปนกรรมการและเลขานุการมูลนิธิเผยแผพระพุทธศาสนาทางสื่อมวลชน สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ กทม.
- พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนกรรมการมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยตําแหนง
- พ.ศ.๒๕๕๕ -ปจจุบันเปนกรรมการมูลนิธิศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย
- พ.ศ.๒๕๕๘ เปนรองประธานศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย กทม.
- พ.ศ.๒๕๕๔-ปจจุบัน เปนประธานฝายสวัสดิการ ทุกงานหลัก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา
๑) เปนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒) เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๓) เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
๔) เปนที่ปรึกษาและตรวจเครื่องมือการวิจัย หลายสถาบัน
๕) เปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖) เปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกสาขาธรรมนิเทศ สาขาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย วัด
มหาธาตุ ทาพระจันทร กทม.
๗) เปนกรรมการสอบดุษฏีนิพนธระดับปริญญาโทและ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๘) เปนกรรมการสอบดุษฏีนิพนธระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร และสาการจัดการเชิงพุทธ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ: งานหนังสือ
๑) ประเพณีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา (Riligious Ritual of Buddhist Days)
๒) พระรัตนตรัยกับการพัฒนาชีวิต (The triple gem for developing Quality of life)
๓) วันวิสาขบูชามีความสําคัญอยางไร (how is importance of visakapuja day)
๔) ความฝนตามทัศนะเชิงพุทธ (dream on Buddhist view)
๕) บทบาทและหนาที่ของชาวพุทธ (Roles and duties of buddists)
ผลงานทางวิชาการ: เอกสารประกอบการสอน
๑) เอกสารประกอบการสอน วิชา “พระพุทธศาสนามหายาน” ปริญญาตรี สาขาศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ๒๕๔๙
๒) เอกสารประกอบการสอน วิชา “ทฤษฎีการเมืองและสังคม” ระดับปริญญาโท สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย
๓) เอกสารประกอบการสอน วิชา “รัฐศาสตรตามแนวพุทธ” ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๔๙๒๕๕๓
๔) เอกสารประกอบการสอน วิชา “การบริหารรัฐกิจเบื้องตน” ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๔๘๒๕๕๐
๕) เอกสารประกอบการสอน วิชา “สัมมนาทางพระพุทธศาสนา” ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๕๕๒
๖) เอกสารประกอบการสอนวิชา “พระไตรปฎกศึกษา” ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๙
๗) เอกสารประกอบการสอนวิชา “พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห” ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๑
๘) เอกสารประกอบการสอนวิชา “ศาสนากับรัฐศาสตร” ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๒-๒๕๕๔ฃ
๙) เอกสารประกอบการสอนวิชา “ธรรมนิเทศ” ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๒๕๔๙-ปจจุบัน
๑๐) เอกสารประกอบการสอนวิชา “การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา” ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังนอย อยุธยา ๒๕๕๘
ผลงานดานวิจัย
๑) สารนิพนธ เรื่อง “การสํารวจความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนที่มีตอพระราชบัญญัติครณะสงฆและรางพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ... “Servey of the buddhits opinions on the sangha’s zct and the draft of sangha’s” สารนิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารองคการ มหาวิทยาลัยเกริก
๒) ดุษฏีนิพนธ เรื่อง “ศึกษาเปรียบเทียบการปกครองของพระสงฆอินเดียกับการปกครองคณะสงฆไทย “ A comparative
study of Indian Buddhist sangha administration and Thailand Buddhist sangha act.” มหาวิทยาลัยมคธ รัฐ
พิหาร ประเทศอินเดีย
๓) ดุษฏีนิพนธเรื่อง “ปจจัยการพัฒนาองคกับประสิทธิภาพของพระนิสิตคณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย กรุงเทพฯ ประเทศไทย” (The organization development intervention on the personal values of
student monks at the faculty of buddism mahachulalongkornrajavidyalaya University Bangkok Thailand”
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร เมืองซีบู ประเทศฟลิปปนส

๔) ดุษฏีนิพนธ เรื่อง “การบริหารการปกครองคณะสงฆไทยตามหลักธรรมาภิบาล” (The Administration of The Thai
Sangha and good Governance” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ดําเนินรายการทางสถานีวิทยุ และโทรทัศน
๑.รายการ “ตื่นเถิดชาวพุทธ” ออกอากาศพรอมกัน ๑๔ สถานี มีสถานีหลักคือ
๑) สถานีวิทยุกองพลที่ ๑ รักษาพระองค ระบบ A.M คลื่นความถี่ ๑๔๒๒ KHZ. วันจันทร –ศุกร เวลา ๒๓.๐๐-๒๔.๐๐ น.
ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๖ – ปจจุบัน
๒)สถานีวิทยุบริการสาธารณะเพื่อพระพุทธศาสนาศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย ระบบ F.M.คลื่นความถี่
๑๐๔.๒๕ MHZ. วันจันทร-ศุกร ตั้งแตเดือน กันยายน ๒๕๕๒-๒๕๕๗
๓)สถานีวิทยุบริการสาธารณเพื่อพระพุทธศาสนาวัดหทัยนเรศวร อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ระบบ F.M. คลื่นความถี่ ๘๘.๗๕
MHZ.ตั่งแตป พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๘
4) สถานีวิทยุบริการสาธารณเพื่อพระพุทธศาสนาวัดหนองหูชาง อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ระบบ F.M. คลื่นความถี่
๑๐๑.๐๐ MHZ. ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๕๑- ๒๕๕๗
๒.รายการ “ธรรมะออนไลน”
๑.สถานีวิทยุบริการสาธารณะเพื่อพระพุทธศาสนา ระบบ F.M. คลื่นความถี่ ๑๐๔.๒๕ MHZ. ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๗
๒.เครือขายสถานีวิทยุออกอากาศพรอมกันทั้งในและตางประเทศจํานวน ๒๐ สถานีเครือขายทั่วประเทศ
๓. ออกอากาศสถานีวิทยุทาง INTERNET ชมและฟงไดทั้งภาพและเสียงที่ WWW.BPCT.ORG ๒๕๕๐-๒๕๕๗
๓.รายการ "ธรรมะกอนนิทรา” วันเสาร-วันอาทิตย สถานีวิทยุวัดกทลิวนาราม ต.เมืองไผ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย คลื่น FM.
๑๐๒.๗๕ Mhz. ๒๕๕๐-๒๕๕๖
๔.รายการ "กระแสโลกกระแสธรรม”สถานีวิทยุคนไทยยูเค ทุกวันพุธ เวลา ๑๙.๓๐-๒๐.๓๐น.ที่เวปไซต
www.konthaiuk.infor ๒๕๕๐-๒๕๕๗
๕.รายการ “ตรงไปตรงมา” สถานีโทรทัศนชองเอเชียอัพเดท ทุกวันศุกรเวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. รวมกับ รศ.(พิเศษ) ดร.
อดิศร เพียงเกษ เริ่มออกอากาศ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔-ปจจุบัน ๒๕๕๔-๒๕๕๗
๖.รายการ “เวทีธรรม”ทุกวันเสาร เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๓๐ น.ทางสถานีโทรทัศน P&P Channel ๒๕๕๓-๒๕๕๔
๗.เปนวิทยากรดําเนินรายการ “ฟงความรอบดาน” สถานีโทรทัศนชอง Peace tv ทุกวันศุกร เวลา ๒๒.๓๐-๒๓.๓๐ น. เริ่ม
ออกอากาศ ๒๕๕๔-๒๕๕๗ ดําเนินรายการโดยคุณชุติมา กุมาร
๘.เปนวิทยากรดําเนินรายการ “ฟงความรอบดาน” สถานีโทรทัศนชอง Peace tv ทุกวันจันทร เวลา ๒๑.๓๐-๒๒.๓๐ น. เริ่ม
ออกอากาศ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ดําเนินรายการโดยคุณณิชชนันท
แจมดวง
๙.เปนวิทยากรดําเนินรายการ “ตระเวนตระเวนธรรม” สถานีโทรทัศน DDTV ชอง ๓๒๓ วัดดวงแข แขวงรองเมือง เขตปทุม
วัน กรุงเทพมหานคร
รางวัลและเกียรติคุณ
- พ.ศ. ๒๕๔๔ รับรางวัล “เสมาคุณากร” เข็มและเกียรติบัตร ผูทําคุณประโยชนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป ๒๕๔๔
- พ.ศ. ๒๕๔๕ รับรางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” สาขาสื่อสารมวลชนที่สงเสริมพระพุทธศาสนา จากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
- พ.ศ.๒๕๔๘ รับรางวัล “เหรียญเครื่องอิสสริยยศ” สาขาการพัฒนาประเทศ จากรัฐบาลประเทศกัมพูชา ลงนามโดยสมเด็จฮุน
เซน นายกรัฐมนตรี พระราชอาณาจักรประเทศกัมพูช
- พ.ศ.๒๕๕๔ รับรางวัล “การพัฒนาการทางจิต” จากสภาองคกรพุทธ
- พ.ศ. ๒๕๕๕ รับรางวัล “พุทธคุณูปการ” กาญจนเกียรติคุณ จากกรรมาธิการศาสนาศิลปและวัฒนธรรม สภาผูแทนราษฎร
- พ.ศ. ๒๕๕๗ รับโลรางวัล “วิทยากรเสรีชน” จากกลุมเสรีชน ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

- พ.ศ. ๒๕๕๘ รับโลรางวัล “ผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา” จากศูนยครูพระสอนในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
- พ.ศ. ๒๕๕๙ รับโลรางวัลกาญจนเกียรติคุณ “ครูดี ศรีพอ.มจร.” จากโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
สถานที่ทํางาน
สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๙ หมูที่ ๑ ต.ลําไทร อ.วังนอย
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร.๐๓๕-๒๔๘-๐๕๐ ภายใน ๘๐๕๐
ที่อยูปจจุบัน
วัดศรีสุดารามวรวิหาร แขวงบางขุนนนท เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร

