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แบบฟอรมประวัติ ผูบริหาร  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
1.   ช่ือ...พระครูโสภณพุทธิศาสตร .....นามสกุล.........ตอทองหลาง...........ฉายา............ชิตินฺทฺริโย......................... 
2.   ตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร 
3.   สถานท่ีเกิด     จังหวัดนครราชสีมา 
4.   ตําแหนงทางวิชาการ    - 
5.   ตําแหนงทางคณะสงฆผูชวยเจาอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิรหาร 
6.    ท่ีอยูปจจุบันวัดปทุมคงคาราชวรวิรหาร คณะ4 ถ.ทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ เขตสัมพันธวงศ  
กรุงเทพมหานคร 10100 
7.    สถานท่ีทํางานคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สวนกลาง)  
8.    เบอรโทรศัพท 035-248094โทรสาร.035-248095 
เบอรโทรศัพทมือถือ089-143-4795E-mail. 
9.    ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2519 น.ธ.เอก สํานักเรียนวัดตะกุดเครือปลอก จังหวัดนครราชสีมา  
 พ.ศ. 2525 ป.ธ. 3 สํานักวัดปทุมคงคาราชวรวริหาร กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2528 ระดับ 4 โรงเรียนศึกษาผูใหญ วัดสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร  
 พ.ศ. 2528 ม.6 โรงเรียนสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร  
 พ.ศ. 2533 พธ.บ. (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 พ.ศ. 2545 M.A. (Philosophy) มหาวิทยาลัยมัทราส ประเทศอินเดีย  
 พ.ศ. 2554 Ph.D. (Philosophy)มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย 
10.  ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2533 เปนนิสิตทดลองปฏิบัติงานคณะพุทธศาสตร 
พ.ศ. 2534 เปนพนักงานพิมพดีด คณะพุทธศาสตร ตั้งแต 1 พ.ค.2534- 3 มิ.ย. 2534 
พ.ศ. 2535 เปนเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะพุทธศาสตร  
พ.ศ. 2535 เปนรักษาการเลขานุการคณะพุทธศาสตร (คณบดี พระมหาโกวิทย สิริวณฺโณ)ตั้งแต 28 ม.ค. 
2535 ถึง 28 ม.ค. 2535 ปจจุบัน พระครูปริยัติรัตนาภรณ ผอ.สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
พ.ศ. 2537 เปนเลขานุการคณะพุทธศาสตร (คณบดี ตวน สิริธมฺโม) ตั้งแต 28 มี.ค. 2537 ถึง 31 มี.ค. 2535  
พ.ศ. 2540 เปนรักษาการเลขานุการคณะพุทธศาสตร (คณบดี พระราชปริยัติดิลก) ปจจุบัน พระธรรมปริยัติ
โมลี เจาคณะภาค 3 
พ.ศ. 2555 เปนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการวิทยาเขต (สมัยท่ี 1) ตั้งแต 1 ต.ค. 2545 ถึง 1 ต.ค. 2545  
พ.ศ. 2548 เปนอาจารยประจําภาควิชาหลักสูตรและการสอนสังคม เลขท่ี 150 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พ.ศ. 2548 เปนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการวิทยาเขต (สมัยท่ี 2) ตั้งแต 1 ส.ค. 2546 ถึง 25 ส.ค. 2546  
พ.ศ.2553 เปนรักษาการผูอํานวยการกองแผนงาน 
พ.ศ. 2553 เปนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการวิทยาเขต (สมัยท่ี 3)  
พ.ศ. 2557 เปนรักษาการผูอํานวยการกองกิจการวิทยาเขต ตั้งแต 1 ม.ค. 2557 ถึง 31 ม.ค. 2557 
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พ.ศ.2557 เปนผูชวยอธิการบดี ฝายบริหาร 
พ.ศ.2557-ปจจุบัน เปนคณบดี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

11.  ประวัติการศึกษาดูงาน  
 เคยรวมเดินทางกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและคณะครุศาสตรเพ่ือรวมประชุมสัมมนาเพ่ือ
พัฒนา สงเสริม คุณภาพของหลักสูตร องคกร บุคลากร ในหลายประเทศ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา  อินเดีย จีน  
ญี่ปุน สิงคโปร เวียดนามสหภาพเมียนมา  เขตปกครองพิเศษฮองกง  เขตปกครองพิเศษไตหวัน เปนตน  
12.   ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย  
 

เรื่องท่ีทําการวิจัย ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย ผูรวมวิจัย 

ศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารการเงินของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

1  ป ประธาน 

ความผาสุกของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย อยุธยา 2552 

1 ป ประธาน 

 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชาขอสอบกลางของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย 2556 

1 ป ประธาน 

ศึกษาบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆจังหวัด

สมุทรปราการ 

2 ป รวมวิจัย 

 
 
13.   ผลงานทางวิชาการตีพิมพภายในประเทศ 
 

 ผลงานทางวิชาการตีพิมพภายในประเทศ ป  
  
  
  

 
14.   ผลงานทางวิชาการ เผยแพรในวารสารนานาชาติ 
 

ผลงานทางวิชาการ เผยแพรในวารสารนานาชาติ ป  
  
  
  

 
15.   ตําราวิชาการ 
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 เอกสารประกอบการสอน (โปรดระบุช่ือผลงาน) 
  -วิทยาการส่ิงแวดลอมสําหรับโรงเรียนและชุมชน 
 งานแตง/งานเรียบเรียง/งานแปล/ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ/งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน 
  -หลักการและปรัชญาการศึกษา  
16.ท่ีปรึกษา 
 เปนอาจารยท่ีปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี ๔ สาขา สังคมศึกษา  
17.   งานบริการสังคม  

 ช่ือหนวยงาน  ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 
โรงเรียนพุทธมามกะผูเยาววัดปทุมคงคา ประธานกรรมการบริหารฝายวิชาการ 
โรงเรียนศึกษารีวิทยา เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 

อาจารยสอนวิชาพระพุทธศาสนา ชั้น
มัธยมศึกษา 5 

โรงเรียนวัดปทุมคงคา อาจารยสอนพระพุทธศาสนา ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1-6  

ศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาวัดปทุมคงคา รองประธานกรรมการบริหาร 

18.   รางวัล / เกียรติบัตร หรือการไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ.................................................................................... 
(พระครูโสภณพุทธิศาสตร,ดร. ) 
    คณบดีคณะครุศาสตร 

วันท่ี.................เดือน..................พ.ศ. ..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


