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เป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ๓ สมัย (๒๕๔๙ – ปัจจุบัน)
เป็นกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (๒๕๔๙ – ปัจจุบัน)
เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน (๒๕๔๙ - ปัจจุบัน)
เป็นกรรมการสภาวิชาการ (๒๕๔๑ – ปัจจุบัน)
เป็นกรรมการบริหารงานบุคคล (๒๕๔๑ – ปัจจุบัน)
เป็นกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย (๒๕๔๑ – ปัจจุบัน)
เป็นกรรมการหลักสูตรนานาชาติ (๒๕๔๓ – ปัจจุบัน)
เป็นประธานคณะกรรมการบริหารโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(๒๕๔๘-ปัจจุบัน)
เป็นประธานคณะกรรมการบริหารมหาจุฬาบรรณาคาร (๒๕๔๘-ปัจจุบัน)
เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร อาคาร ๙๒ ปี ปัญญานันทะ (๒๕๔๘-ปัจจุบัน)
เป็นประธานคณะกรรมการกํากับดูแลหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์
(ป.บส) (๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) และหลักสูตรประกาศนียบัตรทุกหลักสูตร
เป็นประธานคณะกรรมการดําเนินการและกํากับดูแลโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนทั่วประเทศ (๒๕๕๑ – ปัจจุบัน)













เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มจร (๒๕๔๙ – ปัจจุบัน)
เป็นรองประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มจร (๒๕๔๙ – ปัจจุบัน)
เป็นรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๔๙ – ปัจจุบัน)
เป็นประธานคณะกรรมการดําเนินการสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ
(๒๕๕๕ – ปัจจุบัน)
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย (๒๕๔๙ – ปัจจุบนั )
เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (๒๕๔๓ - ปัจจุบัน)
เป็นประธานองค์การศึกษา/อาจารย์ใหญ่ สํานักเรียนวัดประยุรวงศาวาส
(๒๕๔๘-ปัจจุบัน)
เป็นผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาส
(๒๕๔๘-ปัจจุบัน)
เป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค ๒ ปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง
และสระบุรี (๒๕๔๑ – ปัจจุบัน)
เป็นเจ้าคณะผู้ปกครองคณะ ๖ และคณะ ๙ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
เป็นเลขานุการวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (๒๕๔๘ – ปัจจุบัน)

ประสบการณ์ทํางาน  เป็นอาจารย์ประจําภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มจร
(๒๕๓๙ – ปัจจุบัน)
 เป็นรองคณบดี คณะพุทธศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดี มจร (๒๕๔๐)
 เป็นรักษาการผู้อํานวยการกองแผนงาน มจร (๒๕๔๑ – ๒๕๔๒)
 เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ๒ สมัย มจร (๒๕๔๑ – ๒๕๔๘)
 เป็นกรรมการบริหารงานบุคคล มจร (๒๕๔๑ – ปัจจุบนั )
 เป็นกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มจร (๒๕๔๑ – ปัจจุบัน)
 เป็นกรรมการกํากับนโยบายและแผน มจร (๒๕๔๑ – ปัจจุบัน)
 เป็นกรรมการสภาวิชาการ มจร (๒๕๔๑ – ปัจจุบัน)
 เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย มจร (๒๕๔๑ – ๒๕๔๘)
 เป็นคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มจร (๒๕๔๒ – ปัจจุบัน)
 เป็นกรรมการควบคุมการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์นิสิต/นักศึกษา ป. โท-เอก
 เป็นกรรมการจัดทําหลักสูตรนานาชาติระดับมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต บัณฑิต
วิทยาลัย
ผลงานทางวิชาการ

 ผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรพุทธอาเซียนศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์
ผ่านการบูรณาการความรู้เรื่องปรัญชาเศรษฐกิจพอพียง ในประเทศไทยและกลุ่ม
ประเทศ CLMV” (Development of Buddhist ASEAN Curriculum of
Sangha University Integrated with Sufficiency Economic Philosophy of


















Thailand and CLMV countries)
หนังสือ เรื่อง “Creative Sufficiency Economy of ASEAN (THAILAND AND
CLMV COUNTRIES)” ผลงานวิพากษ์เสนอในงานประชุมวิสาขบูชาโลก ๒๕๕๘
บทความวิชาการ เรื่อง “การใช้ทฤษฏีฐานราก (Grounded Theory) แบบ
กรณีศึกษา” สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจําปี ๒๕๕๙ กรุงเทพ : โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บทความวิชาการ เรื่อง “วิพากษ์พุทธปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงในกระแส
อาเซียน” สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจําปี ๒๕๕๗ กรุงเทพ : โรงพิมพ์มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
บทความวิชาการ เรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอาเซียน” ในคอลัมน์ทัศนะ
วิจารณ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
บทความวิชาการ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงของกัมพูชา กุสลาอัปสรา” ในคอลัมน์
ทัศนะวิจารณ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗
บทความวิชาการ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงของลาว คืนความสุขให้ประชาชน” ใน
คอลัมน์ทัศนะวิจารณ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
บทความวิชาการ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงของเวียดนาม พรหมจรรย์สันโดษ” ใน
คอลัมน์ทัศนะวิจารณ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗
บทความวิชาการ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงของเดอะนิวเมียนมาร์ สิปปะพลัง” ใน
คอลัมน์ทัศนะวิจารณ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
บทความวิชาการ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงของไทย ความยิ่งใหญ่ในการปฏิวัติ
พันธุกรรม” ในคอลัมน์ทัศนะวิจารณ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
เสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง “Philosophicil Outlook on Dukkha in the
Early Buddhist Tradition” จัดพิมพ์ในสารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๑
ร่วมกับ Prof.Dr.K.Srinivas เขียนและจัดพิมพ์หนังสือ เรื่อง “Buddhist Ethics in
the World of Impermanence”
ผลงานวิจัย เรื่อง “ศึกษารูปแบบการพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธของหมู่บ้านจักสาน
กรณีศึกษา กลุ่มจักสาน อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” : A Study of Forms of
Buddhist Ethical Development in Moobaan-Jaksan :
Case Study of Jaksan Group, Phanasnikom Dristrict, Cholburi Province.
เป็นอาจารย์ผู้บรรยายวิชา ปรัชญาเบื้องต้น ปรัชญาตะวันตก, พุทธปรัชญา, ศาสนา
เปรียบเทียบ, ประวัติพระพุทธศาสนา ฯลฯ คณะพุทธศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นประธานและกรรมการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะศึกษาศาสตร์

 มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นบรรณาธิการรวบรวมและจัดพิมพ์หนังสือ “ระเบียบงานสาร
บรรณ” เพื่อใช้เป็นคู่มือ ในการปฏิบัติงานการคณะสงฆ์ของเจ้าคณะพระสังฆาธิการและ
เลขานุการในเขตปกครอง คณะสงฆ์ภาค ๒ ภาค ๓ ภาค ๑๔ และภาค ๑๑
 เป็นบรรณาธิการรวบรวมและจัดพิมพ์หนังสือ “ทําเนียบพระสังฆาธิการและเลขานุการ
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒” เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อประสานงานกิจการ
งานคณะสงฆ์ทั่วไป
 เป็นบรรณาธิการรวบรวมและจัดพิมพ์หนังสือ “การอบรมบาลีก่อนสอบ ภาค ๒” ปีที่
๑-๑๘ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภาษาบาลีของนักเรียนบาลีและ
ผู้สนใจทั่วไป
 เป็นบรรณาธิการรวบรวมและจัดพิมพ์หนังสือ “วิชาการเทศนา” องค์การเผยแผ่วัด
ประยุรวงศาวาสวรวิหาร เพื่อใช้เป็นคู่มือของพระนักเทศน์ – นักเผยแผ่ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค
 เป็นบรรณาธิการรวบรวมและจัดพิมพ์หนังสือ “๑๐๐ เทศนาบูชาพระพุทธวรญาณ”
วัดประยุรวงศาวารวรวิหาร
 เป็นบรรณาธิการรวบรวมและจัดพิมพ์หนังสือ “ปัญญานิพนธ์” พระอุบาลีคุณูปมา
จารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ) วัดไร่ขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 เป็นบรรณาธิการรวบรวมและจัดพิมพ์หนังสือ “ประวัติและผลงานพระอุบาลีคุณูปมา
จารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ)” วัดไร่ขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ฯลฯ
รางวัลเกียรติคุณที่
ได้รับ

 ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรในฐานะผู้บําเพ็ญคุณประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สาขาการเผยแผ่, ๒๕๔๘
พระพุทธศาสนาในประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ได้รับโล่รางวัลเกีรยติคุณ “คนดีศรีพุทธศาสตร์” จากคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕

สมณศักดิ์

 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนามที่
“พระวิสุทธิภัทรธาดา” ,๒๕๔๗
 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราชในราชทินนามที่
“พระราชวรเมธี ศรีศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี”, ๒๕๕๖

สถานที่ทํางาน

 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน ต.ลําไทร อ. วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐–๓๕๒๔ ๘๐๐๐ ต่อ ๘๗๕๓ โทรสาร ๐–๓๕๒๔๘๐๓๔

