แบบฟอรมประวัติ ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1. ชื่อ พระมหาหรรษา
ฉายา
ธมฺมหาโส
นามสกุล
นิธิบุณยากร
2. ตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ/ รักษาการผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ / ผูอํานวยการหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
สาขาวิชาสันติศึกษา ผูอํานวยการสํานักงานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
3. สถานที่เกิด 15 มิถุนายน 2515 ณ บานเลขที่ 26/1 หมู 5 บานทาคอยนาง ต.สวาย อ.ปรางคกู จ.ศรีสะเกษ
4. ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
5. ตําแหนงทางคณะสงฆ ผูชวยเจาอาวาสวัดใหม (ยายแปน) แขวงบางขุนนนท เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ
6. ที่อยูปจจุบัน วัดใหม (ยายแปน) แขวงบางขุนนนท เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ
7. สถานที่ทํางาน สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หอง D400 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา
8. เบอรโทรศัพท 035-242098

โทรสาร. 035-242099

เบอรโทรศัพทมือถือ 098-6515416

E-mail.

hansa_d@hotmail.com

9. ประวัติการศึกษา
ก. การศึกษาทางธรรม
1) เปรียญธรรม 6 ประโยค (ป.ธ. 6)
2) นักธรรมชั้นเอก (น.ธ.เอก)
ข. การศึกษาทางโลก
1) สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิที่ไดรับ
พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ)
2) สถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วุฒิที่ไดรับ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ศศ.ม.)
3) สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิที่ไดรับ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.บ)

ปที่จบการศึกษา
สาขาวิชา
ปที่จบการศึกษา
สาขาวิชา
ปที่จบการศึกษา
สาขาวิชา

2541
254
2548

ปรัชญา
4
พุทธศาสนศึกษา
พระพุทธศาสนา

การศึกษาอบรมอื่นๆ
1) หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับผูบริหารระดับสูง (ปปร. รุนที่ 15) สถาบันพระปกเกลา
2) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส. 5) สํานักงานปองกันการปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
3) หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาผูบริหาร ธรรมศาสตร มินิเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4) หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารและจัดการธุรกิจ Kaset Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5) หลักสูตรการพัฒนาการจัดการ (MINI MASTER OF MANANGMENT PROGRAM) รุนที่ 45 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
6) หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) ณ สถาบันภาษา Oxford house college เมือง
Oxford, UK.
7) หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษแบบธุรกิจ (Business English) ณ Oxford house college and Oxford School of English เมือง
Oxford, UK.
8) หลักสูตรการแกไขปญหาความขัดแยงในโครงการสิ่งแวดลอมโดยสันติวิธี
สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย และสถาบัน
พระปกเกลา
9) หลักสูตรความรูพื้นฐานดานการปองกันและไกลเกลี่ยกรณีพิพาทดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยสันติวิธี กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสถาบันพระปกเกลา
10) หลักสูตรการแกไขปญหาความขัดแยง และการขอโทษ : หลักการ ปฏิบัติการ และนโยบาย สถาบันพระปกเกลา
11) หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยงดานนโยบายสาธารณะดวยสันติวิธี รุนที่ 2 สถาบันพระปกเกลา
12) หลักสูตรการฟนคืนดี และการขอโทษ สถาบันพระปกเกลา
13) หลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะการเปนผูไกลเกลี่ยดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยสันติวิธี รุนที่ 1 สํานักสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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14) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยากรการปองกันและแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยสันติวิธี สํานักสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชน กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
15) หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการความขัดแยงอยางมีประสิทธิภาพ ศาลยุติธรรม
16) หลักสูตรประกาศนียบัตรนักเผยแผธรรมะทางวิทยุกระจายเสียง สถาบันการประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ รวมกั บ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
10. ประวัติการทํางาน
2549 เปนอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย
2550 เปนผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
2555 เปนรักษาการผูอํานวยการสถาบันภาษา
2556 เปนผูอํานวยการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
2557 เปนผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา
2559 เปนผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา
2559 เปนรักษาการผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
2559 เปนผูอํานวยการสถาบันภาษา
11. ประวัติการศึกษาดูงาน
ก. การศึกษาดูงานภายในประเทศ
1) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2) สถาบันภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา
4) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ข. การศึกษาดูงานตางประเทศ
1) การศึกษาและดูงานเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษ และการจัดการธุรกิจ ณ ณ Oxford house college and Oxford School of English
เมือง Oxford, UK.
2) การศึกษาและดูงานเกี่ยวกับหองสมุดและการใชหองสมุด ณ ประเทศฝรั่งเศส
3) การเขารวมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “Interfaith Dialogue” ณ เมืองนานจิง ประเทศจีน
4) การเขารวมสัมมนา เรื่อง “Co-operation among Religious leaders” ณ ประเทศสิงคโปร
5) การเขารวมสัมมนาและดูงาน ณ เมืองอนุราธปุระ และแคนดี้ ประเทศศรีลังกา
6) การเขารวมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง “ผูหญิงกับการวิกฤติการณของโลก” ณ เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
7) การศึกษาดูงาน และรวมสัมมนา เรื่อง “Engaged Buddhism” ณ เมืองโฮจิมินท ประเทศเวียดนาม
8) การเขารวมงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
9) การรวมสัมมนา และศึกษาดูงาน ณ Dongkuk Buddhist Chonbop College เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต
10) การเขารวมสัมมนา เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการศึกษาดานคัมภีร” ณ เมืองกาฑมัณฑุ ประเทศเนปาล
11) การเขารวมสัมมนาทางวิชาการของสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาท ประเทศพมา
12) ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการองคกรสมัยใหม ณ ประเทศออสเตรีย เชโกสโลวเกีย และเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน ในโครงการ
เกษตร มินิ เอ็มบีเอ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
13) การปาฐกถา เรื่อง “พระพุทธศาสนาในทศวรรษหนา” เมืองนาคปูร ประเทศอินเดีย
14) สัมมนาโตะกลมนานาชาติ และนําเสนอบทความ เรื่อง “ความสมานฉันท และการสรางสันติภาพ : บทบาทของพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมทางศาสนาอื่นๆ ตอประเด็นความจริง ความยุติธรรม การเยียวยาหลังความขัดแยงในสังคมเอเซีย ” (The Role of Buddhism and Other
Religious Traditions Truth, Justice, and Healing in Post-Conflict Asian Societies) ณ ประเทศสิงคโปร ซึ่งดําเนินการจัดโดยสมาคมศาสนาเพื่อ
สันติภาพ และสถาบันเพื่อสันติภาพสหรัฐอเมริกา (United States Institute of Peace: USIP)
15) การศึกษาดูงานหลักสูตรผูนํากับการเปลี่ยนแปลงในประชาคมอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร
16) การศึกษาดูงานเรื่องศาสนาในลุมแมน้ําโขง ณ นครโฮจิมิน ประเทศเวียดนาม
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12. ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย
ผลงานทางวิชาการ / งานวิจัย
ก.หนังสือ
1) พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเครื่องมือจัดการความขัดแยง
2) พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม
3) สัมมาวาจา : พูดดี ดูดี สังคมดี
4) ปญจสดมภ : คานิยมแหงชาติตอการสื่อสารทางการเมืองเพื่อความปรองดอง
5) ความตาย : พระพุทธเจาสอน สตีฟ จอบ ปฏิบัติ
6) พุทธจักรวาลวิทยา
7) การบูรณาการพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
8) รูปแบบการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธี : แนวคิดและการปฏิบัติการ
9) ทศพิธราชธรรม ๑๐ : ตัวชี้วัดสําหรับผูนํา
10) คุณคาและความสําคัญของจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถกลางน้ํา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
11) การบูรณาการพุทธปญญาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
12) พุทธจริยศาสตรกับประเด็นปญหาจริยธรรมเรื่องการฆาตัวตาย
13) แนวโนมบทบาทพระสงฆกับการเมืองไทยไทยในสองทศวรรษหนา
14) Wisdom for Aharmonious and Awakening Society
ข.งานวิจัย
1) วิกฤติพระพุทธศาสนา : ศึกษากรณีการบรรพชาเปนสามเณรในสังคมไทยปจจุบัน
2) รูปแบบการจัดการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธี : ศึกษากรณีลุมน้ําแมตาชาง จ.เชียงใหม
3) ทัศนคติของนิสิตตอการยายสถานที่เรียนจากวัดมหาธาตุไปมหาจุฬาฯ วังนอย
4) ศึกษาวิเคราะหการมีงานทําของนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
5) พระสงฆยุคใหมกับการตีความและเผยแผพุทธธรรม
6) การเตรียมความพรอมของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน
7) แนวโนมบทบาทพระสงฆกับการเมืองไทยไทยในสองทศวรรษหนา
8) รูปแบบการพัฒนาหมูบานชอสะอาด : ศึกษาวิเคราะหหมูบานทาคอยนาง ต.สวาย อ.ปรางคกู จ.ศรีสะเกษ
9) การบูรณาการองคความรูดานสันติภาพเพื่อพัฒนาระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทย

ป พ.ศ.
2554
2224
2555
2555
2555
2556
2556
2557
2557
2554
2557
2558
2558
2558
2544
2548
2551
2552
2555
2558
2558
2559
2559

13. ผลงานทางวิชาการ ตีพิมพภายในประเทศ
ผลงานทางวิชาการตีพิมพภายในประเทศ
1) พระพุทธศาสนา : ศาสนาแหงทุกขนิยม
2) เศรษฐศาสตรการเมืองเชิงพุทธ : การจัดการความขัดแยงผานมิติการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
3) Dhamma Celebrity : รักษาความเปนเซเลปอยางไร จึงจะไมเซเจ็บ
4) อภัยทานกับการสรางความสมานฉันทในสังคมไทย
5) ศาสนากับปญหาสวนสันติธรรม
6) สงครามน้ําในลุมน้ําแมตาชาง จังหวัดเชียงใหม : หลักการและเครื่องมือในการจัดการความขัดแยงเชิงพุทธ
7) มองสังคมไทยผานการออกแบบในวิสาขบูชาโลก ป 2553
8) เราจะสรางความปรองดองของคนในสังคมไทยไดอยางไรสังคมแหงสันติวิธีภายใตวิถีแหงสามัคคีธรรม
9) ความยุติธรรมไมมา สามัคคีไมเกิดจริงหรือ
10) สันติวิธีทําไม ทําไมตองสันติวิธี
11) สันติวิธีบนเสนทางสามแพรงในสังคมไทยปจจุบัน
12) มนุษยกับความขัดแยง : โลกทัศนและชีวทัศนในพระพุทธศาสนา
13) สตรีเปนศัตรูของพรหมจรรยจริงหรือ?
14) สันติภาพในมุมมองของพระพุทธศาสนาเถรวาท
15) ความขัดแยงในโลกทัศนของพระพุทธศาสนาเถรวาท
16) การจัดการความขัดแยงกับการสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤติ มสธ.
17) พระพุทธเจาในฐานะนักเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง
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18) จิตวางตามทัศนะของซารตรและพระพุทธศาสนาเถรวาท
19) พระพุทธศาสนากับภาวะวิกฤติการณของชาติ
20) สันติภาพบนเสนทางสี่แพรงในสังคมไทย
21) สันติวิธีบนเสนทางสามแพรงในสังคมไทย
22) การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี : อะไร และอยางไร
23) อธิกรณสมถะในฐานะเปนเครื่องมือในการจัดการความขัดแยงในสังคมสงฆ
24) ศาสนากับการสรางสันติภาพโลก
25) ยุคสมัยความขัดแยงและแบงขาง : พระสงฆยุคใหมควรตีความและเผยแผพระพุทธศาสนาอยางไร
26) อภัยทานกับการจัดการความขัดแยงในสังคมไทย
27) สัจพจน : การตีความของกูไก
28) อธิกรณสมถะ : ในฐานะเครื่องมือจัดการความขัดแยงในสังคมไทย
29) เปรียบเทียบแนวคิดของชารตและพระพุทธศาสนา
30) สงครามน้ํา : กรณีศึกษาลุมน้ําตาชาง จ.เชียงใหม
31) การไกลเกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ
32) ปญจสดมภ : คานิยมแหงชาติตอการศึกษาทางการเมืองเพื่อสรางความปรองดอง
33) ความยุติธรรมในมุมมองพุทธศาสน
34) สุจริตธรรมในฐานะเครื่องมือปองกันการทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทยปจจุบัน
35) จากหมูบานศีล ๕ พัฒนาสูการเปนตนแบบหมูบานชอสะอาด
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14. ผลงานทางวิชาการ เผยแพรในวารสารนานาชาติ
ผลงานทางวิชาการ เผยแพรในวารสารนานาชาติ
1) Interaction between Buddhism and Politics
2) Is Buddhism Present moment?
3) Buddhism is the Religion of Peace
4) Perspectives on Conflict Management
5) Water War of the Mae Ta Chang Basin, Chiang Mai: Concept and Tools for Conflict Management in
Buddhist Perspective
6) The Outlook of Buddhism for the Next Decade
7) Human Nature and Conflict : Buddhist Perspective
8) Engaged Buddhism in Thailand : a Case Study of Monks of New Movement in Interpretation and
Dissemination of Buddhadhamma
9) Buddhism : a Religion of Positivism or Presentism
10) The Outlook of Buddhism for the Modern World
11) Human Being and Conflict : Buddhisht Perspective
12) Peace in Buddhism
13) Peace in Buddhism : form a Peaceful Village to Peace in Thai Society
15. ตําราวิชาการ
1) พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม
2) พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเครื่องมือจัดการความขัดแยง
3) พุทธจักรวาลวิทยา
4) การบูรณาการพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
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16. ที่ปรึกษา
1) ประธานกรรมการ/กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกตามมหาวิทยาลัยตางๆ
2) ประธานกรรมการ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกตามมหาวิทยาลัยตางๆ
3) บรรณาธิการวารสารสันติศึกษาปริทรรศน
4) บรรณาธิการวารสารมหาจุฬาวิชาการ
5) บรรณาธิการวารสาร มจร ภาษาและวัฒนธรรม
17. งานบริการสังคม
1) มหาวิทยาลัยตางๆ
เชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
2) หนวยงานภาครัฐ
เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ กองบังคับการกองทัพไทย กรมบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กระทรวงพาณิชย สถาบันพระปกเกลา ศาลภาค ๔ สํานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงอุตสาหกรรม สภาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรมยุทธการ
ทหารบก วิทยาลัยมหาดไทย และโรงพยาบาลหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ สภาวิจัยแหงชาติ กรมสงเสริมการเกษตร สํานักงาน ป.ป.ช. ก.พ.ร กรมทางหลวง
ศาลรัฐธรรมนูญ สํานักงานวิจัยแหงชาติ (วช) การทางพิเศษแหงประเทศไทย โรงพยาบาลศิริราช กรมการขนสงทางบก ฯลฯ
3) หนวยงานภาคเอกชน เชน
บริษัทเซเวนอีเลฟเวน ซีพี หางพาตา ปนเกลา ธรรมสภา บริษัทไทยโพลีคอนส บริษัท ฮอนดา ประเทศไทย จํากัด โรงแรมโฆษะขอนแกน
ธนาคารกรุงไทย ฯลฯ
18. รางวัล / เกียรติบัตร หรือการไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
1) ประกาศเกียรติคุณศิษยเกาดีเดน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2) เข็มประกาศเกียรติคุณของสถาบันพระปกเกลา
3) รางวัลผูทําคุณประโยชนแกพระพุทธศาสนา (เสาเสมาธรรมจักร) กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
4) รางวัลลูกดีเดนแหงชาติ ผูมีความกตัญูกตเวทีอยางสูง, วันแมแหงชาติ 2557

ชื่อ....................................................................................
(พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.)
วันที่

เดือนกันยายน พ.ศ. 2559
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