
ที่ไดรับการการเพิ่มพูนความรู ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป 

ที ่ ขื่อ-ฉายา/นามสกุล        วุฒิการศึกษา 

๑. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. 

น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, 
พธ.บ. (ปรัชญา) 
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) 
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 

๒ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล 

น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, 
พธ.บ. (ปรัชญา) 
พธ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
พธ.ด. Candidate 

๓ 
 
พระมหาสํารวย ภูริเมธ,ีดร. 
 

น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, 
พธ.บ. (การสอนภาษาไทย) 
พธ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา)

๔ ดร.รุงโรจน  ศิริพันธ 

น.ธ.เอก,  
ป.ธ.๓,  
ปว.ค.  
พธ.บ. (ศาสนา) 
พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 
พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) 

๕ นางสาวมนัสชนก เมืองเงิน 
ศศ.บ. (วารสารศาสตร) 
M.A. (Life and Death Studies)

 

รายชื่อบุคลากรสถาบันภาษา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ที่ไดรับการการเพิ่มพูนความรู ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป ๒๕๕๘ 

ตําแหนง หลักสูตรที่ไปพัฒนา ระยะเวลา
-รักษาการผูชวยอธิการบด ี
ฝายวิชาการ 
-ผูอํานวยการสถาบันภาษา 
-ผูอํานวยการหลักสตูร พธ.ม. 
และ พธ.ด. (สันติศึกษา) 

ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  ๔๕ 

 
รักษาการรองผูอํานวยการ / 
ผูอํานวยการสวนงานบริหาร  

๑.ปฏิบตัิวิปสสนากรรมฐาน  
 
๒.เรยีนหลักสูตร  Mini Master of  
Menagement Program (MMM)  

๔๕
 
๓ 

 
) 

นักวิชาการศึกษา อบรมการประกันคณุภาพการศึกษา  ๑ 

 
รักษาการรองผูอํานวยการ 
 

๑.อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพฒันา
ศักยภาพการวิจยัทางพระพุทธศาสนา  
เพื่อความกาวหนาในประชาคมอาเซียน 
 
๒. อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
๓. อบรมหลักสตูรคอมพิวเตอรเบือ้งตน 

 
๒ 
 
 
๑ 
 
๑ 

(Life and Death Studies)
นักวิชาการศึกษา อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรเบื้องตน ๑ 

ระยะเวลา สถานที ่

๔๕ วัน 
วัดงุยเตาอูกรรมฐาน ต.ปงถุน อ.ทาข้ีเหล็ก  
ประเทศพมา 

๔๕ วัน 

๓ เดือน 

วัดงุยเตาอูกรรมฐาน ต.ปงถุน อ.ทาข้ีเหล็ก  
ประเทศพมา 
NIDA 

๑ วัน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรอียุธยา 

๒ วัน 

๑ วัน 

๑ วัน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรอียุธยา 
 

๑ วัน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ต.ลําไทร อ.วังนอย จ. พระนครศรอียุธยา 
 



๖ นายกัมปนาท  พิทักษพินิจนันท ศศ.บ. (ภาษาไทย) นักจัดการงานท่ัวไป (อัตราจาง) 

๑.อบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพฒันา
ศักยภาพการวิจยัทางพระพุทธศาสนา  
เพื่อความกาวหนาในประชาคมอาเซียน 
 
๒.อบรมการประกันคณุภาพการศกึษา 
 
๓.อบรมหลักสูตรการแปล 

๒ วัน 
 
 
 
๑ วัน 
 
๒ เดือน 

 
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรอียุธยา 
 
 
สมาคมนักแปลและลามแหงประเทศไทย 

๗ นางสาวสุธิดา  มีเพียร 
บธ.บ. (เศรษฐศาสตรธรุกิจ) 

ศศ.ม. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)  
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๑.อบรมการประกันคณุภาพการศกึษา 
 
๒.อบรมบคุลากรใหม 

๑ วัน  
 
๒ วัน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรอียุธยา 

๘ นายธวัชชัย  จงสขุสันติกลุ 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) 

 
นักจัดการงานท่ัวไป 
 

๑.หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซตสวนงานดวย 
CMS ขั้นสูง  
 
๒.หลักสูตร Computer Art & Graphic  
Design  
 
๓. โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ
บุคคลากรเพื่อรองรับอาเซยีน 

๒ วัน 
 
 

๒ วัน 
 
 
๕ เดือน 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ต.ลําไทร อําเภอวังนอย จ. พระนครศรีอยุธยา 
 
 

๙ นางสาวทัดเพ็ญ  อังกุราวิรุทธ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) นักจัดการงานท่ัวไป (อัตราจาง) 
๑. อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
๒. ไปเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศสิงคโปร 

๑ วัน 
 
๓ เดือน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ต.ลําไทร อําเภอวังนอย จ. พระนครศรีอยุธยา 
 
BRITISH COUNCIL ประเทศสิงคโปร 

๑๐ 

 
นายประสบ สุรพินิจ 

ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร) 
ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร  
และสารนิเทศศาสตร)      

 
บรรณารักษ 

 
อบรมการประกันคณุภาพการศึกษา 

 
๑ วัน 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ต.ลําไทร อ.วังนอย จ. พระนครศรอียุธยา 

๑๒ 

 
 
อาจารยพิณจทอง แมนสุมิตรชัย 

B.A. (Business English) M.A. 
(English for Business and 
Technology)  M.B.A. 
(Management)  Ph.D. (Buddhist 
Psychology) Candidate 

อาจารย 

๑. อบรมการทาํวิจยั 
๒. Academic Writing 
๓. Professional English Language Teacher 
Training Programme 
๔. การสื่อสารอยางสันติ ขั้น ๑ 

๒ วัน 
๘ วัน ๒ คร้ัง 
๗ วัน 
 
๒ วัน 

สํานักงานคณะกรรมการสภาวิจยัแหงชาต ิ(วช) 
สถาบันภาษา มจร 
สถาบันภาษา มจร 
 
เสมสิกขาลัย 



 
 

 รับรองตามนี ้
 
 
 

(พระมหาราชัน จิตฺตปาโล) 
 ผูอํานวยการสวนงานบริหาร สถาบันภาษา 

................../....................../.................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 

 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสถาบัน-
ภาษา ในปการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. ไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา อ.บางแสน จ.ชลบรุ ี 
๒. จัดใหมีการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษแกบุคลากร ในทุกวันทาํงาน 
๓. มีการทาํวัตรเชา/สวดมนต/เจริญวปิสสนากรรมฐาน/แผเมตตา ทุกวันจันทรกอนทํางาน   



 

ที ่ ขื่อ-ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา

๑ 

 
พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส,รศ.ดร.

น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, 
พธ.บ. (ปรัชญา) 
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา

๒ พระมหาราชัน  จิตฺตปาโล 
น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, 
พธ.บ.(ปรัชญา) 
พธ.ม. (การบริหารการศึกษา

๓ 
 
พระวิศิษฐกุล  สิริปฺโญ 

น.ธ.เอก,  
พธ.บ. (รัฐศาสตร) 
พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร

๔ 
 
พระมหาเจริญทรัพย ธนวุฑฺฒเมธี 

น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, 
พธ.บ. (บริหารการศึกษา
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป

๕ 

 
พระมหาสํารวย ภูริเมธี 
 

น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, 
พธ.บ. (การสอนภาษาไทย
พธ.ม. (การบริหารการศึกษา
พธ.ด. (Candidate

๖ พระบารมี นนฺทธมฺมิโก 
 

น.ธ.เอก, 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ

 

 

รายชื่อบุคลากรสถาบันภาษา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
และหลักสูตรที่จําเปนตอการพัฒนาบุคลากร 

วุฒิการศึกษา ตําแหนง 
หลักสูตรทีจ่ําเปนตอ 

การพัฒนา 

พุทธศาสนศึกษา) 
พระพุทธศาสนา) 

-ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
-ผูอํานวยการสถาบัน 
-ผูอํานวยการหลักสตูร 
พธ.ม.(สันติศึกษา) 

หลักสตูรนักบริหารยุทธศาสตรการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส) 

การบริหารการศึกษา) 

รักษาการรองผูอํานวยการ 
ผูอํานวยการสวนงานบริหาร  

ภาษาอังกฤษ 

 
รัฐประศาสนศาสตร) 

 
รักษาการผูอํานวยการสวนวิชาการ 
 

การบริหารองคกร 

บริหารการศึกษา) 
การจัดการทั่วไป)     

นักจัดการงานท่ัวไป 
เจาหนาที่ธุรการ 

ภาษาอังกฤษ 

การสอนภาษาไทย) 
การบริหารการศึกษา) 
Candidate) 

 
นักวิชาการศึกษา 

ภาษาตางประเทศ 

ภาษาอังกฤษ) 

 
นักจัดการงานท่ัวไป 
(อัตราจาง) 

โปรแกรมกราฟฟก 

ระยะเวลา สถานที ่

หลักสตูรนักบริหารยุทธศาสตรการ
ราบปรามการทุจริต ๑ ป สํานักงาน ป.ป.ช. 

 ๓ เดือน 
Oxford School of English 

ประเทศอังกฤษ 

๑ ป NIDA 

  

 

 

 
 



 

 รับรองตามนี ้
 
 
 

(พระมหาหรรษษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.) 
รักษาการผูอํานวยการสถาบันภาษา 

  

๗ 
 
นายประสบ สุรพินิจ 

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร) 
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร  
และสารนิเทศศาสตร)      

 
บรรณารักษ หองสมุดอัตโนมัต ิ   

๘ 

 
 
ดร.รุงโรจน  ศิริพันธ 

น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, ปว.ค.  
พธ.บ. (ศาสนา) 
พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 
พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) 

 
นักจัดการงานท่ัวไป 
 

คอมพิวเตอร/ภาษาอังกฤษ 

 

 

๙ นางสาวมนัสชนก เมืองเงิน 
ศศ.บ. (วารสารศาสตร) 
M. 
A. (Life and Death Studies) 

 
นักวิชาการศึกษา 

-การผลติสื่อการสอน 
-ประกันคุณภาพ 

 

 
 

๑๐ นายธวัชชัย  จงสขุสันติกลุ 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) 

 
นักจัดการงานท่ัวไป 
 

ระบบทะเบยีนออนไลน 
คอมพิวเตอร 

 
 

๑๑ นางสาวทัดเพ็ญ  อังกุราวิรุทธ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
นักจัดการงานท่ัวไป 
(อัตราจาง) 

การเงิน-การบัญช ี
 

 

๑๒ นายพิพัฒน แกวใส 

น.ธ.เอก,  
พธ.บ. (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา) 
ศศ.ม. (สังคมศาสตร) 

นักจัดการงานท่ัวไป 
(อัตราจาง) 

ภาษาอังกฤษ 
ระบบสารบญั 

 

 

๑๓ นายกัมปนาท  พิทักษพินิจนันท ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
นักจัดการงานท่ัวไป 
(อัตราจาง) 

ภาษาญี่ปุน 
 

 

๑๔ นางสาววิไล  สิงขรณ ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
นักจัดการงานท่ัวไป 
(อัตราจาง) 

ภาษาตางประเทศ  
 



................./......................./................ 
 

 

 

 


