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 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์เพื่อมุ ่ง

พัฒนาจัดการศึกษาเพ่ือก้าวสู ่ความเป็นศูนย์กลางการศึกษา การ

วิจัยด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาระดับนานาชาติ ดังจะปราก

ฎชัดเจนเรื่อยมาตั้งแต่การเริ่มเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาวันส�าคัญสากลของโลก

ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้ด�าเนินการจัดประชุม เรื่อยมา กระทั่งปัจจุบัน 

ประจวบเหมาะกับการท่ีประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้เริ่มมีการเข้าสู ่ประชาคม

อาเซียนในด้านเศรษฐกิจ เมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น หน่ึงปีผ่านไปการ

เข้าสู ่ประชาคมอาเซียนได้มีการเตรียมการและการปรับตัวของหลายหน่วยงานและ

บุคลากรรวมทั้งการปรับโครงสร้างของการบริหาร แม้แต่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยได้มีการจัดต้ังหน่วยงานใหม่ที่เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน และศูนย์ 

คือ วิทยาลัยพระธรรมทูต วิทยาลัยนานาชาติ และสถาบันวิปัสสนาธุระ รวมทั้ง ศูนย์

อาเซียนศึกษา ท้ังนี้เพื่อให้มีอ�านาจหน้าที่และรับผิดชอบในภาระงานที่เกี่ยวข้องตาม

พันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 ศูนย์อาเซียนศึกษาจึงได้เริ่มด�าเนินงานตามพันธกิจ นโยบายของมหาวิทย

ลัยที่จะสนับสนุนให้มีการพัฒนาบัณฑิตอาเซียนท่ีเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้มี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เกิดการเรียนรู ้จากการปฏิบัติ ส่งเสริมการวิจัยที่มุ ่งเน้น

การสร้างองค์ความรู ้ด ้านพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน ทั้งจัดสารสนเทศ

ด้านอาเซียนศึกษา พระพุทธศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ภาษา และองค์ความรู ้ด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ ่งเน้นการให้บริการวิชาการด้านอาเซียนศึกษา 

พระพุทธศาสนาในอาเซียน ท้ังการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยความส�าเร็จของการ

ปฏิบัติภารกิจและผลการด�าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา ถือเป็นการเริ่มต้นของศูนย์

อาเซียนศึกษา ท่ีจะมีกรอบในการจัดท�าแผนระยะสั้น ระยะยาว รวมทั้งเน้นการสร้าง

เครือข่ายในประชาคมอาเซียน 

 ในนามของมหาวิทยาลัย ขอช่ืนชมและอนุโมทนา รวมทั้งขอบคุณทุกท่านใน

ศูนย์อาเซียนศึกษา และส่วนงานที่เกี่ยวข้องท่ีได้ช่วยกันร่ิเร่ิมและท�างานหนักอย่างเต็ม

ที่เต็มความสามารถเพื่อสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.

อธิการบดี

สารจากอธิการบดี
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 ศูนย์อาเซียนศึกษา มีภารกิจเก่ียวกับการบริหารงาน การ

วางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย การศึกษาวิจัย การจัดระบบ

สารสนเทศ และการให้บริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ

บริการงานอาเซียน คอยประสานความร่วมมือกับส่วนงานของมหาวิทยาลัยและหน่วย

งานอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียน แบ่งการบริหารงานออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนงาน

บริหาร แผนและพัฒนาเครือข่าย และส่วนงานวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ 

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ศูนย์อาเซียนศึกษาจัด

ตั้งขึ้นเพื่อมีภารกิจ อ�านาจ หน้าท่ี ในเรื่อง ภารกิจ อ�านาจ หน้าที่และความรับผิด

ชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยท่ี

ศูนย์อาเซียนศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารงาน การวางแผนงาน การพัฒนาเครือ

ข่าย การศึกษาวิจัย การจัดระบบสารสนเทศ และการให้บริการวิชาการองค์ความ

รู ้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานอาเซียน คอยประสานความร่วมมือกับส่วนงานของ

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานอ่ืน ๆ ในประชาคมอาเซียน และแบ่งการบริหารงานออก

เป็น 2 ส่วน และในแต่ละส่วนงานมีสภาพการด�าเนินงานปัจจุบัน 

   ในฐานะเป็นรักษาการผู ้อ�านวยการศูนย์อาเซียนศึกษา ในช่วงของการเริ่ม

ต้น การมีใจรัก เอาใจใส่ มุ่งมั่นในการท�างาน รวมทั้งการพัฒนาการท�างานให้มีระบบ

แบบแผน ถือว่ามีความส�าคัญเร่งด่วน เพื่อวางพ้ืนฐานส�าหรับอนาคต โดยเฉพาะการ

วางระบบงานบริหาร การจัดท�าแผนทุกอย่างเพื่อให้การท�างานด�าเนินไปอย่างมีระบบ 

ทั้งนี้ ศูนย์อาเซียนได้ด�าเนินงานมาตลอดระยะปีกว่าๆ เริ่มปรากฎการท�างานที่มีเอกสาร

และผลงานท่ีเป็นช้ินเป็นอันจับต้องได้ ทั้งนี้เพ่ือพัฒนายิ่งขึ้นไป 

 ในนามของศูนย์อาเซียนศึกษา ขออนุโมทนา ยินดีท่ีทุกท่านได้ช่วยกันจัดท�า

รายงานประจ�าปี และแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจ�าปี และแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจ�าปี ท้ังแผนอ่ืนๆ ในรายละเอียดให้ส�าเร็จลุล่วงดังที่ปรากฎอยู่นี้ 

      

        พระราชวรเมธี, ดร.

          รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

     รก.ผอ.ศูนย์อาเซียนศึกษา                             

สารจากรองอธิการบดี และรักษาการผู้อ�านวยการ
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 ศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นหน่วยงานท่ีเทียบเท่ากับ คณะ สถาบัน แม้จะใหม่ 

แต่ก็เริ่มมีการวางแผน วางระบบท่ีเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นมีการจัดท�าแผน 

การจัดท�ารายงานประจ�าปีของศูนย์ในคราวคร้ังนี้ นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่จะได้มี

การวางระบบ ระเบียบแบบแผน เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวต่อไป 

 ในปีน้ี มีการเริ่มจัดท�าแผนเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการก�าหนดทิศทาง เพ่ือที่จะ

ได้ก้าวเดินไปอย่างมั่นคง และมีความแน่ใจในแผนการท่ีจัดท�า ทั้งแผนระยะส้ันและ

ระยะยาว ถือว่า เป็นการวางโครงสร้างที่จะก่อให้เกิดมีการพัฒนาอย่างม่ันคง และมี

หลายโครงการท่ีจะต้องท�าให้ลุล่วงตามนโยบาย พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจ�าปี 2559 (Annual Report 2010) ของ

ศูนย์อาเซียนศึกษานี้ จะเป็นเครื่องยืนยันในการท�างานท่ีตรงตามแผนและเป้าหมาย

ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 พระศรีธวัชเมธี 

     รองผู้อ�านวยการศูนย์อาเซียนศึกษา                           

สารจากรองผู้อ�านวยการ
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 ในตลอดระยะหนึ่งปีที่ผ่านมาของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ศูนย์อาเซียนได้

จัดท�าโครงการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ศูนย์อาเซียนได้ด�าเนินโครงการหลายโครงการที่ตอบสนองต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย หากแบ่งตามผลการแบ่งทั้งงานบริหารและงานบริการ 

          ส่วนงานบริหาร ท่ีมีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการของ

ศูนย์บริหาร วางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย สร้างความร่วมมือ และปฏิบัติงานอื่น

ที่เก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย แบ่งการบริการจัดการภายในออกเป็น 2 กลุ่มงาน 

คือ กลุ ่มงานบริหาร ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประสานงานด้านงบประมาณ การเงิน 

การบัญชี พัสดุ นโยบายและแผนพัฒนา รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาเครือข่าย ปฏิบัติงานด้านการวางแผน งานโครงการและ

กิจกรรมต่างๆ พัฒนาเครือข่าย สร้างความร่วมมือแบบพหุภาคีระหว่างส่วนงานของ

มหาวิทยาลัยและประชาคมอาเซียน 

 ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ มีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย จัดระบบสารสนเทศ และให้บริการวิชาการองค์ความรู้เกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน กลุ่มงานวิจัยและสารสนเทศ ปฏิบัติงานส่งเสริมการท�าวิจัย เพื่อ

สร้างองค์ความรู้พร้อมน�าลงสู่การปฏิบัติที่จริง บริหารและติดตามงานวิจัย จัดระบบ

สารสนเทศเพื่อเป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มงานบริการวิชาการ ปฏิบัติงานให้บริการวิชาการเกี่ยวกับ

องค์ความรู้ของประชาคมอาเซียน เผยแพร่องค์ความรู้สู ่พื้นที่สาธารณะ จัดกิจกรรม

การเรียนรู้ การฝึกอบรม การสื่อสารกับสังคม จากการท�างานตามอ�านาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบดังกล่าว 

 ศูนย์อาเซียนศึกษาจึงได้จัดท�ารายงานประจ�าปี ตามกรอบและภาระท่ีได้รับ

มอบหมายและตามนโยบายของมหาวทิยาลัยดังปรากฎในรายงานเล่มนี้ 

ค�าน�า

ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ส่วนที่ 1  เกี่ยวกับศูนย์อาเซียนศึกษา ข้อมูลพ้ืนฐาน 1

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ประวัติและพัฒนาการ
ส่วนงาน
โครงสร้างการบริหารงาน 
บุคลากร
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษา 2555-2559
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ มาตรการและ
โครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณประจ�าปี 2559 
2559 

3
9
11
14
17
23
29

35
47

โครงการ-กิจกรรมประจ�าปี 2559 57

ส่วนที่ 2 ผลงาน และผลผลิตประจ�าปี  2559  63

ผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2559 68

โครงการน�ารอง (เริ่ม) ศูนย์อาเซียนศึกษา 87

กิจกรรม/โครงการ/ความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย และ นอกมหาวิทยาลัยระดับชาติและนานาชาติ 102

ผลประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์อาเซียนศึกษา ประจ�าปี 
2558-2559 130

การพัฒนาศักยภาพบุคคลากร และแผนปฏิบัติงาน/การใช้งบ
ประมาณ 2560

135

ภาคผนวก

- มจร อธิการบดี อาเซียน ปี พ.ศ. 2559 143

- สรุปสถิติจ�านวนนิสิตอาเซียน ปีการศึกษา 2559 160

สารบัญ
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ส่วนท่ี 1 
 เกี่ยวกับศูนย์อาเซียนศึกษา 

ข้อมูลพื้นฐาน
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ชื่อย่อ

ชื่อเต็ม                ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

ชื่อย่อ        อซศ

ชื่อภาษาอังกฤษ      ASEAN Studies Center,

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   ASC

Logo

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

                      ศูนย์อาเซียนศึกษา
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Motto

 ศูนย์รวมทางปัญญา

  พระพุทธศาสนาในอาเซียน

   เรียนรู้ไปพร้อมกัน

 
ศูนย์รวมทางปัญญา

 พุทธภาษิตประจ�ามหาวิทยาลัย กล่าวไว้ว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างของโลก ดัง

นั้น ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร. มีความมุ่งม่ันที่จะสร้างแหล่งเรียนรู้ เพื่อก่อเกิดปัญญาแก่

ประชาชน จึงตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์รวมทางปัญญา โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านพระพุทธ

ศาสนาในประชาคมอาเซียน

 
พระพุทธศาสนาในอาเซียน

   พระพุทธศาสนาในอาเซียนถือว่ามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มาพร้อมกับการ

สร้างกลุ่มอาเซียน กล่าวได้ว่า ประวัติศาสตร์อาเซียน คือประวัติศาสตร์พุทธศาสนา 

ประวัติศาสตร์พุทธศาสนา คือประวัติศาสตร์อาเซียน โดยเริ่มตั้งแต่อดีต ดินแดน

สุวรรณภูมิ ยุคการเข้ามา ประดิษฐาน พระพุทธศาสนาสร้างความมั่นคง ณ ดินแดน

อาเซียน ยุคการเข้ามาของศาสนาใหม่ อิสลามและคริสศาสนา และยุคล่าอาณานิคม 

จนกระท่ังหลายประเทศในประชาคมอาเซียนได้รับอิสรภาพ และยุคร่วมสมัยปัจจุบัน 

ส่งผ่านต่อไปยังอนาคมเพื่อคนรุ่นต่อไปในประเทศประชาคมอาเซียน

 
เรียนรู้ไปพร้อมกับเรา

 การเรียนรู ้แบบยั่งยืนและตลอดชีวิตเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในอาเซียนนับ

เป็นความท้าทายใหม่ ก่อเกิดเรียนรู้และเข้าใจความเป็นมา วิธีคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรม 

ประเพณีวิถีปฏิบัติ ทัศนคติที่หล่อหลอมจิตวิญญาณของชนชาติอาเซียนผ่านพระพุทธ

ศาสนา และศาสนาท้ังหลาย เป็นการเรียนรู้แบบพหูนิยม บนความหลากหลาย จากที่มา
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หลายหลาก จุดมุ่งหมายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและแต่ละบุคคลสามารถเข้าถึง

ความสุข ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้ไปพร้อมกัน ศูนย์อาเซียนศึกษาพร้อมเป็นเพ่ือนร่วม

เดินทางบนเส้นทางของอาเซียนศึกษา ดังค�ากล่าวที่ว่า ศูนย์รวมทางปัญญา พระพุทธ

ศาสนาในอาเซียน เรียนรู้ไปพร้อมกับเรา

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของศูนย์อาเซียนศึกษา

ปรัชญา

 พัฒนาองค์ความรู ้ใหม่และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการ

วิจัยทางพระพุทธศาสนา การศึกษา ภาษา และวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน

ปณิธาน

 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านการวิจัยทางพระพุทธศาสนา

บูรณาการร่วมกับภาษา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีตามวิถีอาเซียน

วิสัยทัศน์

 เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาด้านพระพุทธศาสนา การศึกษา ภาษาและศิลป

วัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่โดยใช้การวิจัยเป็น

ฐาน และสร้างเครือข่ายเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างนักการศึกษาและนักวิจัย

ทางพระพุทธศาสนาในอาเซียน

พันธกิจ

 1) มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการพัฒนา

งานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่บูรณาการร่วมกับสังคม การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม

อาเซียน

 2) ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา การศึกษา และวัฒนธรรม

เพื่อก้าวสู ่ความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้น�าไปสู ่ความเป็น

สากล
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 3) มุ ่งส่งเสริมการผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคม

อาเซียนโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักการศึกษาและนักวิจัยทาง

พระพุทธศาสนาในอาเซียน

 4) มุ่งเน้นการให้การบริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการร่วม

กับภาษา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีตามวิถีอาเซียน

 5) มุ ่งเน้นการบริหารงานของหน่วยงานโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการพัฒนางาน

วิจัยทางพระพุทธศาสนาที่บูรณาการร่วมกับการศึกษา ภาษาและศิลปวัฒนธรรม

อาเซียน และส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา การศึกษา และ

วัฒนธรรมเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้น�าไปสู่

ความเป็นสากล

 2) เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักการศึกษาและนักวิจัยทาง

พระพุทธ ศาสนาในประชาคมอาเซียน

 3) เพื่อพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนางานวิจัยและ

การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิจัยทางพระพุทธศาสนาในประชาคม

อาเซียน

มจร. สู่อาเซียน

ประชาคมอาเซียนมาจาก Asean Community เราจะให้อะไรกับอาเซียน และอาเซียน

จะให้อะไรแก่เรา ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประกอบด้วย
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1. การพัฒนามนุษย์, 2. การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม, 3. สิทธิมนุษยชนและความ

ยุติธรรมทางสังคม, 4. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม, 5. การสร้างอัตลักษณ์อาเซี่ยน, 6. 

การลดช่องว่างในการพัฒนา United, we stand, Divided, we fall.

พระพรหมบัณฑิต, อธิการบดี

พระพุทธศาสนากับการรับประชาคมอาเซียน ปลายปีนี้ (2558) จะมีการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนของประเทศในกลุ่มอาเซียน จะใช้หลักธรรมทางศาสนาให้ชาวพุทธโดยเฉพาะ

ในอาเซียน ขับเคลื่อนท�าความร่วมมือจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่างไร

พระราชวรเมธี, 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, 

รักษาการผู้อ�านวยการศูนย์อาเซียนศึกษา

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน ในประเทศไทย ถือว่า ทะลุเป้า ในรายละเอียด

ทุกวันนี้ก�าลังย้อนไปสู่สภาพเดิม ก็ไม่ผิดนักในคร้ังอดีตที่เรียกว่า สุวรรณภูมิ...เป็นกระแส

เป็นเส้นทางท่ีมีความสัมพันธ์ทางด้านเศษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ในทุกๆ ด้าน

  พระศรีคัมภีรญาณ 

 (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ/วันจันทร์) รศ.ดร. 

   รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
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อาคารส�านักงานศูนย์อาเซียนศึกษา

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ช่ือส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ

  ชื่อส่วนงาน : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 ที่ตั้ง : 79 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน กม.55

 ต�าบลล�าไทร อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

 โทรศัพท์ 035-248-094

 โทรสาร 035-248-095

 

 
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะที่เป็นหน่วยงานทางการ

ศึกษาที่เน้นการจัดการเรียนการสอนทางพระพุทธศาสนา โดยมีปรัชญาการจัดการ

ศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม เน้น

จัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

ประวัติและพัฒนาการ
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เข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 

และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพ่ือ

สร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนา มนุษย์ สังคม และส่ิงแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่าง

สมดุล และสันติสุข รวมท้ังมีพันธกิจท่ีส่งเสริมการวิจัยและค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความ

รู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก 

โดยวิธีสหวิทยาการแล้วน�าองค์ความรู้ท่ีค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ศีลธรรมและ

จริยธรรมของสังคม รวมท้ังพัฒนา คุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

 วันท่ี 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 เป็นวันที่เปิดตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

โดยมีเป้าหมายหลักของการรวมตัวกันจ�าแนกเป็น 3 เสาหลัก ประกอบด้วย

 1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Se-

curity Community – APSC)

 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community – AEC)

 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Asean Socio-Cultural Com-

munity – ASCC)

 โดยทั้งสามเสาหลักมีความสอดคล้องกับการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยท้ัง

ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา และเสาหลักท่ีสามเป็นเสาหลักท่ีมีความเกี่ยวข้อง

โดยตรงกับการวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มุ ่งม่ันในการ

ให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ 

และความร่วมมืออันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติ และนานาชาติ รวมท้ังเพื่อ

ธ�ารงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม อันเนื่องด้วยพระพุทธ

ศาสนา ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีจัดการศึกษาทางพระพุทธศาสนา และจากเสา

หลักที่ได้ก�าหนดไว้นี้ทาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงได้มีมติให้จัดตั้ง

ศูนย์อาเซียนศึกษา ซึ่งเป็นส่วนงานที่ตั้งขึ้นใหม่ที่มีสถานะเทียบเท่ากับคณะหรือสถาบัน 

เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหน่วย

งานที่จัดตั้งข้ึนเพื่อการบริหารงาน การวางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย การศึกษา

วิจัย การจัดระบบสารสนเทศ และการให้บริการวิชาการองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับ
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การบริการงานอาเซียน รวมทั้งประสานความร่วมมือกับส่วนงานของมหาวิทยาลัย

และหน่วยงานอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียน จากภารกิจที่ก�าหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น เพื่อ

ให้การด�าเนินงานส�าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์อาเซียนศึกษาจึงได้ร่าง

ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษาเพื่อก�าหนดทิศทางในการด�าเนินงานของ

ศูนย์อาเซียนให้เป็นไปตามภารกิจ โดยแผนยุทธศาสตร์ที่ร่างขึ้นมุ่งเน้นการด�าเนินงาน

ตามกรอบของการบริหารงานของศูนย์ แบ่งเป็น 2 ส่วนงาน คือ ส่วนงานบริหาร และ

ส่วนงานวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน

ที่ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้ง

สร้างฐานข้อมูลวิจัยและวิชาการทางอาเซียนศึกษาเพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลและสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือทางด้านพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนต่อไป

 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดต้ังศูนย์

อาเซียนศึกษาขึ้นเพื่อมีภารกิจ อ�านาจ หน้าที่ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานใน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยที่ศูนย์อาเซียนศึกษา 

มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารงาน การวางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย การศึกษา

วิจัย การจัดระบบสารสนเทศ และการให้บริการวิชาการองค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับ

การบริการงานอาเซียน คอยประสานความร่วมมือกับส่วนงานของมหาวิทยาลัยและ

หน่วยงานอ่ืน ๆ ในประชาคมอาเซียน และแบ่งการบริหารงานออกเป็น 2 ส่วน และ

ในแต่ละส่วนงานมีสภาพการด�าเนินงานปัจจุบัน 

ส่วนงานศูนย์อาเซียนศึกษา

 ศูนย์อาเซียนศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารงาน การวางแผนงาน การ

พัฒนาเครือข่าย การศึกษาวิจัย การจัดระบบสารสนเทศ และการให้บริการวิชาการ

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานอาเซียน คอยประสานความร่วมมือกับส่วน

งานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอ่ืน ๆ ในประชาคมอาเซียน แบ่งการบริหารงาน

ออกเป็น 2 ส่วน คือ
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1. ส่วนงานบริหาร แผน และเครือข่าย

 ส่วนงานบริหาร มีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการของ

ศูนย์บริหาร วางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย สร้างความร่วมมือ และปฏิบัติงานอื่น

ที่เก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย แบ่งการบริการจัดการภายในออกเป็น 2 กลุ่มงาน 

คือ

  กลุ่มงานบริหาร ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประสานงานด้านงบประมาณ 

การเงิน การบัญชี พัสดุ นโยบายและแผนพัฒนา รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่

เกี่ยวข้อง

  กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาเครือข่าย ปฏิบัติงานด้านการวางแผน งาน

โครงการและกิจกรรมต่างๆ พัฒนาเครือข่าย สร้างความร่วมมือแบบพหุภาคีระหว่าง

ส่วนงานของมหาวิทยาลัยและประชาคมอาเซียน

 

 

2. ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ 

 ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ มีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย จัดระบบสารสนเทศ และให้บริการวิชาการองค์ความรู้เกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน

  กลุ่มงานวิจัยและสารสนเทศ ปฏิบัติงานส่งเสริมการท�าวิจัย เพื่อ

สร้างองค์ความรู้พร้อมน�าลงสู่การปฏิบัติที่จริง บริหารและติดตามงานวิจัย จัดระบบ

สารสนเทศเพื่อเป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย

  กลุ่มงานบริการวิชาการ ปฏิบัติงานให้บริการวิชาการเกี่ยวกับองค์

ความรู้ของประชาคมอาเซียน เผยแพร่องค์ความรู้สู ่พื้นที่สาธารณะ จัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ การฝึกอบรม การสื่อสารกับสังคม

 เมื่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีประกาศการจัดตั้งศูนย์

อาเซียนศึกษาขึ้น โดยมีพระราชวรเมธี ด�ารงต�าแหน่งรักษาการผู้อ�านวยการศูนย์

อาเซียนศึกษา ได้ด�าเนินภารกิจการโดยมีโครงการย่อย ดังน้ี
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 1) โครงการประชุมสัมมนานานาชาติลุ่มน�้าโขง

 2) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน “ตัวแทน

พูดภาษาอังกฤษ 1 คน ต่อ 1 ส่วนงาน”

 3) โครงการอบรมภาษาอังกฤษส�าหรับบุคลากรเพ่ือรองรับอาเซียน

 4) โครงการค่ายยุวชนอาเซียนเพ่ือวัฒนธรรม ภาษา และศาสนา

 5) โครงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียนส�าหรับผู้บริหารและ

ฝ่ายปฏิบัติงาน

 6) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียนส�าหรับนิสิต

 7 ) โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือความก้าวหน้า

ในประชาคมอาเซียน

 ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาโครงร่างวิจัยเพ่ือน�าเสนอของบประมาณสนับสนุน

จากเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) จ�านวน 2 แผนงานวิจัย และ 

6 โครงการวิจัยย่อย และได้มีการจัดท�าเนื้อหาสาระน่ารู้และบทความวิชาการเผย

แพร่ความรู ้เกี่ยวกับอาเซียนลงในฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีเว็บไซต์ http://www.asc.

mcu.ac.th/ ท้ังนี้เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารกับสังคมเผยแพร่องค์ความรู้สู่พื้นที่

สาธารณะ

 จากการด�าเนินงานของโครงการที่ผ ่านมาเป็นการพัฒนาเพื่อเตรียมความ

พร้อมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งเปิดกว้าง

ถึงระดับนิสิต และเยาวชนให้มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ดังปรากฏ

ข้างต้น อย่างไรก็ตามภารกิจอีกส่วนงานของศูนย์อาเซียนคือด้านงานบริหารเกี่ยวกับ

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือวิชาการทางพระพุทธศาสนาและการพัฒนางานวิจัยใน

ประชาคมอาเซียน ยังเป็นภารกิจที่จ�าเป็นต้องพัฒนาให้เกิดข้ึนเพื่อให้ความสอดคล้อง

กับการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาที่มุ ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และงานวิจัยทาง

พระพุทธศาสนา
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โครงสร้างการบริหารงาน



[ 15 ]

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร                                       ASEAN Studies Center, MCU     



[ 16 ]

รายงานประจ�าปี      ๒๕๕๙                                          Annual Report 2016

พระพรหมบัณฑิต, ศ. ดร. อธิการบดี

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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คณะกรรมการประจ�าศูนย์

ค�าสั่งแต่งคณะกรรมการประจ�าศูนย์อาเซียนศึกษา สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558

----------------------------

ค�าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ท่ี 204 / 2558

คณะกรรมการประจ�าศูนย์อาเซียนศึกษา

 เพื่อให้การบริหารงานศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัย

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 และข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา
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วิทยาลัย ว่าด้วยคณะกรรมการประจ�าและการจัดระบบงานในสถาบัน ส�านักหรือ ศูนย์ 

พ.ศ.2541 จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการประจ�าศูนย์อาเซียนศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย

1. พระราชวรเมธี, ดร. รักษาการผู้อ�านวยการศูนย์อาเซียนศึกษา

2. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. กรรมการ

3. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. กรรมการ

4. พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, ดร. กรรมการ

5. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร. กรรมการ

6. พระมหาสมพงษ์ คุณากโร, ดร. กรรมการ

7. พระระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. กรรมการ

8. พระครูพิพิธปริยัติกิจ, ดร. กรรมการ

9. อธิบดีกรมอาเซียน หรือผู้แทน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10. ดร.ประภัสส์ เทพชาตรี ผอ. ศูนย์อาเซียน มธ. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11. ดร.ล�าพอง กลมกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12. ดร. มนตรา เลี้ยวเส็ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13. นางสาวสายพิรุณ เพิ่มพูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14. พระมหาเด่นพงษ์ พุทฺธรกฺขิโต กรรมการและเลขานุการ

15. นางสาวอรเนตร บุนนาค กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ส่ัง ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

(พระพรหมบัณฑิต ศ. ดร.)
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คณะกรรมการประจ�าศูนย์อาเซียนศึกษา

                                                         

                                        

 

                                         

                                       

                                          

           

 

         

พระราชวรเมธี, ดร.

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, ดร.

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร. พระมหาสมพงษ์ คุณากโร, ดร. พระระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.

พระครูพิพิธปริยัติกิจ, ดร.

ดร.ล�าพอง กลมกูล ดร. มนตรา เลี้ยวเส็ง นางสาวสายพิรุณ เพิ่มพูล

อธิบดีกรมอาเซียน หรือผู้แทน ผอ. ศูนย์อาเซียน มธ.

ผู้อ�านวยการส่วนบริหาร นางสาวอรเนตร บุนนาค
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บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา

 
พระราชวรเมธี, ดร. 

รักษาการผู้อ�านวยการศูนย์อาเซียน

พระศรีธวัชเมธี 

รองผู้อ�านวยการศูนย์อาเซียน

      

พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร.                 ดร.ล�าพอง กลมกูล 
รักษาการผู้อ�านวยการส่วนงานบริหาร  รักษาการผู้อ�านวยการส่วนงานวิจัย  
       สารสนเทศ และบริการวิชาการ

                          

             พระอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที          นางสาวอรเนตร บุนนาค 

                 นักจัดการงานท่ัวไป             นักจัดการงานทั่วไป
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พระราชวรเมธี, ดร. 

รก.ผู้อ�านวยการศูนย์อาเซียนศึกษา

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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 ในการน�าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษาได้น�า

เสนอเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่ง

ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก�าหนดยุทธศาสตร์การด�าเนินงานของศูนย์อาเซียนศึกษา 

โดยแบ่งประเด็นในการน�าเสนอเป็น 2 ตอน มีรายละเอียด

ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

 ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเป็นสารสนเทศที่ส�าคัญที่ช่วยในการก�าหนด

ทิศทางในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นล�าดับต่อไป

สุภาษิตประจ�ามหาวิทยาลัย

 ปญฺญา โลกสฺสมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
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ปณิธานมหาวิทยาลัย

 เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส�าหรับพระภิกษุสามเณรและ

คฤหัสถ์

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย

 จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและ

สังคม

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย

 มุ ่ งพัฒนามหาวิทยาลัยเป ็นศูนย ์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับ

นานาชาติ โดยจัดการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้

น�าไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน

 พันธกิจมหาวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มุ่งปฏิบัติพันธกิจส�าคัญ ในฐานะ

อุดมการณ์ศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยจัดการเรียนการสอนใน

ลักษณะของการน�าความรู้ด้านพระพุทธ ศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้เกิด

เป็นองค์ความรู้ท่ีน�าไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมยั่งยืน ซ่ึงมีสาระส�าคัญ 5 ด้าน ดังนี้

 1) มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตและบุคลากรที่ผ่านการอบรมเป็นผู้มีคุณธรรมน�า

ความรู้ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้น�าทางจิตใจและปัญญา มีโลกทัศน์กว้าง

ไกล มีความสามารถและทักษะในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศเพ่ือพระพุทธศาสนาและ

พัฒนาสังคม

 2) มุ่งส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน

พระพุทธศาสนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์ สังคมและส่ิงแวดล้อม
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ให้อยู ่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและสันติสุข รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อ

เสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้น�าไปสู ่ความ

เป็นสากล

 3) มุ ่งเน้นการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย มีการบริการ

หรือบริหารเพื่อให้พัฒนาพระพุทธศาสนา พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ

ประชาชน มีความมุ่งมั่นในการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และ

สังคม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ และความร่วมมืออันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับ

ชาติและนานาชาติ

 4) มุ ่งส ่งเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส ่วนร ่วมใน

ประชาคมโลกด้านพระพุทธศาสนา โดยการทะนุบ�ารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของ

สังคมไทย เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ เพ่ือน�าไปสู่การรักษาความแตก

ต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี 

เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดข้ึนกับบุคคล องค์กรและ

สังคม

 5) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กฎระเบียบ การบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้

เกิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามหลักธรรมาภิบาล

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย

 บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

 ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
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อัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย

มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา

วัตถุประสงค์การจัดท�าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 11

 1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมน�าความรู้ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่

คิด เป็นผู้น�าทางจิตใจและปัญญา มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความสามารถและทักษะใน

การแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม

 2) เพื่อวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา บูรณา

การกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้บริการทางวิชาการทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบที่หลาก

หลาย ทะนุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีรากฐานอยู่บนพระพุทธศาสนา และการมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาคณะสงฆ์ ชุมชน และสังคมให้มีสันติสุขอย่างยั่งยืน

 3) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับ

นานาชาติ

1.10 ยุทธศาสตร์ ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 11

 1) การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและ

มาตรฐาน

 2) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู ้เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยทาง

พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ

 3) การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่ชุมชนและสังคมระดับชาติ และ

นานาชาติ

 4) การทะนุบ�ารุงพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

 5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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1.11 วัตถุประสงค์การจัดท�าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 11

 1) บัณฑิตและบุคลากรที่ผ่านการศึกษาอบรมเป็นผู ้มีคุณธรรมน�าความรู ้ มี

ปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู ้ ใฝ่คิด เป็นผู้น�าทางจิตใจและปัญญา มีโลกทัศน์กว้างไกล มี

ความสามารถและทักษะในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนา

สังคม

 2) มหาวิทยาลัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและได้

มาตรฐานสากล สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

 3) มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับการเผยแพร่ และ

ประยุกต์ใช้พัฒนาจิตใจและสังคมในระดับชาติและนานาชาติ

 4) มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะวิปัสสนา

กัมมัฏฐานแก่คณะสงฆ์ ชุมชน และสังคมระดับชาติและนานาชาติ

 5) มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู ้ด้านพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน

 6) มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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แผนยุทธศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษา สอดคล้องกับแผนที่ 11 ระหว่างปี พ.ศ. 
2555-2559 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของศูนย์อาเซียนศึกษา

ปรัชญา

 พัฒนาองค์ความรู ้ใหม่และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการ

วิจัยทางพระพุทธศาสนา การศึกษา ภาษา และวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน

ปณิธาน

 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านการวิจัยทางพระพุทธศาสนา

บูรณาการร่วมกับภาษา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีตามวิถีอาเซียน

วิสัยทัศน์

 เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาด้านพระพุทธศาสนา การศึกษา ภาษาและศิลป

วัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่โดยใช้การวิจัยเป็น

ยุทธศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ฐาน และสร้างเครือข่ายเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างนักการศึกษาและนักวิจัย

ทางพระพุทธศาสนาในอาเซียน

พันธกิจ

 4.1) มุ ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความเข้าใจและมีทักษะในการ

พัฒนางานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่บูรณาการร่วมกับสังคม การศึกษา ภาษาและ

วัฒนธรรมอาเซียน

 4.2) ส ่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา การศึกษา และ

วัฒนธรรมเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้น�าไปสู่

ความเป็นสากล

 4.3) มุ่งส่งเสริมการผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคม

อาเซียนโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักการศึกษาและนักวิจัยทาง

พระพุทธศาสนาในอาเซียน

 4.4) มุ่งเน้นการให้การบริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการร่วม

กับภาษา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีตามวิถีอาเซียน

 4.5) มุ ่งเน้นการบริหารงานของหน่วยงานโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการพัฒนางาน

วิจัยทางพระพุทธศาสนาที่บูรณาการร่วมกับการศึกษา ภาษาและศิลปวัฒนธรรม

อาเซียน และส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา การศึกษา และ

วัฒนธรรมเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้น�าไปสู่

ความเป็นสากล

 2) เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักการศึกษาและนักวิจัยทาง

พระพุทธ ศาสนาในประชาคมอาเซียน

 3) เพื่อพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนางานวิจัยและ
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การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิจัยทางพระพุทธศาสนาในประชาคม

อาเซียน

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนา 

 1) การวิจัย พัฒนา และติดตามประเมินผล โดยการส่งเสริมการวิจัยและ

การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิจัยทางพระพุทธศาสนาในประชาคม

อาเซียน

 2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการ

และนักวิจัยทางพระพุทธศาสนา และการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ

 3) การให้บริการทางวิชาการและการสร้างระบบฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ

พระพุทธศาสนา การจัดการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน

 4) การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพโดยยึดการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ

บาลที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ในแผนพัฒนา 

 1) ศูนย์อาเซียนศึกษาสามารถผลิตงานและเพิ่มศักยภาพในการวิจัยทาง

พระพุทธ ศาสนาที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีความสอดคล้องกับการด�าเนินงานตาม

เสาหลักของประชาคมอาเซียนการวิจัย

 2) ศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านเครือข่ายความ

ร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยทางพระพุทธศาสนา และ

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยท้ังในประเทศและประเทศในประชาคมอาเซียน

 3) ศูนย์อาเซียนศึกษาให้บริการทางวิชาการและการสร้างระบบฐานข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา การจัดการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมในประชาคม

อาเซียนให้แก่ชุมชนและสังคมระดับชาติและนานาชาติ
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 4) ศูนย์อาเซียนศึกษาเน้นการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโดยยึดการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ (4) เป้าประสงค์ (4) และกลยุทธ์ (18)

ในแผนยุทธศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

1. การวิจัย พัฒนา และติดตามประเมินผล โดยการส่งเสริมการวิจัยและการ

พัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิจัยทางพระพุทธศาสนาในประชาคม

อาเซียน 

 1. ศูนย์อาเซียนศึกษาสามารถผลิตงานและเพิ่มศักยภาพในการวิจัยทาง

พระพุทธ ศาสนาที่เป็นองค์ความรู ้ใหม่และมีความสอดคล้องกับการด�าเนินงาน

ตามเสาหลักของประชาคมอาเซียนการวิจัย 

 1. พัฒนางานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่บูรณาการร่วมกับสังคม การศึกษา 

ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนและส่งเสริมการท�าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พร้อมน�าลง

สู่การปฏิบัติท่ีจริง

 2. พัฒนานักวิจัยให้ผลิตงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนกับ

ศาสตร์สมัยใหม่

 3. ส่งเสริมการพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน

ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 4. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้งในระดับ

ชาติและนานาชาติ รวมทั้งจัดระบบสารสนเทศเพื่อเป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับประชาคม

อาเซียน

2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนิสิต นักวิชาการ

และนักวิจัยทางพระพุทธศาสนา และการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
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 2. ศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านเครือข่าย

ความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยทางพระพุทธ

ศาสนา และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือนักวิชาการและนักวิจัยทางพระพุทธศาสนาใน

ระดับชาติและนานาชาติ

 6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์อาเซียนศึกษาของสถาบันการ

ศึกษาในประเทศ

 7. ส่งเสริมการประสานความร่วมมือกันในการด�าเนินงานของศูนย์อาเซียน

ศึกษา มจร.วิทยาเขตต่างๆ

 8. ส ่งเสริมการสร ้างเครือข ่ายนิสิตในประเทศอาเซียนที่ก�าลังศึกษาใน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

3. การให้บริการทางวิชาการและการสร้างระบบฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับพระพุทธ

ศาสนา การจัดการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน 

 3. ศูนย์อาเซียนศึกษาให้บริการทางวิชาการและการสร้างระบบฐานข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา การจัดการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมในประชาคม

อาเซียนให้แก่ชุมชนและสังคมระดับชาติและนานาชาติ

 9. ส่งเสริมการให้บริการชุมชนเกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ของประชาคมอาเซียน

ที่บูรณาการร่วมกับพระพุทธศาสนา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกอบรม

 10. พัฒนาและเปิดหลักสูตรพุทธอาเซียนศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต

 11. ส่งเสริมการผลิตต�าราทางพระพุทธศาสนาที่เชื่อมโยงกับภาษาอาเซียน 

เช่น แปลหนังสือธรรมะภาษาไทยเป็นภาษาอาเซียน และแปลหนังสือวิชาการทางพุทธ

ศาสนาของอาเซียนเป็นภาษาไทย

 12. พัฒนาและเผยแพร่บทความวิชาการเกี่ยวกับองค์ความรู้ในอาเซียนเชื่อม

โยงกับพระพุทธศาสนาสู่พื้นที่สาธารณะ13. พัฒนาและผลิตวารสารอาเซียนศึกษา มจร 
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ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน

4. การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโดยยึดการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ท่ีสอดคล้องยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

 4. ศูนย์อาเซียนศึกษาเน้นการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพโดยยึดการ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 14. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความต่ืนรู้และทันยุคทันเหตุการณ์

 15. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้กระชับ รวดเร็ว และตรงเวลา

 16. พัฒนาทรัพยากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การบริหารจัดการ

ให้มีประสิทธิภาพระดับสากล

 17. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพวิชาการและการศึกษาของศูนย์

อาเซียนศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

 18. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงบประมาณของศูนย์อาเซียน

ศึกษาให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

การวิจัย พัฒนา และติดตามประเมินผล โดยการส่งเสริมการวิจัยและการ

พัฒนาองค์ความรู ้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการวิจัยทางพระพุทธศาสนาในประชาคม

อาเซียน

 เป้าประสงค์ที่ 1 ศูนย์อาเซียนศึกษาสามารถผลิตงานและเพิ่มศักยภาพในการ

วิจัยทางพระพุทธศาสนาที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีความสอดคล้องกับการด�าเนินงาน

ตามเสาหลักของประชาคมอาเซียนการวิจัย

ตัวชี้วัด

1. จ�านวนผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่บูรณาการร่วมกับสังคม การศึกษา 

ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน อย่างน้อยปีละ 3 เร่ือง

2. การใช้ผลงานวิจัยในการพัฒนาสังคมเพ่ือการปรับตัวเม่ือเปิดเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน ร้อยละ 30 ของงานวิจัยท้ังหมดในปีงบประมาณ

3. บุคลากรในหน่วยงานอาเซียนศึกษาของ มจร ในวิทยาเขตต่างๆ ได้รับการ

เสริมสร้างศักยภาพในการออกแบบการวิจัยด้านพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนกับ

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

มาตรการและโครงการ/กิจกรรม
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ศาสตร์สมัยใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของบุคลากรของศูนย์อาเซียนศึกษาทั้งหมด

4. จ�านวนของโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างน้อย 1 โครงการต่อปีงบประมาณ

5. จ�านวนของผลงานวิจัยของอาเซียนศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ในเวทีระดับชาติ

และนานาชาติอย่างน้อยร้อยละ 50 ของผลงานวิจัยทั้งหมดในปีงบประมาณ

6. จัดเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาเซียนศึกษาปีละ 1 คร้ัง

7. มีระบบสารสนเทศเพื่อเป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

8. จ�านวนของผลงานวิจัยที่ส่งเข้าร่วมในโครงการประชุมวิชาการพุทธวิจัยใน

อาเซียนระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนางานวิจัยทางพระพุทธศาสนาท่ีบูรณาการร่วมกับสังคม 

การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนและส่งเสริมการท�าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความ

รู้พร้อมน�าลงสู่การปฏิบัติที่จริง

มาตรการ

 1.1 ผลิตผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่บูรณาการร่วมกับสังคม การศึกษา 

ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

 1.2 ผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พร้อมน�าลงสู่การปฏิบัติที่จริง

 1.3 ส่งเสริมให้น�าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาสังคมเพื่อการปรับตัวเมื่อเปิด

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการ/กิจกรรม

 1.1 โครงการผลิตผลงานวิจัยพระพุทธศาสนาที่บูรณาการร่วมกับสังคม การ

ศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

 1.2 โครงการน�าผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติ (Research Utilization)

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนานักวิจัยและผลิตงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาในประชาคม

อาเซียนกับศาสตร์สมัยใหม่

มาตรการ

 2.1 พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยให้กับหน่วยงานด้านอาเซียนศึกษาของ มจร 
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ในวิทยาเขตต่างๆ อย่างน้อยวิทยาเขตละ 1 คน

 2.2 สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานอาเซียนศึกษาของ มจร ในวิทยาเขต

ต่างๆ ออกแบบการวิจัยด้านพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนกับศาสตร์สมัยใหม่

โครงการ/กิจกรรม

 2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยทางพระพุทธศาสนาในประชาคม

อาเซียนกับศาสตร์สมัยใหม่

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

แหล่งทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

มาตรการ

 3.1 ติดตามประกาศโจทย์วิจัยที่เก่ียวข้องกับอาเซียนศึกษาตามแผนการวิจัย

ของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

 3.2 พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

โครงการ/กิจกรรม

 3.1 โครงการพัฒนางานวิจัยของอาเซียนศึกษาเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนโครงการ

วิจัย

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งจัดระบบสารสนเทศเพื่อเป็นคลังข้อมูลเกี่ยว

กับประชาคมอาเซียน

มาตรการ

 4.1 จัดเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาเซียนศึกษาปีละ 1 คร้ัง

 4.2 ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมเวทีประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับ

นานาชาติ

 4.3 ส่งเสริมการจัดระบบสารสนเทศเพื่อเป็นคลังข้อมูลเก่ียวกับประชาคม

อาเซียน
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โครงการ/กิจกรรม

 4.1 โครงการประชุมวิชาการพุทธวิจัยในอาเซียนระดับนานาชาติ

 4.2 โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาเซียนศึกษาในเวทีระดับ

ชาติและนานาชาติ

 4.3 โครงการจัดระบบสารสนเทศเพื่อเป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างนิสิต นัก

วิชาการและนักวิจัยทางพระพุทธศาสนา และการสร้างความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 เป้าประสงค์ที่ 2 ศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านเครือ

ข่ายความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยทางพระพุทธ

ศาสนา และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตัวชี้วัด

 1. จ�านวนเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยทางพระพุทธศาสนา การศึกษา 

ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

 2. จ�านวนของผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม

ที่ร่วมมือกันผลิตของนักวิจัยในอาเซียน

 3. จ�านวนของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์ร่วมใจน�ามหาวิทยาลัย

ไทยสู่อาเซียน

 4. จ�านวนของบุคลากรของศูนย์อาเซียนศึกษา มจร และวิทยาเขตต่าง ๆ ที่

เข้าร่วมโครงการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา น�ามหาจุฬาฯ สู่อาเซียน

 5. จ�านวนของนิสิตในประเทศอาเซียนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการนิสิตอาเซียนศาสนสัมพันธ์
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กลยุทธ์ที่ 5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือนักวิชาการและนักวิจัยทางพระพุทธ

ศาสนาในระดับชาติและนานาชาติ

มาตรการ

 5.1 ท�าข้อตกลงร่วมกันทางวิชาการด้านการวิจัยทางพระพุทธศาสนา การ

ศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนกับสถาบันระดับชาติและนานาชาติ

 5.2 ส่งเสริมความร่วมมือผลิตผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา การศึกษา ภาษา

และวัฒนธรรมอาเซียน

โครงการ/กิจกรรม

 5.1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยทางพระพุทธศาสนา การ

ศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

 5.2 โครงการผลิตผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา การศึกษา ภาษาและ

วัฒนธรรมระหว่างนักวิจัยในอาเซียน

กลยุทธ์ที่ 6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์อาเซียนศึกษาของสถาบันการ

ศึกษาในประเทศ

มาตรการ

 6.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาในประเทศ

โครงการ/กิจกรรม

 6.1 โครงการสานสัมพันธ์ร่วมใจน�ามหาวิทยาลัยไทยสู่อาเซียน

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการประสานความร่วมมือกันในการด�าเนินงานของศูนย์

อาเซียนศึกษา มจร.วิทยาเขตต่างๆ

มาตรการ

 7.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของบุคลากรของศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.วิทยาเขต
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ต่างๆ

โครงการ/กิจกรรม

 7.1 โครงการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา น�ามหาจุฬาฯ สู่อาเซียน

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนิสิตในประเทศอาเซียนที่ก�าลังศึกษาใน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มาตรการ

 8.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิตในประเทศอาเซียนที่ก�าลังศึกษาใน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม

 8.1 โครงการนิสิตอาเซียนศาสนสัมพันธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

การให้บริการทางวิชาการและการสร้างระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธ

ศาสนา การจัดการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน

 เป้าประสงค์ที่ 3 ศูนย์อาเซียนศึกษาให้บริการทางวิชาการและการสร้างระบบ

ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา การจัดการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมใน

ประชาคมอาเซียนให้แก่ชุมชนและสังคมระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัด

 1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพุทธบูรณา

การกับประชาคมอาเซียน

 2. จ�านวนของนิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรพุทธอาเซียนศึกษา ระดับปริญญามหา

บัณฑิต

 3. จ�านวนของต�าราทางวิชาการและต�าราการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาใน

อาเซียน
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 4. จ�านวนของบทความวิชาการด้านองค์ความรู้ในอาเซียนที่เผยแผร่ในเว็บไซต์

ของศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

 5. จ�านวนของบทความวิชาการด้านองค์ความรู้ในอาเซียนได้รับการอ้างอิง 

การน�าเสนอ การน�าไปใช้ การตีพิมพ์ และได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติอย่าง

น้อย 1 บทความต่อปีงบประมาณ

 6. วารสารพุทธอาเซียนศึกษา (Journal of Buddhist ASEAN Studies) ที่จัด

ท�าข้ึนได้รับการบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-journal 

Citation Index: TCI)

 7. จ�านวนผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความวิชาการและ

บทความวิจัยเชิงพุทธอาเซียน

กลยุทธ์ท่ี 9 ส่งเสริมการให้บริการชุมชนเก่ียวกับองค์ความรู้ใหม่ของประชาคม

อาเซียนท่ีบูรณาการร่วมกับพระพุทธศาสนา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ

ฝึกอบรม

มาตรการ

 9.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคม

อาเซียนท่ีบูรณาการร่วมกับพระพุทธศาสนา

โครงการ/กิจกรรม

 9.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพุทธบูรณาการกับประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาและเปิดหลักสูตรพุทธอาเซียนศึกษา ระดับปริญญามหา

บัณฑิต

มาตรการ

 10.1 ส่งเสริมให้เปิดหลักสูตรพุทธอาเซียนศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต

โครงการ/กิจกรรม

 10.1 โครงการจัดท�าหลักสูตรพุทธอาเซียนศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต
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กลยุทธ์ท่ี 11 ส่งเสริมการผลิตต�าราทางพระพุทธศาสนาที่เชื่อมโยงกับภาษา

อาเซียน เช่น แปลหนังสือธรรมะภาษาไทยเป็นภาษาอาเซียน และแปลหนังสือ

วิชาการทางพุทธศาสนาของอาเซียนเป็นภาษาไทย

มาตรการ

 11.1 ส่งเสริมการผลิตต�าราทางพระพุทธศาสนาที่เช่ือมโยงกับภาษาอาเซียน

 11.2 ส่งเสริมการผลิตต�าราการวิจัยเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

 11.1 โครงการผลิตต�าราทางวิชาการและต�าราการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนา

ในอาเซียน

กลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาและเผยแพร่บทความวิชาการเกี่ยวกับองค์ความรู ้ใน

อาเซียนเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาสู่พื้นที่สาธารณะ

มาตรการ

 12.1 ส่งเสริมการเขียนบทความวิชาการเกี่ยวกับองค์ความรู้ในอาเซียนเพื่อน�า

เสนอในเว็บไซต์ของศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

 12.2 ส่งเสริมการเขียนบทความวิชาการเกี่ยวกับองค์ความรู้ในอาเซียนเพื่อน�า

เสนอในเวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการ/กิจกรรม

 12.1 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับองค์ความรู้ในอาเซียน

 12.2 โครงการส่งเสริมให้บทความวิชาการเกี่ยวกับองค์ความรู้ในอาเซียนได้

รับการอ้างอิง การน�าเสนอ การน�าไปใช้ การตีพิมพ์ และได้รับรางวัลระดับชาติและ

นานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนาและผลิตวารสารอาเซียนศึกษา มจร ท้ังภาษาไทย ภาษา

อังกฤษ และภาษาอาเซียน
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มาตรการ

 13.1 จัดท�า “วารสารพุทธอาเซียนศึกษา (Journal of Buddhist ASEAN 

Studies)

 13.2 ส่งเสริมการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเก่ียวกับพุทธศาสนา

ในอาเซียนบูรณาการร่วมกับภาษา การศึกษา และวัฒนธรรมพื้นถิ่นในประเทศอาเซียน

โครงการ/กิจกรรม

 13.1 โครงการจัดท�าวารสารพุทธอาเซียนศึกษา (Journal of Buddhist 

ASEAN Studies)

 13.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความวิชาการและบทความ

วิจัยเชิงพุทธอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโดยยึดการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ

บาลท่ีสอดคล้องยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

 เป้าประสงค์ท่ี 4 ศูนย์อาเซียนศึกษาเน้นการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโดย

ยึดการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด

 1. บุคลากรของศูนย์อาเซียนศึกษาให้มีความรู้เรื่องพระพุทธศาสนา การศึกษา 

ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนร้อยละ 50 ของทั้งหมด

 2. บุคลากรของศูนย์อาเซียนศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมอาเซียนทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติอย่างน้อยปีละ 3 คร้ัง

 3. มีการประเมินผลการบริหารจัดการงานของศูนย์อาเซียนศึกษาตามวงจร 

PDCA

 4. ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ส�าหรับการบริหาร

 5. จ�านวนของทรัพยากรท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการ

 6. ผลการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานบริหารและงานส่วนวิจัย สารสนเทศ
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และบริการวิชาการของศูนย์อาเซียนศึกษา

 7. ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์ด้านงบประมาณของ

ศูนย์อาเซียนศึกษา

กลยุทธ์ที่ 14 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความตื่นรู ้และทันยุคทัน

เหตุการณ์

มาตรการ

 14.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของศูนย์อาเซียน

ศึกษาให้มีความรู้เรื่องพระพุทธศาสนา การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

 14.2 ส่งเสริมบุคลากรให้เข้าร่วมกิจกรรมอาเซียนท้ังในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการ/กิจกรรม

 14.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของศูนย์

อาเซียนศึกษา

 14.2 โครงการจัดสรรทุนสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมอาเซียนในระดับชาติ

และนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 15 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้กระชับ รวดเร็ว 

และตรงเวลา

มาตรการ

 15.1 จัดให้มีระบบและกลไกการบริหารจัดการภายในศูนย์อาเซียนศึกษาให้

กระชับ รวดเร็ว และตรงเวลา

โครงการ/กิจกรรม

 15.1 โครงการประเมินผลการบริหารจัดการงานของศูนย์อาเซียนศึกษาตาม

วงจร PDCA
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กลยุทธ์ที่ 16 พัฒนาทรัพยากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้การ

บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพระดับสากล

มาตรการ

 16.1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศส�าหรับการบริหารท่ีมีอยู่ให้มีความเชื่อมโยง

ครบถ้วนและมีความเป็นปัจจุบัน

 16.2 พัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรที่สนับสนุนการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม

 16.1 โครงการจัดท�าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนามหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 17 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพวิชาการและการ

ศึกษาของศูนย์อาเซียนศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

มาตรการ

 17.1 สร้างความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพวิชาการและการศึกษา

แก่บุคลากรและส่วนงานอย่างมีระบบและต่อเน่ือง

 17.2 ตรวจสอบและประเมินคุณภาพส่วนงานบริหารและงานส่วนวิจัย สารสนเทศ

และบริการวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม

 17.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพวิชาการและการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงบประมาณของศูนย์

อาเซียนศึกษาให้คุ ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

มาตรการ

 18.1 จัดให้มีการจัดท�าแผนกลยุทธ์ด้านงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

 18.1 โครงการจัดท�าแผนกลยุทธ์ด้านงบประมาณของศูนย์อาเซียนศึกษา 
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 เพื่อให้การบริหารงานศูนย์อาเซียนศึกษา ด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บรรลุวัตถุประสงค์ ตรงตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ในการด�าเนินงานให้ครอบคลุมท้ัง 4 ด้านคือ

 1. การบริหาร

 2. แผนและการสร้างเครือข่าย

 3. วิจัย

 4. สารสนเทศ และบริการวิชาการ

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อ

บริหารงานศูนย์อาเซียนศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ
ประจ�าปี 2559

ศูนย์อาเซียนศึกษา
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แผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

และ

กรอบจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2559

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนกลาง

ศูนย์อาเซียนศึกษา       1,885,760 

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ ค�าขอ 59

หมวดรายการ
ในงบ

ประมาณ

นอกงบประมาณ

รวม
 มหาวิทยาลัย

ส่วน

งาน

รวมท้ังสิ้น
     

6,519,760 

     

5,366,000 

                 

- 

        

11,885,760 

แผนงาน : รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
     

4,700,000 

                 

- 

                 

- 

          

4,700,000 

โครงการ : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
     

4,700,000 
  

          

4,700,000 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษา

     

1,619,760 

     

4,466,000 

                 

- 

          

6,085,760 

ผลผลิตที่ 1 : ผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
     

1,519,760 

       

966,000 

                 

- 

          

2,485,760 

1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
     

1,309,760 
                 - 

                 

- 

          

1,309,760 

1.1เงินเดือนและค่าจ้างประจ�า
     

1,107,360 
                 - 

                 

- 

          

1,107,360 

1.1.1) บุคลากรสายวิชาการ    
                      

- 

1.1.2) บุคลากรสายปฏิบัติการ
     

1,107,360 
 

          

1,107,360 

1.2ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว  
                      

- 

1.3เงินประจ�าต�าแหน่งทางวิชาการ    
                      

- 



[ 49 ]

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร                                       ASEAN Studies Center, MCU     

1.4ค่าตอบแทนต�าแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ
        

202,400 
                 - 

                 

- 
            202,400 

       -  ผู้อ�านวยการ
        

134,000 
              134,000 

       -  รองผู้อ�านวยการ
         

68,400 
  

              

68,400 

1.5เงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการบุคลากร    
                      

- 

2.ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน
       

210,000 
       546,000 

                 

- 
            756,000 

2.1ค่าตอบแทน
                 

- 
                 - 

                 

- 

                      

- 

1)ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ(อาจารย์พิเศษ)    
                      

- 

2)ค่าตอบแทนต�าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ    
                      

- 

3)ค่าพาหนะประจ�าต�าแหน่งผู้บริหาร    
                      

- 

2.2ค่าใช้สอย
         

50,000 

        

236,000 

                 

- 
            286,000 

  - .ประชุมกรรมการ(เฉพาะกรรมการตามข้อบังคับ)
                 

- 

        

106,000 
             106,000 

 - ประชุมเฉพาะกิจและประสานงานท่ัวไป
                 

- 
         80,000  

              

80,000 

 - ประสานงานทั่วไป
         

50,000 
                 -   

 - ค่าประชุมกับหน่วยงานอื่น
                 

- 
         50,000  

              

50,000 

2.3ค่าสาธารณูปโภค
         

30,000 
                 - 

                 

- 

              

30,000 

 - ค่าไปรษณียภัณฑ์ 
         

30,000 
  

              

30,000 

2.4ค่าจ้างเหมาบริการ
                 

- 
       140,000 

                 

- 
            140,000 

 - งานพิมพ์หนังสือและเอกสาร 
                 

- 
         50,000  

              

50,000 

- ค่าใช้สอยจัดงาน 
                 

- 
         50,000   

 - ค่าใช้สอยประชาสัมพันธ์อาเซียนศึกษา 
                 

- 
         20,000   

 - ค่าใช้สอยงานประกันคุณภาพการศึกษา 
                 

- 

         

20,000 
 

              

20,000 
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2.5ค่าวัสดุ
        

130,000 

        

170,000 

                 

- 

            

300,000 

        1) วัสดุส�านักงาน
         

50,000 
  

              

50,000 

        2) วัสดุคอมคอมพิวเตอร์
         

30,000 

        

170,000 
 

            

200,000 

        3) วัสดุตกแต่ง/งานบ้าน งานครัว    
                      

- 

       4) ค่าวัสดุการศึกษา(ซ้ือหนังสือ/ส่ือทางการ

ศึกษาอื่นๆ เข้าห้องสมุด)

         

50,000 
  

              

50,000 

3.งบลงทุน
                 

- 

       

420,000 

                 

- 

            

420,000 

3.1ค่าครุภัณฑ์
                 

- 

        

420,000 

                 

- 

            

420,000 

          1) โต๊ะผู้บริหาร 
                 

- 

         

50,000 
 

              

50,000 

    2) โต๊ะเก้าอี้ส�านักงานเจ้าหน้าท่ี     -   40,000  
              

40,000 

            3 ) คอมพิวเตอร์ 
                 

- 

         

75,000 
 

              

75,000 

           4) โต๊ะประชุม 
                 

- 

        

100,000 
 

            

100,000 

           5) แฟ็กซ์รับส่งเอกสาร 
                 

- 

         

15,000 
 

              

15,000 

           6) เคร่ืองสแกนเนอร์ 
                 

- 

         

30,000 
 

              

30,000 

            7) ปริ้นเตอร์ 
                 

- 

         

60,000 
 

              

60,000 

            8)  ตู้ใส่เอกสาร เหล็กและไม้ 
                 

- 

         

50,000 
 

              

50,000 

3.2 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
                 

- 

                 

- 

                 

- 

                      

- 

4.เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งสถาบันพระธรรมทูต
                 

- 

                 

- 

                 

- 

                      

- 

5.เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
                 

- 

                 

- 

                 

- 

                      

- 
     

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการบริการวิชาการ
       

100,000 

     

3,500,000 

                 

- 

          

3,600,000 

 -โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธ

ศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน

        

100,000 

        

500,000 
 

            

600,000 
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 -โครงการวารสารพุทธอาเซียนศึกษา มจร
                 

- 

        

400,000 
 

            

400,000 

 -โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ

การเขียนบทความวิชาการสู่ประชาคมอาเซียน

                 

- 

        

600,000 
 

            

600,000 

 -โครงการประชุมวิชาการพุทธวิจัยในอาเซียน

ระดับชาติ

                 

- 

     

1,000,000 
 

          

1,000,000 

 -โครงการผลิตต�าราและฐานข้อมูลทางวิชาการ

และการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน

                 

- 

     

1,000,000 
 

          

1,000,000 

แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม

       

200,000 

       

400,000 

                 

- 

            

600,000 

ผลผลิตท่ี 1 : ผลงานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
       

200,000 

       

400,000 

                 

- 

            

600,000 

 -โครงการบริหารจัดการความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนด้วยหลักขันติธรรม

        

100,000 

        

200,000 
 

            

300,000 

 -โครงการฑูตพุทธอาเซียนศึกษา
        

100,000 

        

200,000 
 

            

300,000 

แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
                 

- 

       

500,000 

                 

- 

            

500,000 

ผลผลิตท่ี 1 : ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้
                 

- 

       

500,000 

                 

- 

            

500,000 

 -โครงการวิจัย เรื่อง “วิถีการอยู่ร่วมกันระหว่าง

ประชากรพหุวัฒนธรรม”
 

        

500,000 
 

            

500,000 

 -โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาภาวะผู้น�าของ

ผู้น�าศาสนาท่ีมีต่อประชาชนในประชาคมอาเซียน”
 

        

500,000 
 

            

500,000 

                รับรองตามนี้                                 รับรองตามนี้

(พระมหาศรีทนต์  สมจาโร) (พระสุวรรณเมธาภรณ์)

ผู้อ�านวยการกองแผนงาน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
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 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ด�าเนิน

การโดยสถาบันภาษา โดยใช้งบประมาณปี 2558 ของศูนย์อาเซียนศึกษามีดังนี ้

 

รายชื่อโครงการประจ�าปี 2558
 

 1. โครงการประชุมสัมมนานานาชาติลุ่มน�้าโขง    

 2. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน “ตัวแทน

พูดภาษาอังกฤษ 1 คน ต่อ 1 ส่วนงาน”

 3. โครงการอบรมภาษาอังกฤษส�าหรับบุคลากรเพ่ือรองรับอาเซียน 

 4. โครงการค่ายยุวชนอาเซียนเพื่อวัฒนธรรม ภาษา และศาสนา 

 5. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียนส�าหรับนิสิต   

 6. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียนส�าหรับนิสิต 

 7. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือความก้าวหน้า

ในประชาคมอาเซียน

โครงการ-กิจกรรม  
ประจ�าปี 2559
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 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ด�าเนิน

การ โดยใช้งบประมาณปี 2559 ของศูนย์อาเซียนศึกษามีดังนี้ 

รายชื่อโครงการประจ�าปี 2559
 

 1. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้า

ในประชาคมอาเซียน

 2. โครงการวารสารพุทธอาเซียนศึกษา มจร.

 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิชาการ

สู่ประชาคมอาเซียน

 4. โครงการ (สถาบันภาษา) ท�าในนามศูนย์อาเซียน

 5. โครงการผลิตต�าราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธ

ศาสนาในอาเซียน

 6. โครงการบริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน

ด้วยหลักขันติธรรม

 7. โครงการยุวสงฆ์อาเซียน 

 8. โครงการวิจัย เรื่อง "วิถีการอยู่ร่วมกันระหว่างประชากรพหุวัฒนธรรม"

 9. โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาภาวะผู้น�าของผู้น�าศาสนาที่มีต่อประชาชน

ในประชาคมอาเซียน"

 10. โครงการประชุมวิชาการพุทธวิจัยในอาเซียนระดับชาติ

 11. โครงการพุทธวิจัย

ประเภทโครงการ
 

 1. โครงการแบ่งตามส่วนงาน

 2. โครงการแบ่งตามความร่วมมือเครือข่าย

 3. โครงการแบ่งตามระยะเวลาการด�าเนินงาน

 1. โครงการแบ่งตามลักษณะส่วนงาน:

 1.1 ส่วนงานบริหาร

 โครงการส่วนงานบริหารและแผน
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 โครงการส่วนงานวางแผนและพัฒนาเครือข่าย

 1.2 ส่วนงานวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ

 โครงการส่วนงานวิจัยและสารสนเทศ 

 โครงการส่วนงานบริการวิชาการ

 2. โครงการแบ่งตามความร่วมมือเครือข่าย:

 โครงการร่วมกับหน่วยงานภายในมจร. วิทยาเขต และ วิทยาลัย

 โครงการร่วมกับหน่วยงานภายนอก มจร. ระหว่างสถาบันการศึกษาภายใน

ประเทศ

 โครงการร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ           

 โครงการแบ่งตามระยะเวลาที่ด�าเนินการ:

 โครงการท่ีด�าเนินการแล้ว

 โครงการท่ีก�าลังด�าเนินการ

 โครงการท่ีจะด�าเนินการ

 โครงการต่อเน่ือง

ส่วนงานบริหารและแผน

 โครงการบริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน

ด้วยหลักขันติธรรม

 

ส่วนงานวางแผนและพัฒนาเครือข่าย

 โครงการเครือข่ายสัมพันธ์อาเซียน

 โครงการเครือข่ายนิสิตสัมพันธ์อาเซียน

 โครงการยุวสงฆ์อาเซียน 

 โครงการนิสิตอาเซียนอาสา

    โครงการประชุมวิชาการพุทธวิจัยในอาเซียนระดับชาติ
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ส่วนงานวิจัยและสารสนเทศ

 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพุทธศาสนาเพ่ือความก้าวหน้าในประชาคม

อาเซียน

 โครงการวิจัย เร่ือง "วิถีการอยู่ร่วมกันระหว่างประชากรพหุวัฒนธรรม"

 โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาภาวะผู้น�าของผู้น�าศาสนาที่มีต่อประชาชนใน

ประชาคมอาเซียน"

ส่วนงานบริการวิชาการ

โครงการวารสารพุทธอาเซียนศึกษา มจร.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิชาการสู ่

ประชาคมอาเซียน

โครงการ (สถาบันภาษา) ท�าในนามศูนย์อาเซียน

โครงการผลิตต�าราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธ

ศาสนาในอาเซียน

 โครงการแบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย   

  ส�าหรับนิสิต 

  นิสิตไทย

  นิสิตนานาชาติอาเซียน

 ส�าหรับบุคคลากรมหาวิทยาลัย ส่วนกลาง ส่วนวิทยาเขต ส่วนวิทยาลัย 

 ร่วมกับหน่วยงานภายใน มจร

 จากการด�าเนินงานของโครงการที่ผ ่านมาเป็นการพัฒนาเพื่อเตรียมความ

พร้อมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งเปิดกว้าง

ถึงระดับนิสิต และเยาวชนให้มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ดังปรากฏ

ข้างต้น อย่างไรก็ตามภารกิจอีกส่วนงานของศูนย์อาเซียนคือด้านงานบริหารเกี่ยวกับ

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือวิชาการทางพระพุทธศาสนาและการพัฒนางานวิจัยใน

ประชาคมอาเซียน ยังเป็นภารกิจที่จ�าเป็นต้องพัฒนาให้เกิดข้ึนเพื่อให้ความสอดคล้อง
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กับการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาที่มุ ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และงานวิจัยทาง

พระพุทธศาสนา

สรุปโครงการ

 - โครงการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์      10   โครงการ

 - โครงการท่ีไม่บรรลุวัตถุประสงค์    1    โครงการ 
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ส่วนที่ 2
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี

งบประมาณ 2559
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 จากการด�าเนินการจัดท�าโครงการของศูนย์อาเซียนศึกษาประจ�าปี พ.ศ. 2559 

มีผลงานและผลผลิต ดังต่อไปน้ี 

แบ่งตามส่วนงาน

 งานบริหาร  แผนและเครือข่าย

 งานวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ

 ส่วนงานบริหาร แผนและเครือข่าย

ล�าดับ ประเภทงาน  รายละเอียด จ�านวน

1 งานสารบัญ หนังสือเข้า  xxx ฉบับ

หนังสือออก  xxx ฉบับ

2 งานการเงิน โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน

4,700,000

3 ประชุม ประจ�าส�านักงาน

คณะกรรมการประจ�าศูนย์  

10 คร้ัง

    - 

ผลงาน และผลผลิต
ประจ�าปี  2559
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4 บุคคลากร

เจ้าหน้าท่ี 

4 รูป/คน 5 รูป/คน

5 รวมรักษาการ ผอ. 1 รูป/คน  

6 จัดท�าแผน 1. แผนระยะยาว 5 ปี แผน 11

2. แผนปฏิบัติการประจ�าปี

3. แผนงบประมาณประจ�าปี

4. แผนจัดการความเส่ียง

5. แผนจัดองค์กรเรียนรู้

6. แผนจัดท�าการประกันคุณภาพการศึกษา

7. แผนบริหารองค์กร

8. แผนบริหารโครงการ

9. แผนพัฒนาบุคคลากรศูนย์

10. แผนการสร้างเครือข่าย

11. แผนวิจัยประจ�าปี

12. แผนสารสนเทศ

13. แผนบริหาวิชาการ

รวมทั้งสิ้น 

1 

1

1

1

1 

1

1

1

1 

1 

1

1

1

13 แผน

7 สร้างเครือข่าย

 

 เครือข่ายบริหาร

เครือข่ายวิจัย

เครือข่ายนักวิชาการ

เครือข่ายนิสิต 

รวมจ�านวนท้้งสิ้น

23  คน

50  คน

20  คน

60  คน

คน

องค์กร
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 ส่วนงานงานวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ
 

งานวิจัย และบทความวิชาการ/วิจัย

ล�าดับ ประเภท จ�านวน 

1 งานวิจัยเกี่ยวกับอาเซียน 18 เรื่อง

2 บทความวิชาการและบทความวิจัย  29 บทความ

(ไทย) 23 บทความ

(อังกฤษ 6 บทความ

การจัดท�าสารสนเทศและบริการวิชาการ

ล�าดับ ประเภท ชื่อ และ จ�านวน จ�านวน

1  เว็บไซต์ หน้าแรก

MCU ASC Weekly

   ฐานความรู้อาเซียน (Asean K Base)

         ฐานความรู้อาเซียนทั่วไป

         ฐานความรู้พระพุทธศาสนาใน

อาเซียน

         ฐานความรู้ - มหาจุฬาฯ & อาเซียน

         ข่าวสารอาเซียน

         แหล่งสืบค้นอาเซียน

ฐานความรู้อาเซียนมีเดีย (ASEAN K Media)

         วีดิทัศน์อาเซียน

         สื่อสิ่งพิมพ์อาเซียน

         โสตทัศนอาเซียน

วารสารพุทธอาเซียน

โครงการ/ผลงาน
    โครงการศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

    เครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษามจร
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ผลงาน Works
    สื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ฯ

    บทความวิชาการ

    วารสาร

    ผลงานวิจัย

    ห้องเรียนออนไลน์

    ห้องภาพ

สารสนเทศ & ศูนย์ส่ือ

สารสนเทศ-ศูนย์อาเซียนศึกษา

   ประกันคุณภาพการศึกษา

   จัดการความรู้

   บริหารความเสี่ยง

   ประเมินตนเอง

ศูนย์ส่ือ-จัดท�าโดยศูนย์อาเซียนศึกษา

    ข่าวสารอาเซียน

    สื่อสิ่งพิมพ์อาเซียน

    ศูนย์รวมวีดิทัศน์อาเซียน

    ห้องภาพอาเซียน

    โสตทัศนะ

    แผนยุทธศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

    ปฏิทิน

    งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ออนไลน์

 เกี่ยวกับศูนย์
     วิสัยทัศน์อาเซียน

     ความเป็นมาของศูนย์

     ส�านักงาน

     บุคคลากร

ส่วนงาน

     ส่วนงานบริหารและแผน เครือข่าย

     ส่วนงานวิจัย สารสนเทศและบริการ

วิชาการ

ติดต่อ
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2 วารสารพุทธ

อาเซียน

  2 เล่ม ต่อปี

- วารสารพุทธอาเซียนฉบับท่ี 1

- วารสารพุทธอาเซียนฉบับท่ี 2

บทความ 8 เรื่อง

บทความ 8 เรื่อง

3 หนังสือ/ต�ารา 1. พระพุทธศาสนาในอาเซียน  

2. คู่มือการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน

3. หนังสือพุทธอาเซียน อินโฟกราฟฟิค 

4. ASEAN Buddhism (English)

5. พุทธวิจัยอาเซียน 

22 บท

7 บท

5 ส่วน

10 บท

6 บท

4 สื่อสิ่งพิมพ์

เพื่อการอ่าน

โปรชัวร์อาเซียน ภาษาอังกฤษ

Banner ไวนิลประชาสัมพันธ์  

10 ช้ิน

5 สิ่ื่อเพ่ือการ

อ่าน

ประเภทแผ่นพับแนะน�าศูนย์อาเซียนศึกษา 

(ภาษา)อังกฤษ

1  ช้ิน

สื่อสิ่งอ่านประเภท โปรชัวร์
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ผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2559

รายชื่อโครงการประจ�าปี 2559
 

ล�าดับ ชื่อ โครงการ

1 พัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน

2 วารสารพุทธอาเซียนศึกษา มจร.

3 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิชาการสู่ประชาคมอาเซียน

4 ผลิตต�าราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน

5 บริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนด้วยหลักขันติธรรม

6 ยุวสงฆ์อาเซียน

7 วิจัย เรื่อง "วิถีการอยู่ร่วมกันระหว่างประชากรพหุวัฒนธรรม"

8 วิจัย เรื่อง "การศึกษาภาวะผู้น�าของผู้น�าศาสนาท่ีมีต่อประชาชนในประชาคมอาเซียน"

9 ประชุมวิชาการพุทธวิจัยในอาเซียนระดับชาติ

10 โครงการ (สถาบันภาษา) ท�าในนามศูนย์อาเซียน

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย มีพันธกิจส�าคัญในการวิจัย พัฒนา และติดตามประเมินผล โดยการ

ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการวิจัยทางพระพุทธ

ศาสนาในประชาคมอาเซียนแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต การให้บริการทาง

วิชาการและการสร้างระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา การจัดการศึกษา 

ภาษาและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน โดยมีผลการด�าเนินการแยกตามพันธกิจ 4  

ด้าน ดังน้ี

โดยมีผลการด�าเนินการแยกตามพันธกิจ 4  ด้าน ดังนี้ 

 1. มุ ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความเข้าใจและมีทักษะในการ

พัฒนางานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่บูรณาการร่วมกับสังคม การศึกษา ภาษาและ

วัฒนธรรมอาเซียน

 2. ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเก่ียวกับพระพุทธศาสนา การศึกษา และวัฒนธรรม

เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยโดยจัดท�าสารสนเทศ
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และการให้บริการวิชาการให้น�าไปสู่ความเป็นสากล   

 3. มุงส่งเสริมการผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคม

อาเซียนโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักการศึกษา นักวิชาการและ

นักวิจัยทางพระพุทธศาสนาในอาเซียน  

 4) มุ่งเน้นการบริหารงานของหน่วยงานโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย   

 1. มุ ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความเข้าใจและมีทักษะในการ

พัฒนางานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่บูรณาการร่วมกับสังคม การศึกษา ภาษา

และวัฒนธรรมอาเซียน  

 โครงการท่ี 1: โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางพระพุทธศาสนา

ในประชาคมอาเซียน

 ศูนย์อาเซียนศึกษาได้พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ จ�านวน 2 

เรื่อง โดยศึกษาในปัญหาวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือศึกษาปัจจัยทางด้านสังคม ศาสนา 

และวัฒนธรรมที่เอื้อต่อความร่วมมือกันระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิก

อาเซียน และอาเซียนพลัส ซึ่งศึกษาในกรอบวิจัยที่ว่าด้วยเรื่องการศึกษาวิจัยแนวทาง

ในการอยู่ร่วมกันระหว่างประชากรพหุวัฒนธรรม และการศึกษาวิจัยเก่ียวกับชีวิตและ

ผลงานของผู้น�าทางความคิด ทางสังคมและทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของ

ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียน

 เพื่อให้การด�าเนินงานของศูนย์อาเซียนศึกษาสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ว่า

ดัวยการพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ประชาคมอาเซียน และตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ที่ว่าด้วยการ

พัฒนาเครือข่ายสร้างความร่วมมือในประชาคมอาเซียน ของการประกันคุณภาพของ

ศูนย์อาเซียนศึกษา ดังนั้น ทางศูนย์อาเซียนศึกษา จึงได้จัดท�าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา

องค์ความรู้ใหม่ท่ีสอดคล้องกับประชาคมอาเซียน จ�านวน 2 เร่ือง คือ เร่ือง คือ

 1) โครงการวิจัยเรื่องที่ 1

 (ภาษาไทย) การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในประชาคมอาเซียนบนวิถีพหุวัฒนธรรม: 

พหุกรณีศึกษา



[ 70 ]

รายงานประจ�าปี      ๒๕๕๙                                          Annual Report 2016

 (ภาษาอังกฤษ) The Peaceful Co-existence in ASEAN Community on 

the Way of Multiculturalism: A Multi-Case Stud

 2) โครงการวิจัยเรื่องท่ี 2

 (ภาษาไทย)   อิทธิพลแห่งปฏิปทาของพระไทยต่อพุทธศาสนิกชนในประชาคม 

อาเซียน

 (ภาษาอังกฤษ)  The Influences of Patipada of Thai Monks to Bud-

dhist Followers in ASEAN Community

 โดยได้ออกแบบการด�าเนินการวิจัยด้วยรูปแบบเครือข่ายวิจัยด้วยการมีแม่ข่าย

คือศูนย์อาเซียนศึกษา จากส่วนกลาง และมีลูกข่ายคือนักวิจัยจากวิทยาลัยสงฆ์ และ

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉะนั้น การท�าโครงการวิจัย

ในคร้ังนี้จึงเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ พัฒนานักวิจัยมือใหม่ พัฒนาทักษะ

การวิจัยด้วยวิธีวิทยาการวิจัยท่ีหลากหลายและพัฒนาเครือข่ายวิจัยของศูนย์อาเซียน

ศึกษา โดยมีผลการด�าเนินงานดังน้ี

ภาพแบนเนอร์ประกอบโครงการ

 โครงการที่ 2: โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือ

ความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน

เพื่อส่งเสริมการท�าวิจัยของคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีสายวิชาการมีความส�าคัญและ

จ�าเป็นในการพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ในองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
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วิทยาลัยได้ก�าหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ว่าด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

องค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ซ่ึงในทาง

ปฏิบัติที่จะท�าให้การด�าเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการวิจัยที่

ก�าหนดไว้จ�าเป็นต้องจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน

และการด�าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น

ศูนย์อาเซียนศึกษาจึงจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบการวิจัยที่ทันสมัยและสา

มารถบูรณาการร่วมกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อรองรับการเปิดตัวเข้าสู่การเป็นประชาคม

อาเซียน  โดยมีผลการด�าเนินงานดังน้ี

 ผลการด�าเนินงาน

 1. หนังสือรายงานการวิจัย จ�านวน 23 เร่ือง ประกอบด้วย ส่วนกลาง 

จ�านวน 1 เรื่อง วิทยาเขต จ�านวน 10 เรื่อง และวิทยาลัยสงฆ์ จ�านวน 12 เร่ือง

 2. ศูนย์อาเซียนได้องค์ความรู้ใหม่ทางด้านพระพุทธศาสนาในประชาคม

อาเซียนผ่านกระบวนการวิจัย

 3. จ�านวนงานวิจัยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 50 ต่อปีงบประมาณ

 

หนังสือรายงานการวิจัย
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รายงานการวิจัย โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยเพื่อความก้าวหน้าในประชาคม

อาเซียน ปี 2558

No. ชื่อผู้ท�าวิจัย ชื่อหัวข้อโครงการวิจัย

1. รูปแบบการส่งเสริมภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของชนชาติพันธุ ์ปกาเกอะญอใน

จังหวัดเชียงราย

2. กระบวนการเปลี่ยนแปลงตุงไทลื้อ อ�าเภอเชียงค�า จังหวัดพะเยา

3. การศึกษาผลงานและบทบาทผู้น�าทางความคิดแห่งดินแดนลุ่มน�้าโขง : 

กรณีศึกษาพระมหาราชครูโพนสะเม็ก

4. การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ�าเภอเชียงคาน จังหวัด

เลย

5. A study of the way of life of Cambodian Monk student in 

Thailand.

6. ความหลากหลายทางชาติพันธ์กับวิถีการอยู ่ร ่วมกันอย่างสันติสุขใน

ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษานิสิตกลุ่มประเทศ CLMV ในหมาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

7. การศึกษาวิเคราะห์วิถีการท�าบุญถวายสังฆทานร่วมมิตรภาพ ไทย –

กัมพูชา

8. Report of Buddhist Research Synthesis for Advancement in 

ASEAN community.

Research fund from Buddhist Research Institute.

 

การวิจัย โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน 

ปี 2559 

No. ชื่อผู้ท�าวิจัย ชื่อหัวข้อโครงการวิจัย

1. วิถีการอยู่ร่วมกันของพระนิสิตอาเซียนในระดับบัณฑิตศึกษา มจร

2. ศึกษาวิเคราะห์พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมล้านนากับประชาคม

อาเซียนลุ่มน�้าโขงตอนบน

3. อิทธิพลของประเพณีก�าฟ้าที่มีอิทธิพลต่อวิถีการด�าเนินชีวิตของชาวไท

นพวน บ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่

4. การพัฒนาบุคลากรสถาบันภาษาด้านภาษาเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน

5. การศึกษาวิธีการสอนกัมมัฏฐานของวิป ัสสนาอาจารย ์ส�าหรับนิสิต

อาเซียน
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6. กระบวนการสืบทอดองค์ความรู้ด้านจิตวิญญาณของชนเผ่าเมี่ยน อ�าเภอ

บ่ง จังหวัดพะเยา

7. วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของกลุ่ม

ชาติพันธ์ไทยมอญในจังหวัดราชบุรี

8. การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมคนรุ่นใหม่ จังหวัดเลยและแขวงหลวงพระ

บาง สาธารณรัชประชาธิปไตย ประชาชนลาว

9. การศึกษาความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ของประชาชนในกลุ่ม CLMV 

กรณีศึกษาวัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

10. การศึกษาความเป็นพหุวัฒนธรรมทางศาสนาในประเพณตรุษจีนปากน�้า

โพธ์ิ จงนครสวรรค์

11 อิทธิพลค�าสอนของพุทธทาสภิกขุด้านสันติภาพต่อประชาชนในภูมิภาค

อาเซียน

12 การสร้างความสัมพันธ์ของประชาคมอาเซียน : พระพุทธศาสนาและ

วัฒนธรรมของจังหวัดน่าน-แขวงไชยบุรี สปป.ลาว

13 ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐานของวัดหนองป่าพง 

จ.อุบลราชธานีกับวัดป่าภูเสลา แขวงจ�าปาสัก ประเทศลาว

14. การศึกษาวิถีการด�าเนินชีวิตท่ีส�าคัญต่อพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนา

ระหว่างคนไทยใหญ่ เขตอ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

15. การศึกษาพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์กัมพูชา

16. Buddhamma based coexistence of ASEAN Students.

17. พหุ นิ ย ม เ ชิ ง วัฒนธร รมแบบ พุทธกั บก า ร พัฒนากา ร เ มื อ ง แบบ

ประชาธิปไตย : กรณีศึกษาบ้านด่าน ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 

ประเทศไทย

18. ศึกษาวิเคราะห์สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย : กรณีศึกษาชุมชน

ชาวพุทธ คริสต์ อิสลาม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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2. ส่งเสริมการจัดท�าสารสนเทศและการให้บริการวิชาการให้น�าไปสู่ความ

เป็นสากล 
 

 โครงการวารสารพุทธอาเซียนศึกษา (Journal of Buddhist Asean 

Studies)

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ก�าหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์-

กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนาและผลิตวาสารอาเซียนศึกษา มจร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

และภาษาอาเซียน โดยมีมาตรการ จัดท�าวารสารพุทธอาเซียนศึกษา (Journal of 

Buddhist Asean Studies) และส่งเสริมการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย

เก่ียวกับพุทธศาสนาในอาเซียนบูรณาการร่วมกับภาษา การศึกษา และสังคมวัฒนธรรม

ในประเทศกลุ่มประเทศอาเซียน มีผลการด�าเนินการดังนี้

 1. จัดท�าจุลสารเผยแผ่ผลงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์

อาเซียนศึกษาต่อองค์กรต่างๆท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 12 เล่ม/ปี

 2. รวมและเผยแผ่ผลงานวิชาการในวารสารพุทธอาเซียนศึกษา (Journal 

of Buddhist Asean Studies) ปีละ 2 เล่ม 

  

วารสารพุทธอาเซียนศูนย์อาเซียนศึกษา 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิชาการ

สู่ประชาคมอาเซียน

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ก�าหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์
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กลยุทธ์ที่ 13 : การส่งเสริมการเขียนบทความวิชาการของคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี

สายวิชาการเพื่อการสู ่ประชาคมอาเซียนมีความส�าคัญและจ�าเป็นในการถ่ายทอด

องค์ความรู ้ใหม่ในองค์กรสู ่โลกภายนอกให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จาก

แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์อาเซียนศึกษา 

ได้จ�าท�าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิชาการ

สู่ประชาคมอาเซียนแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย ให้ได้มีโอกาสพัฒนางานเขียน โดยเฉพาะการเขียนเชิงวิชาการ

ทางพระพุทธศาสนาที่บูรณาการร่วมกับสังคม การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 

โดยการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบการวิจัยที่ทันสมัยและสามารถบูรณา

การร่วมกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อรองรับการเปิดตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน มี

ผลการด�าเนินงานดังน้ี

 1 .จ�านวนบทความผู้เข้าร่วมโครงการ 80 บทความ 

 2. ศูนย์อาเซียนรวบรวมและเผยแผ่ผลงานวิชาการทางพระพุทธศาสนาเพ่ือ

เป็นฐานข้อมูลของประชาคมอาเซียน

รายช่ือบทความบางส่วนที่ผู ้อบรมพัฒนาเพื่อขออนุมัติตีพิมพ์ในวารสารพุทธ

อาเซียน

ล�าดับ ชื่อผู้เขียนบทความ ชื่ออีเมลย์ติดต่อ-สังกัด ชื่อบทความ

1. ดร.พิเชฐ ท่ังโต ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์ มจร

raphind@yahoo.com

ยุทธศาสตร์พุทธ กลยุทธ์อิสลาม ; แนวทาง

การบริหารกิจการศาสนาสู่ศาสนาอาเซียน

Buddhist-Muslim Strategies : Model of 

Religious Management to ASEAN religion 

2. พระมหายงยุทธ  ธีรธมฺโม 

(พลม่ัน),ดร. 

นักวิชาการอิสระ

pmyongyut@hotmail.com

ดาวนักษัตรในอาเซียน: ความสัมพันธ์ทาง

ศาสนาและวัฒนธรรม

3. พระระพิน พุทฺธิสาโร ดร. ประธาน ภาควิชาการจัดการ

เชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร ์

มจร

raphind@yahoo.com

พม่า : พระอึดอัด การสื่อสารทางการเมือง

และตัวตน  ที่วัดมนูหะ    
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4. พระปลัดวีระชนม์ เขม

วีโร,ดร. 

นายธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์ 

นายทิพย์ ขันแก้ว 

คณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 

ekmcukk@gmail.com

การสะเดาะเคราะห์ ค�้าโพธิ์ค�้าไฮ ของชาว

จังหวัดบุรีรัมย์ Dispelling the Omen 

‘Kambokamhai’: Belief & Ritual by 

the Buriram Locals

5. นายธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์

พระปลัดวีระชนม์ เขม

วีโร,ดร

นายโฆษิต คุ้มท่ัว

นางสาวมณฑิรา สะแกทอง

ดร.สงวน หล้าโพนทัน

คณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 

ekmcukk@gmail.com

วัฒนธรรมศีล 5 กับความผาสุกของสังคมไทย

Five precepts culture for the peace 

of Thai Society

6. พระครูสุตชยาภรณ์ (เขียว

สุข) 

Phrakrusutachayaporn 

(Kiewsook)

วิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง 

โทรศัพท087-184-7139 

Email: Singchai2559@

gmail.com

การศึกษากระบวนการสืบทอดงานพุทธศิลป์

นครล�าปาง

The study of the succession process

Lampang Buddhist Art

7. พระมหาดาวสยาม วชิร

ปัญโญ, ดร.

ขบวนการพุทธชาตินิยมในพม่า

8. พระมหาประสิทธ์ิ  ญาณ

ปฺปทีโป

 prasit008@gmail.com การพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่ชายแดนเพื่อ

ความยั่งยืนของชุมชน ศึกษากรณี  3 จังหวัด

ชายแดนอีสานใต้

9. ดร.ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ วิทยาลัยสงฆ์ บุรีรัมย์

แก้วใส น�าใจสะอาด 

konhin51@gmail.com

อิทธิพลของพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในอาณาจักร

ตามพรลิงค์ผ่านพุทธศิลป์

10. พระครูปลัดนันทชัย  นนฺท

ชโย (ผิวตะศาสตร์)

พระวินัยปิฎก; บทบาทและหน้าที่ของพระ

สงฆ์กับการแก้ไขปัญหาความยากจนของ

ประชาคมอาเซียน

11. ดร.รุ่งโรจน์  ศิริพันธ์ สถาบันภาษา มจร

Maharoj@hotmail.com

การพัฒนาพลเมืองอาเซียนเพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

ในการรองรับประชาคมอาเซียน

12. พระพรสวรรค ์   ฐิติ

ญาโณ,ดร.

อาจารย์ประจ�า วิทยาลัยสงฆ์

ศรีสะเกษ  

phraponsawan_23@

hotmail.com

จุดเริ่มต้นของอาเซียนสีเขียวด้วยแนวทาง

พระพุทธศาสนา

13. ดร.เบญจพร สอนบุญลา E – mail  :   Benjaant@

hotmail.com  Mobile   

:    (087) 813-0059                                       

ID LINE  :  antben99

สัมมาวาจา : ความเชื่อมโยงเพื่อรวมกันเป็น

หนึ่งในอาเซียน
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14 พระเดชขจร ขนฺติธโร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สาขารัฐศาสตร์ มจร.หนองคาย

dphuthip@hotmail.com

มาตรการของรัฐเพื่อการรับมือภัยพิบัติใน

ภูมิภาคอาเซียน

State Measuring for Natural Disasters 

in ASEAN

15 ชนันภรณ์  อารีกุล โ ร ง เ รี ย น บ า ลี เ ต รี ย ม

อุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ 

มจร.

kruuohha@gmail.com

การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาเพื่อพัฒนา

ทักษะข้ามวัฒนธรรม

ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

THE ASEAN STUDIES INSTRUCTION TO 

DEVELOP THE CROSS – CULTURAL SKILL 

OF LEARNERS IN THE 21st CENTURY

16 นางสาวสุนันทา   เอ๊าเจริญ โรงพยาบาลสามพราน 1/1 

ม.1 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน 

จ.นครปฐม 73210  

: โทร. 0965649451    Email 

: superjoylr@gmail.com

พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ

เครื่องมือสื่อสารอวัจนะภาษาเชิงพุทธบูรนา

การเพ่ือจัดการความขัดแย้งในระบบบริการ

สาธารณสุขรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม

Communication tools for conflict man-

agement of AEC health care system

by Buddhist  integration in the sam-

phran hospital

17 มณรัตน์ นิ่มสกุล Manarat 

Nimsakul

หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

dr.mnfirst@gmail.com 

กายภาวนากับวิถีแห่งการต่ืนตัวด้วยหฐโยคะ 

ในชุมชนอาเซียน

Physical Development in Hatha Yoga 

Sensuous Body in ASEAN Community

18 ณสิทธ์ิ นิ่มสกุล dr.mnfirst@gmail.com ศีล 5 กับการสร้างความสุขในองค์กรอาเซียน 

CS. Shoes ประเทศไทย 

19 นายศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์นคร

ล�าปาง

“มอดศาสนา” ภัยคุกคามที่พระสงฆ์ใน

อาเซียนต้องระวัง

20. นายอิสรพงษ์  ไกรสินธุ์ , 

นางสาวมณฑิรา สะแกทอง   

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

montira_taa@hotmail.com

เครื่องรางของขลังความเชื่อของคนในจังหวัด

อีสานไต้

22. พระครูธรรมธรวรเดชา อคฺค

เตโช (วรเดชา พรหมเสนา) 

ส�านักงานอธิการบดี มจร การมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนเพ่ือพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนแนวพุทธในอาเซียน

The relation with communities to 

Buddhism sustainable development 

in ASEAN
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23. พระครูสิทธิธรรมาภรณ์ อาจารย์ สาขาวิชาพระพุทธ

ศาสนา  วิทยาลัยสงฆ์เลย

sitthidhammaporn@

gmail.com 

เบอร์โทรศัพท์ : 084-953-

1243

บทบาทของพระสงฆ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในสังคมอาเซียน

Monk’s Role with Environmental 

Conservation In ASEAN

รายการตรวจสอบความคืบหน้าการพัฒนาบทความวิชาการ วิจัย

อีเมลย์ คณาจารย์ นิสิต เจ้าหน้าที่ พัฒนาการบทความ ภาษาอังกฤษ

ล�าดับ ชื่อผู้เขียนบทความ
ชื่ออีเมลย์ติดต่อ และ

สังกัด
ชื่อบทความ

1. Cayaporn Suk-
prasert. PH.D.

แก้วใส น�าใจ

สะอาด konhin51@

gmail.com

วิทยาลัยสงฆ์ บุรีรัมย์

 Stdy of the Route of the 
Emerald Buddha in ASEAN 
Context

2. Miss Apsorn Tiew-

charoenkij

polyglot_ta@yahoo.

co.uk

092-274-5339, 092-

883-9269

Promoting the ASEAN Cre-

ativity of Costume Culture 

and Industry

3. PhamahaKeerati  

Warakiti 

Silawat  Chaiwong

The Quality of Life of the 

Migrant’s Workers in ASEAN

4. C h a n a n p o r n  

Areekul

The Pali Pre-Univer-

sity School, Faculty 

of Education, MCU

THE ASEAN STUDIES INSTRUC-

TION TO DEVELOP

THE CROSS – CULTURAL SKILL 

OF LEARNERS IN THE 21st 

CENTURY
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5. Phrabaidikasuphot   

Ketnakorn

The Role of Opinion leaders 

of the Greater Mekong Re-

gion:  Phra Maha Rajchakru 

Phon Samek

6. Ven. Kangchai 

Mog

Social Community of Sus-

tainable Development in 

Northeast India

 

ภาพแบนเนอร์ประกอบโครงการ

 โครงการผลิตต�าราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้าน

พระพุทธศาสนาในอาเซียน

 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่

จัดต้ังขึ้นเพื่อการบริหารงาน การวางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย การศึกษาวิจัย การ

จัดระบบสารสนเทศ และการให้บริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

งานอาเซียน และประสานความร่วมมือกับส่วนงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น 

ๆ ในประชาคมอาเซียน เพื่อสร้างองค์ความรู้พร้อมน�าลงสู่การปฏิบัติที่จริง บริหารและ

ติดตาม  รวมทั้งจัดระบบสารสนเทศเพื่อเป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ดัง

นั้นศูนย์อาเซียนศึกษาจึงด�าเนินการโครงการผลิตต�าราและฐานข้อมูลทางวิชาการและ

การวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน มีผลการด�าเนินการดังนี้ 

 หนังสือการเขียนบทความวิชาการ หมายถึง ต�าราที่เกี่ยวข้องกับความรู้การ

เขียนบทความสู่ประชาคมอาเซียน ด้านอาเซียนศึกษา เน้นองค์ความรู้ทางพระพุทธ
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ศาสนา

 1. หนังสือฐานข้อมูล - หนังสือที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพระพุทธ

ศาสนาในอาเซียน การศึกษาในอาเซียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กับอาเซียน สังคมและวัฒนธรรมในอาเซียน

 2. หนังสือประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา (ภาษาไทย) - บทความที่วิพากษ์

วิจารณ์เนื้อหาสาระ คุณค่าและคุณูปการของหนังสือ บทความ โดยบทวิจารณ์หนังสือ

จะต้องบอกรายละเอียดของหนังสือ ได้แก่ ช่ือหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ส�านักพิมพ์ 

ครั้งที่พิมพ์ จ�านวนหน้าและเลข ISBN ให้ชัดเจนด้วย โดยใช้หลักวิชาการและดุลพินิจ

อันเหมาะสม

 3. หนังสือประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) - ต�าราที่

เก่ียวข้องกับความรู้ด้านอาเซียนศึกษา เน้นองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาภาคภาษา

อังกฤษ

 4. หนังสือบทความวิชาการเก่ียวกับพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน - เน้น

หนังสือที่มุ่งวิธีการเขียนบทความภาษาไทย เพื่อการอธิบายองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

ผ่านเสาชุมชนวัฒนธรรม 

 5. หนังสืองานวิจัยทางพระพุทธศาสนาในอาเซียน - หนังสืองานวิจัยที่เน้นองค์

ความรู้ ประเด็น วิธีวิทยา เครื่องมือ ข้ันตอนการด�าเนินงาน เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

 ต�าราที่ด�าเนินการจัดท�า 5 เล่ม 

 1. พระพุทธศาสนาในอาเซียน (ไทย) 
 2. พระพุทธศาสนาในอาเซียน (อังกฤษ)
 3. พุทธอาเซียน (Infographics)
 4. เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่
อาเซียน

 5. การเขียนงานวิจัยสู่อาเซียน
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน (ภาษาไทย/อังกฤษ)      เทคนิคการเขียนบทความสู่อาเซียน

              

พุทธอาเซียน Infographics                         การเขียนงานวิจัยสู่อาเซียน
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ภาพแบนเนอร์ประกอบโครงการ
3. มุงส่งเสริมการผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคม

อาเซียนโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักการศึกษา นักวิชาการ

และนักวิจัยทางพระพุทธศาสนาในอาเซียน   

          โครงการยุวสงฆ์อาเซียนความสัมพันธ์ทางศาสนาไทย- กัมพูชา

 “ประชาคมอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” 

(Association of South East Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศ

ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ  ประชาคม

การเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community หรือ APSC) 

ความม่ันคงและเสถียรภาพทางการเมืองเป็นพ้ืนฐานส�าคัญในการพัฒนาด้านอื่น ๆ 

เพื่อให้ประชาชนในอาเซียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และปราศจากภัยคุกคามด้านการ

ทหาร และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น ปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรม

ข้ามชาติ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ  AEC) 

คือบริบททางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศท่ีมีการแข่งขันสูง อัน

ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ต้องปรับตัวเองเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจ

โลก  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural  Commu-

nity หรือ ASCC) มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

สังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชาชน นักเรียนอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีมี

การพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน นิสิต ส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติ

การด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ระบุอยู่ในแผนปฏิบัติการ ซ่ึงประกอบด้วย ความ

ร่วมมือใน 6 ด้าน ได้แก่ การพัฒนามนุษย์ (Human Development) การคุ้มครอง
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และสวัสดิการสังคม (Social  Welfare and Protection) สิทธิและความยุติธรรมทาง

สังคม (Social Justice  and Rights) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmen-

tal Sustainability) การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building and ASEAN Identity) 

การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap) เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของนิสิตให้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความเข้าใจอาเซียนรวมทั้งสามารถประยุกต์

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกับศาสตร์สมัยใหม่ได้ในบริบทที่มีความหลากหลาย 

( Diversity ) สู่การเป็นประชาคมอาเซียน ดังนั้น ศูนย์อาเซียนศึกษาจึงจัด โครงการ

ยุวสงฆ์อาเซียนความสัมพันธ์ทางศาสนาไทย- กัมพูชา: เรียนรู้ เข้าใจ ก้าวทัน พัฒนา 

สู่การเป็นพลเมืองอาเซียนเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพนิสิตของมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้มีความรู ้ที่เป็นสากลและมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู ่

ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน มีผลการด�าเนินการดังน้ี

 1. บุคลากรเจ้าหน้าที่และนิสิตได้เข ้าใจและเข้าถึงกรอบด้านสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน ( ASEAN Socio-Cultural Community )หรือ ASCC ครบทั้ง 6 

ด้าน

 2. พัฒนาบุคลากร เจ ้าหน้าที่และนิสิตให ้มีการแลกเปลี่ยนและเรียนรู ้

วัฒนธรรมท่ีแตกต่างท้ังยังสามารถประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้สอดคล้อง

กับบริบทของประชาคมอาเซียนได้

 3. ศูนย์อาเซียนได้ผลิตหนังสือรวบรวมบทความเชิงสารคดีของคณาจารย์ เจ้า

หน้าที่ นิสิต จ�านวน 1 เล่ม/โครงการ

                                       

แผ่นประชาสัมพันธ์โครงการ                             ตัวอย่างปกหนังสือ  รวมบทความ 
                                                              กัมพูชา ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมและศาสนา 
                                 โดย ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ภาพแบนเนอร์ประกอบโครงการ

 4) มุ่งเน้นการบริหารงานของหน่วยงานโดยยึดหลักการบริหารจัดการ

ท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

     โครงการบริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประชาคม

อาเซียนด้วยหลักขันติธรรม

 ศูนย์อาเซียนศึกษา และโครงการสันติศึกษา หลักสูตรปริญญาโทมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงมีพันธกิจที่ส�าคัญร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพของผู้

บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรม จึงร่วมมือกันใน

การให้ความรู้ แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป  ให้ผู้บริหารได้ตระหนัก

ถึงความส�าคัญของหลักขันติธรรมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม
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ดังกล่าว เพราะการท่ีบุคลากรเพียง 1 คน ต่อ 1 ส่วนงาน ที่สามารถรับมือกับความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมได้ก็จะบังเกิดผลมหาศาลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน

ความเป็นนานาชาติและศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลกหรือประชาคม

อาเซียนได้ มีผลการด�าเนินการดังน้ี

 1. ศูนย์อาเซียนศึกษาได้ผลิตงานวิจัยเร่ือง การความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ของประชาคมอาเซียนด้วยหลักขันติธรรม

 2. การสัมมนาเพ่ือเผยแผ่องค์ความรู้งานวิจัย

 3. ศูนย์อาเซียนศึกษาได้อนุมัติเงินอุดหนุนโครงการวิจัยร่วมกับสันติศึกษา 
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โครงการน�ารอง (เริ่ม) ศูนย์อาเซียนศึกษา:

 1) โครงการจุลสารอาเซียนมจร (MCU ASC Weekly)  

 2) โครงการสัมมนาประจ�าเดือน

 3) โครงการจิตอาสาอาเซียน

 4) โครงการสร้างเครือข่ายอาเซียนมจร
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โครงการจุลสารอาเซียน มจร (MCU ASC Weekly) :

 จุลสารรายสัปดาห์ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย (MCU ASC Weekly) จุลสารรายสัปดาห์เพ่ือส่งเสริมกระบวนการการ

พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านการวิจัยทางพระพุทธศาสนา บูรณาการร่วมกับภาษา การ

ศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีตามวิถีอาเซียน (The Weekly Jounal is meant 

to be promoting new learning processes of researches about Buddhism 

on integrating art, culture and traditions of ASEAN countries)

วัตถุประสงค์ของจุลสาร: 

 - แสดงผลงานวิชาการในบริบทของความเป็นอาเซียน

 - แสดงข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบอินโฟกราฟิก

 - เป็นเวทีแสดงผลงานของนักวิจัยทุกระดับชั้น

 - เผยแพร่กิจกรรมของทางศูนย์อาเซียน

 - เป็นพื้นท่ีสาธารณะของประชาคม มจร

 ตัวอย่าง ฉบับท่ี 1 ประจ�าวันท่ี 8 – 14 มิถุนายน 2559 1st ISSUE 8 – 14 

June 2016
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เนื้อหาประจ�าฉบับ  

ภาพข่าว : ปฏิญญา กรุงเทพฯ วิสาขบูชานานาชาติ ครั้งท่ี 13

บทความวิชาการ : วิพากษ์พุทธปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสอาเซียน 

โดย พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมร�สี), ดร.

อินโฟกราฟิก : ประชากรผู้นับถือพุทธศาสนาในอาเซียน

ภาพข่าว : ถวาย ป.เอก กิตติมศักดิ์ สาขาวิปัสสนาภาวนา หลวงพ่ออ่อง ซานสยาดอ

ภาพข่าว : การะประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 โครงการผลิตต�าราและฐานข้อมูล

ทางวิชาการ

 Contents  

Buddhism in Thai Life : Thai model for ASEAN by Dr.Decha Kuppako : 

Faculty of Social Sciences MCU

A Compasionate Flower by Ven. Thich Chau Nghhia

โครงการสัมมนาพุทธอาเซียน (ASEAN SEMINAR)

ภาพแบนเนอร์ประกอบโครงการ

 โครงการนี้เป็นสัมมนาพุทธอาเซียนมุ ่งเน้นการจัดสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 

จากผู้เชี่ยวชาญ และนิสิตได้เปิดวิสัยทัศน์อาเซียน ในแง่มุมทางสังคม วัฒนธรรมผ่าน
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พระพุทธศาสนา โดยได้จัดไป 1 ครั้งน�าร่อง โดยมีวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของจุลสาร: 

 - เป็นเวทีแสดงแลกเปลี่ยนสัมมนาวิชาการในบริบทของความเป็นอาเซียน

 - ให้นิสิต เจ้าหน้าท่ี ครูอาจารย์ ได้มีส่วนร่วมต่อการรองรับการเป็นสมาชิก

ในประชาคมอาเซียน

 - เป็นพื้นท่ีสาธารณะของประชาคม มจร  พระพุทธศาสนาในอาเซียน: Bud-

dhism in the Philippines: Past, Now, and Future. 

 มีผลการด�าเนินการดังน้ี 

 นิสิตเข้าร่วม 30 รูปคน มีวิทยากรจากประเทศฟิลิปปินส์ 2 ท่าน และผู้ติดตาม 

2 ท่าน นิสิตได้ทราบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์รู ้เกี่ยวกับสถานการณ์พระพุทธศาสนา

ในอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศฟิลิปปินส์ 
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โครงการ อาสาอาเซียน (ASEAN Volunteers)

 โครงการอาสาอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือขายอาสา โดยเฉพาะ

นิสิตอาเซียนให้มีโอกาสได้ท�างาน เพื่อสร้างเวทีให้เป็นอาสาท�างานเพื่อมหาวิทยาลัย 

พระพุทธศาสนาและเพื่อสังคม โดยน�าหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการ

ท�างาน  นิสิตท่ีเข้าร่วมเป็นอาสา (ASEAN Volunteers) เป็นนิสิตจากมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเฉพาะนิสิตจากประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน 

จ�านวน 50 รูปคน โดยมาตัวแทนจาก กลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายจิต

อาสาอาเซียน ท้ังน้ีมีนิสิตท่ีเข้ามาช่วยอาสาท�างานในศูนย์อาเซียนศึกษา
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โครงการ สร้างเครือข่ายอาเซียน มจร

 เครือข่ายนักวิชาการ

 เครือข่ายวิจัย

 เครือข่ายการบริหาร

 เครือข่ายนิสิต
เครือข่าย มจร.อาเซียนศึกษา 

(MCU University  ASEAN Network : MUAN )

ความเป็นมา

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ก่อตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาขึ้น
เพื่อการบริหารงาน การวางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย การศึกษาวิจัย การจัด
ระบบสารสนเทศ และการให้บริการวิชาการองค์ความรู้ที ่เกี ่ยวข้องกับการบริการ
งานอาเซียน รวมทั้งประสานความร่วมมือกับส่วนงานของมหาวิทยาลัยและหน่วย
งานอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียน จากภารกิจที่ก�าหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การ
ด�าเนินงานส�าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระราชวรเมธี ผู้อ�านวยการศูนย์
อาเซียนศึกษาได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้ง MCUAN เพื่อส่งเสริมกิจกรรมความร่วม
มือระหว่างสถาบันขึ้นทั้งภายในมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน 
ปัจจุบัน MCUAN มีเครือข่ายทั้งหมด 2 ส่วนได้แก่ 

 1) เครือข่ายงานบริหาร 

 2) เครือข่ายนักวิจัยอาเซียน 

 3) เครือข่ายนักวิชการพุทธศาสนาศึกษาอาเซียน

 4) เครือข่ายนิสิตอาเซียน 

  นิสิตแต่ละวิทยาเขต

  นิสติจากมหาวิทยาลัยต่างๆ

  นิสิตจากประเทศอาเซียน  
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รายชื่อเครือข่ายบริหาร มจร. อาเซียน

สังกัด ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ

วิทยาเขตหนองคาย ดร.เจษฎา  มูลยาพอ 084-428-9295

วิทยาเขตเชียงใหม่

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

วิทยาเขตขอนแก่น

วิทยาเขตนครราชสีมา

วิทยาเขตอุบลราชธานี นายเกริก พิสัยพันธ์ 081-718-5859

วิทยาเขตสุรินทร์

วิทยาเขตพะเยา นายธีระวัฒน์ พาดี 086-447-3517

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

วิทยาลัยสงฆ์เลย พระครูสิทธิธรรมาภรณ์ 086-861-2160

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิม

พระเกียรติฯ

นางสาวจิราวรรณ ศรียงค์ 054-601-063

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

วิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง พระมหากีรติ

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย พระครูวิมลศิลปะกิจ 081-196-3345

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ พระอุดมปัญญาภรณ์ 081-321-2026
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รายชื่อผู ้ประสานงานโครงการอาเซียน ปีงบประมาณ 59

ชื่อผู้ประสานงาน ที่อยู่ วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์

1.นางสาวอมราวดี 

   ชนะศักดิ์     

เลขที่ 999 หมู่ 6 ถนน พวงทอง 

แขวงนครสวรรค์ออก อ�าเภอเมือง

นครสวรรค์  จังหวัด นครสวรรค์ 

รหัสไปรษณีย์   60000 เบอร์ติดต่อ  

056-219-998 , 088-147-8854 

E-mail:   oop_27ama@hotmail.

com       .

วิทยาลัยสงฆ์ วิทยาลัย

สงฆ์นครสวรรค์                                                             

2.นายชนิศร์  ชูเลื่อน  ถ.สามัคคี สาย ข. ต. รูสะมิแล  

อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 

เบอร์ติดต่อ 086 9652976 E-mail. 

Kun_kuna_2554@hotmail.com

วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

3.นายปัณณรักษ์ 

ภาสดาปิยสวัสดิ์  

เลขที่ 281 หมู่ที่ 17 ถนนบุรีรัมย์ - 

ประโคนชัย  ต�าบลเสม็ด  อ�าเภอเมือง

บุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 

รหัสไปรษณีย์ 31000

เบอร์โทร 08 7240 8793  

E-mail ; aramboy-g@hotmail.

com

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

4.อาจารย์ศิลาวัฒน ์ 

   ชัยวงศ์

เลขที่ 1 ถนนบุญวาทย์ ต�าบล หัวเวียง 

อ�าเภอเมือง จังหวัด ล�าปาง 

รหัสไปรษณีย์ 52000

เบอร์โทรติดต่อ 080-6812923 

E-mail: intiyod@hotmail.co.th

วิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง

5.นายจุมพต  อ่อนทรวง  เลขที่ 217 หมู่  6 ต�าบล  บึงพระ      

อ�าเภอ เมือง  จังหวัด  พิษณุโลก 

รหัสไปรษณีย์  65000

เบอร์ติดต่อ 089-2086142

 E-mail: Onsuang@hotmail.com

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
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6.นางปวันรัตน์   

พรหมพิทักษ์   

เลขที่  3/3  หมู่ที่  5  ถนน    -            

ต�าบล/แขวง   มะม่วงสองต้น  อ�าเภอ  

เมือง  จังหวัด   นครศรีธรรมราช               

รหัสไปรษณีย์  80000

เบอร์ติดต่อ 084-852-2618

E-mail:pawanrat25@hotmail.com

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

7.พระอุดมปัญญาภรณ์ เลขที่ 67 แขวงน�้าค�า อ�าเภอ เมือง

ศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 

รหัสไปรษณีย์ 33000

เบอร์ติดต่อ 081-3212-026

E-mail

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

8.นายสุพจน์   

   แก้วไพฑูรย์   

เลขที่ 111  ม. 5  บ้านหนองห้า  ต. 

แม่ค�ามี อ. เมืองแพร่  จ. แพร่  54100

เบอร์ติดต่อ 0987831069 

E-mail:supot_toon@yahoo.com

วิทยาเขตแพร่

10.ดร.จิรกิตต์ภณ 

พิริยสุวัฒน์

มือถือ 085-4193595

- E-mail :  jirakitpon@hotmail.

com

วิทยาลัยสงฆ์เลย

11.พระทิพย์ พนากรณ์ เลขที่ 139 ถนน สุเทพ แขวง สุเทพ 

อ�าเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 

รหัสไปรษณีย์ 50200

เบอร์ติดต่อ 085-7242572

E-mail : Joelee102@gmail.com

วิทยาเขตเชียงใหม่

12.นายเสถียรพงษ ์

ศรีชาติ

เลขที่ 97  หมู่ที่ 14   ถนน ชัยถูมิ-

หนองบัวแดง    ต�าบล/แขวง นาฝาย  

อ�าเภอ/เขต เมือง  จังหวัดชัยภูมิ  

รหัสไปรษณีย์  36000

เบอร์ติดต่อ 087-2527752 

E-mail  srichaat96@gmail.com

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
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เครือข่ายนักวิชาการภายในมหาวิทยาลัย

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง & สังกัด หมายเหตุ

1 พระมหาสมพงษ์  สนฺตจิตฺโต, 

ดร.

รักษาการผู้อ�านวย

การ ศูนย์อาเซียน

ศึกษา

087-828-4195

bsyth11@gmail.com

2 พระระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. อ. ประจ�าคณะ

สังคม ป.เอก มจร. 

ส่วนกลาง

0837571873 

raphind@yahoo.com

3 พระครูพิพิธปริยัติกิจ, ดร. อ. ประจ�าคณะ

มนุษย์ พุทธจิต 

ป.เอก มจร. ส่วน

กลาง

0892499157

chayantoo@hotmail.

com

4 พระมหาพจน์ สุวโจ, ดร.   อ. ประจ�า วิทยาลัย

สงฆ์บุรีรัมย์

087-1253-690   (ลังกา

กุมาร)   

5 พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ, ดร. อ.ประจ�าคณะพุทธ

ศาสตร์ ส่วนกลาง

080-933-9745

Thira74@gmail.com

6 นางสาวขนิษฐา  น้อยบางยาง          อาจารย์พิเศษ, 

มจร. คณะ

ครุศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ ผู้

เชี่ยวชาญพม่าศึกษา

089-986-6927

nam028@hotmail.com



[ 97 ]

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร                                       ASEAN Studies Center, MCU     

7 พระมหาบุญทวี วิไลจักษ์

 วิจิตฺตธมฺโม, ดร.

พระนักวิชาการ 

สปป. ลาว

 0815483444 (ไทย)

+856 2055909999 (ลาว)

02055909999

big_boon09@hotmail.

com

8 พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ, 

ดร.

อ. ประจ�า มจร. 

ขอนแก่น

0852275849

starsiam45@hotmail.

com

9 พระศรีวิสุทธิคุณ, ดร. (มานพ) ผู้ช่วยรองอธิการบดี 

วิทยาเขตสุรินทร์

0814705012

10 พระปลัดสมชาย ปโยโค, ดร. สันติศึกษา มจร. dn.2519@hotmail.com

0848282036

11 พระมหายงยุทธ์ ธีรธมฺโม นักวิชาการอิสระ 

สาขาพระพุทธ

ศาสนา

0847231765

pmyongyut@hotmail.

com

12 พระมหาอานนท์ อานนฺโท, ดร. อ. ประจ�าวิทยาลัย

นานาชาติ

 0991959563

arnantho@hotmail.com

a.p.anando@gmail.com

13 ดร. กันดา ป้องภา อ. ประจ�า มจร. 

อุบลราชธานี

0883523283, 

0945421516

k_nagasiri@yahoo.com

14 ดร.ล�าพอง กลมกูล  นักวิจัย ศูนย์

อาเซียนศึกษา

0865038067

lklomkul@yahoo.com

15 พระมหาวุฒิพงษ์ วุฑฺฒิว�โส,ดร. อาจารย์พิเศษ 

คณะพุทธศาสตร์ 

นานาชาติ มจร.

0920972398

Wutthipong99@gmail.

com

16 พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ อาจารย์ประจ�าคณะ 

ครุศาสตร์

cbunsuk@yahoo.com

083-307-121

17 พระมหาประสิทธ์ิ ญาณปฺปทีโป นักวิชาการอิสระ prasit008@gmail.com 

0866483083
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18  ดร.สานุ มหัทธนาดุล อ.ประจ�าวิทยาลัย

พุทธศาสตร์

นานาชาติ

19 พระไชยเดช เอกคฺคจิตฺโต

Sayadej Vongsopha

อ. ประจ�าวิทยาลัย

สงฆ์องค์ตื้อ 

ประเทศลาว

+85620 56678910

sayadej09@gmail.com

20 พระมหาพิทักษ์ จิตฺตโสภโณ 

(สุดเหลือ)

นักวิชาการอิสระ Chitsopon@gmail.com

08-7026-9930

21 Ven. Ratanak  Ratanasilo  

(Keo)

วิทยาเขตขอนแก่น 083-117-0288

ratanakkeo22@yahoo.

com

22 Ven. Tuyen  Indapanno 

(Tran)

วิทยาเขตขอนแก่น 08-3117-0288

เครือข่ายนักวิชาการนานาชาติ 

ชื่อ นักวิชาการนานาชาติ สังกัด

1. HIRATA Akiko Research Fellow (PD)

Japan society for the Promotion of Science

Kyoto Bunkyo University, Department of Social Rela-

tions. E-mail: Krataay19@gmail.com

Tel : +81-80-5485-4280

2. Mahammad Akram PhD University of Erfurt, Germany

Assistant Professor, Department of Comparative Reli-

gion International Islamic University, New campus, 

H-10 Islamabad, Phone (off.) : 92 51 925793, Cell No 

: +923325126427

Email: m.akram@iiu.edu.pk

3. Dr. Mo Mo Thant Professor and Head Department of distance educa-

tion Yangon University of Distance Education

Tell: 095125691 (Hp)

Email : prof.momothant@gmail.com



[ 99 ]

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร                                       ASEAN Studies Center, MCU     

4. Professor M.L. Sura-

sawasdi Sooksawasdi

Editor Journal of Fine Arts

Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University, Chiang 

Mai, Thailand.

Tell +66 5394 4829 Email: tibetan07Qgmail.com

5. Assoc. Prof. Dr. 

Sophana Srichampa

Director of Research Institute for Languages and 

Cultures of Asia (RILCA) Mahidol University

Tell: (+66)-2-2800-14 Email : sophana.sri@mahidol.

ac.th , sophana@gmail.com

6. Nalini Rao Professor of World Art

nrao@soka.edu

www.soka.edu, 1 University Drive, Alisona Viejo, 

California 92656-8081

7. Maria Ch. Sidiro-

poulou M.Th.

Ph.D. Candidate Sociology of Religion

Aristotle University of Thessaloniki

Department of Ethics and Sociology

Email: sid90maria@gmail.com

8. FR. HERMINIO V. 

DAGOHOY O.P.

Rector of University of Santo Tomas

Office Tell : 623.273.3123

Email : rector@mnl.ust.ust.edu.ph

9. SK. Zuhirul Islam Research cum Publication Officer

The International Centre For Study of Bengal Art

Email: zohirdu84@gmail.com

www.bengalart.org

10. Shahnaj Husne 

Jahan,Ph.D.

Professor, Department of General Education

Director of Center for Archaeological Studies

Email: shahnaj.jahan@ulab.edu.bd

www.ulab.edu.bd

11. Ven. Budi Utomo 

Ditthisampanno

(Associate Principal)

(Associate Principal), Smaratungga Buddhist Col-

lege JI. Semarang-Solo, Km. 60, Ampel-Boyolali

Central Java  Indonesia

Tel: +276 330835 Fax: +276 330835

Email: smaratungga@gmail.com; psnadi@plasa.com
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รายชื่อเครือข่ายนิสิตอาเซียนภายในมหาจุฬาฯ ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย

ล�าดับ ชื่อ และ ฉายา นามสกุล ส่วนงาน วิทยาเขต วิทยาลัย
สงฆ์

1 พระมนตรี ปภสฺสโร ส่วนกลาง

2 สามเณรเมืองชัย สายเอก ส่วนกลาง

3 พระสลาตัน เตชพโล วส.ล�าปาง

4 พระวีระพงษ์ สุจิตฺโต วส.ล�าปาง

5 พระณัฐพล ปุญญวุฑฺโฒ วส.ล�าปาง

6 พระณรงค์ นิติสาโร ส่วนกลาง

7 พระพัชรากร ญาณกโร ส่วนกลาง

8 พระเชิดชูศักดิ์ สุวฑฺฒโน ส่วนกลาง

9 สามเณรไกสร วันดีสี ส่วนกลาง

10 พระธีระชัย สุจิตฺโต วส.เลย

11 พระจิณณวัตร สุจิณฺโณ วส.เลย

12 สามเณรอรุณ อรุณตะชาติ วส.เลย

13 พระสิระพงษ์ พรหมฺมปญฺโญ ส่วนกลาง

14 พระโกสิน ดวงบุบผา วข.อุบล

    15 นายวิกสิต พิชิ วข.อุบล

16 พระครูปลัดปิ่นพัฒน์ สุวิชาโน ส่วนกลาง

17 พระปรัชญา ปญฺญาภรโณ ส่วนกลาง

18 พระบรรพต อธิจิตฺโต วส.เชียงราย

19 พระแสนภูมิ อคฺควณฺโณ วส.เชียงราย

20 พระสุวิจักขณ์  ปญฺญาทีโป วส.เชียงราย

21 พระครูสังฆรักษ์นรเสฏฐ์ วรเสฏฺโฐ ส่วนกลาง

22 พระธีรเมธ ฐิตเมธี ส่วนกลาง

23 พระวัชรพล ปญฺญาพโล ส่วนกลาง

24 พระพรหมมินทร์ ฉินฺนนนฺโท ส่วนกลาง

25 Ven. Chantha Chuon วข.ขอนแก่น
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26 Ven. Bonthuon Sam วข.ขอนแก่น

  27 พระสมปอน ศรีประเสริฐ วข.ขอนแก่น

  28  นายวิรัตน์ ทองภู วข.ขอนแก่น

  29 นางสาวเพชรรัตน์ เรียมอุดมผล ส่วนกลาง

รายชื่อเครือข่ายนิสิตอาเซียน 

ล�าดับ ชื่อ และ ฉายา นามสกุล ต�าแหน่ง สังกัด  ชมรม ประเทศ

1 Candima ปริญญาตรี มจร พม่า

2 Nandasami ประธานชมรมกลุ่มไทยใหญ่ พม่า 

3 Phonexay ปริญญาตรี มจร ลาว

4 Thanaphol ปริญญาตรี มจร ไทย

5 Sokkhim ปริญญาตรี มจร กัมพูชา

6 Channa ปริญญาตรี มจร กัมพูชา

7 Le Van Thuc ปริญญาตรี มจร เวียดนาม

8 Lim Mun Chin ปริญญาตรี มจร มาเลเซีย

9 Ven. Budi Utomo 

Ditthisampanno

ปริญญาเอก มจร อินโดนีเซีย
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กิจกรรม/โครงการ/ความร่วมมือ

กับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย และ นอกมหาวิทยาลัย

 ระดับชาติและนานาชาติ
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ศูนย์อาเซียนกับการให้ความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ 

ภายในมหาวิทยาลัย และ นอก ระดับชาติและนานาชาติ

ประจ�าปี พ.ศ. 2559

 เดือน มีส่วนร่วมด้าน / หน่วยงานสถานท่ี

มก
รา

คม
  [7 /01/59] ในนามบุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา เข้าร่วมประชุมการพัฒนาการ

เขียนและน�าเสนอโครงการวิจัยด้านการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและ

สังคมไทย ท่ี ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิผู้เป็น

วิทยาการให้การอบรม อาทิ ศ.ดร.กาญจนา เงารังสี ศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย เป็นต้น

กุม
ภา

พัน
ธ์ [18-20/02/59]   เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิจัยทางพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งท่ี 

7 ในหัวข้อเรื่อง ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา Cultural Geography 

in Buddhism, จัดโดยวิทยาลัยสังน่าน  Nan Buddhist College, MCU ฯ เฉลิม

พระเกียรติฯ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จ. น่าน

มีน
าค

ม

[21/16/59] เข้าร่วมสัมมนา พระสงฆ์ในประชาคมอาเซียน ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

[23/16/59] international conference,@ The Catholic University of 

America, In name of MCU Asian Center  join international conference, 

and presented research papers , "A Synthesis of Research on the Ad-

vancement of Buddhist Research in ASEAN Communities"/ on Sixth 

International Conference on Religion and Spirituality in Society /The 

Catholic University of America, Washington D.C , USA. 23-24 March 2016

[25-27/03/59] ในนามศูนย์อาเซียนศึกษาเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมบุคลากร

ใหม่ วันที่ 25-27 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมชั้นล่าง มวก. 48 พรรษา ชั้นล่าง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

เม
ษา

ยน

[02/04/59] [25-27/03/59] ในนามศูนย์อาเซียนศึกษาเข้าร่วมอบรม โครงการ

อบรมบุคลากรใหม่ วันที่ 25-27 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมชั้นล่าง มวก. 48 พรรษา 

ชั้นล่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

เข้าร่วมประชุมสัมมนา เตรียมประกันคุณภาพการศึกษภายใน ส่วนงานสนับสนุนณ 

ห้องประชุม 401 ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

[07/04/59] ประชุมภายในส�านักงานบริหาร เพื่อติดตามความคืบหน้าและวางแผน

ด�าเนินงานโครงการประจ�าปีของศูนย์

[20-23/04/59] เดินทางเก็บข้อมูลพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมสังคม ใน

ประเทศสมาชิกอาเซียนลาว พร้อมกับอาจารย์วิทยาเขตอุบล 



[ 104 ]

รายงานประจ�าปี      ๒๕๕๙                                          Annual Report 2016

พฤ
ษภ

าค
ม

[10-11/05/59]  ในนามบุคลากรศูนย์อาเซียน  ด�าเนินโครงการและเป็นวิทยากร 

บรรยายพิเศษ “กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสงเคราะห์งานวิจัยทางพระพุทธ

ศาสนาด้วยการวิจัยชาติพันธุ์วรรณนาอภิมานและการวิจัยแบบผสมวิธี ใน โครงการ

พัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนา เพื่อความก้าวหน้าในประชาคม

อาเซียน ณ ห้องประชุม 401 ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา 

มิถ
ุนา

ยน
 

[8/06/59] เป็นวิทยากร การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 ภาย

ใต้หัวข้อเรื่อง "สติ วิถีแห่งสุขภาพดี (Mindfulness for Healthy Lives) ระหว่าง

วันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 

แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร บรรยายในข้อ นานาทัศนะวาทะเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

จิตด้วยศาสนธรรม เวลา 15-15-16.30  ห้อง BB208

[13/06/59] คณะกรรมการประกันภายใน เข้าตรวจประกันศูนย์อาเซียนศึกษา 

ระหว่างเวลา 09 น. -11.30 น. เพื่อประเมินผลการประกันหน่วยงานของส่วน

งานสนับสนุน ศูนย์อาเซียนศึกษา ณ ห้องบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเรียนรวม

[20/06/59] ประชุมสรุปผลงานความคืบหน้าการจัดท�าโครงการต�าราและฐาน

ข้อมูลศูนย์อาเซียนศึกษา และ ประชุมคณะกรรมการจัดท�าวารสาร พุทธอาเซียน

ศึกษา ฉบับปฐมกฤษ์ ซึ่งมีวาระในการพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ครั้ง 

กร
กฎ

าค
ม

[1/07/59] ประชุมคณะด�าเนินงานจัดท�าโครงการต�าราและฐานข้อมูล ณ ห้อง 

324 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย 

จ.พระนครศรีอยุธยา

[30/07/59] ประชุมคณะด�าเนินงานและคณะจัดท�าอาร์ตเวิร์ค โครงการต�ารา

และฐานข้อมูล ณ ห้อง 324 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

สิง
หา

คม

[10-11/08/59] ในนามบุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติ

การเสริมทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน โครงการเตรียมความ

พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจ�าปีงบประมาณ 2559 แก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ระหว่าง 10-11/08 ณ ห้องประชุม

พรหมวชิรญาณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
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สิง
หา

คม
[17-19/08/59] เข้ารับการอบรม "การวิจัยอิงการออกแบบ" [Design-Based 

Research] โดย ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช และ การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการ

วิเคราะห์ชาติพันธุ์วรรณาอภิมาน (Research Synthesis with Metaethnogra-

phy)  โดย รศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองค�า [มหาวิทยาลัยกรุงเทพ] การก�าหนดปัญหา 

วัตถุประสงค์ สมมติฐานและตัวแปรในการวิจัยเชิงปริมาณ โดย ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ 

พลสารัมย์ เป็นต้น ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 [Thailand Research 

EXPO] จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

[26-27/08/59] ศูนย์อาเซียนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความสู่

ประชาคมอาเซียน (ภาคภาษาไทย)

[27/08/59] ร่วมด�าเนินโครงการและเป็นวิทยาการ บรรยายพิเศษ “การเขียน

บทความวิจัย” ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความ

วิชาการสู่ประชาคมอาเชียน  ณ ห้องประชุม 401 อาคารส�านักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา    

[30/08/59] นักวิจัยโครงการวิจัย "การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครู

ในวิถีพุทธ" เป็นวิทยากรอบรมการใช้คู่มือ /แบบฝึกการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็น

ครูตามกรอบกลไกของการวิจัย แก่คณะครูโรงเรียนสตรีวิทยา 2 จ�านวนประมาณ 

150 คน โดยมี ดร. ธีรัช ไชยยศ ผู้อ�านวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 2 เป็นประธาน

เปิดการอบรม ท่ีห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กทม.

กัน
ยา

ยน

[26-27/08/59] ศูนย์อาเซียนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความสู่

ประชาคมอาเซียน (ภาคภาษาอังกฤษ)

[8-9/09/59] ร่วมด�าเนินโครงการ และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิชาการสู่ประชาคมอาเซียนของ

ศูนย์อาเซียนศึกษา  ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2559 (ภาษาอังกฤษ)  

ณ หอประชุม มวก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา 

[11/09/59] ในนามนักวิจัยศูนย์อาเซียนศึกษา และนักวิจัยโครงการวิจัย "การ

พัฒนาเจตคติจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ" ทุนมุ่งเป้าประจ�าปี 2558 เป็น

วิทยากรน�าสัมมนาในกิจกรรมการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ "คู ่มือ

การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ" ร่วมกับครูโรงเรียนวิถี

พุทธจ�านวน 40 ท่าน จากโรงเรียนต่าง ๆ ณ ห้องประชุม 401 ส�านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา 

[12-13/08/59] ศูนย์อาเซียนจัดโครงการ ในโครงการบริหารจัดการความหลาก

หลายทางวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนด้วยหลักขันติธรรม มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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กัน
ยา

ยน
[12/09/59] ร่วมด�าเนินโครงการและเป็นวิทยาการ บรรยายพิเศษ “การเรียน

รู้ข้ามวัฒนธรรม” ในโครงการบริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ

ประชาคมอาเซียนด้วยหลักขันติธรรม (ส�าหรับผู้บริหารหรือตัวแทนหน่วยงาน) 

ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

[16/09/59] เซ็นสัญญาร่วมวิจัยศูนย์อาเซียนศึกษา&วิทยาลัยสงฆ์เลย

ในนามหัวหน้าโครงการวิจัยของศูนย์อาเซียนศึกษา พบผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์เลย 

อาทิ พระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร,ผศ [รองผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย ฝ่ายวิชาการ] 

ดร.ธงชัย สิงอุดม [รองผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย ฝ่ายบริหาร] และเซ็นสัญญา

กับ ดร.จิรกิตต์ภณ พิริยสุวัฒน์ [อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยสงฆ์เลย] เป็นนักวิจัยร่วม

กับศูนย์อาเซียนศึกษา ในการท�าวิจัยเรื่อง "การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในประชาคม

อาเซียนบนวิถีพหุวัฒนธรรม:กรณีศึกษาชุมชนเชียงคาน" ประจ�าปีงบประมาณ 2559 

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์เลย จ.เลย

[20/09/59] เซ็นสัญญาร่วมวิจัยศูนย์อาเซียนศึกษา & วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย :ใน

นามหัวหน้าโครงการวิจัยของศูนย์อาเซียนศึกษา พบผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์เชียง

รายฺ เซ็นสัญญากับ พระครูวิมลศิลปกิจ,ดร./ดร.ฤทธิชัย แกมนาค เป็นนักวิจัยร่วม

กับศูนย์อาเซียนศึกษา ในการท�าวิจัยเรื่อง "การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในประชาคม

อาเซียนบนวิถีพหุวัฒนธรรม" ประจ�าปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัย

สงฆ์เชียงราย จ.เชียงราย

[22-23/09/59] ในนามบุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย

พิเศษกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน" โครงการ

สัมมนาเสริมทักษะความเป็นครูตามสภาพจริง ประจ�าปีงบประมาณ 2559 แก่นิสิต

คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ครู 5 ปี ด้านการวิจัย วิจัยในชั้นเรียน ก่อนจบปฏิบัติงาน

จริง ณ ห้องประชุมพรหมวชิรญาณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตอุบลราชธานี [ระยะท่ี 1]

[24-25/09/59] ในนามบุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย

พิเศษอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ ณ ห้องประชุม

พรหมวชิรญาณ  แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี [ระยะที่ 2]

[27/099/59] ศูนย์อาเซียนศึกษาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยุวสงฆ์อาเซียน 

ณ ห้องประชุม 305 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
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กัน
ยา

ยน
[27/099/59] ในนามบุคลากรศูนย์อาเซียน ร่วมด�าเนินโครงการและเป็นวิทยากร 

บรรยายพิเศษ “การเขียนบทความวิชาการเชิงสารคตี” ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ

การยุวสงฆ์อาเซียน โดยมีนิสิตด้านอาเซียนศึกษาจากวิทยาลัยสงฆ์เลย วิทยาลัยสงฆ์

เชียงราย วิทยาลัยสงฆ์ล�าปาง วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาเขตขอนแก่น  ณ ห้อง

ประชุม 305 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย 

จ.พระนครศรีอยุธยา

ตุล
าค

ม 
 

[2-6/10/59] ร่วมประชุม ณ ประเทศอินเดีย พร้อมตัวแทนจากคณะรัฐบาลไทย 

[8-9/10/59] ในนามบุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย

พิเศษเทคนิคการเขียนบทความวิจัย ในโครงการส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ต�าแหน่ง

ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีพุทธโฆส 

นครปฐม ระหว่าง 8-9 ตุลาคม 2559  ณ ภูหินสวยรีสอร์ท อ�าเภอปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา
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พฤ
จิก

าย
น 

[2-5/11/59] ศูนย์อาเซียนศึกษา โครงการยุวสงฆ์อาเซียน ณ ประเทศกัมพูชา 

เสียมเรียบ พนมเปญ

[2-5/11/59] ร่วมเดินทางไปเชื่อมสัมพันธ์โครงการยุวสงฆ์อาเซียน ณ ประเทศ
กัมพูชา เสียมเรียบ พนมเปญ นิสิตอาเซียนศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย [ส่วนกลางพระนครศรีอยุธยา/วิทยาเขตขอนแก่น/วิทยาเขต
อุบลราชธานี/วิทยาลัยสงฆ์เลย/วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย/วิทยาลัยสงฆ์ล�าปาง เป็นต้น] 
พบกราบนมัสการสมเด็จพระสังฆราชเทพวงษ์ วัดอุณาโลม สมเด็จพระสังฆราชฝ่าย
มหานิกาย กรุงพนมเปญ ในโครงการยุวสงฆ์อาเซียนความสัมพันธ์ทางพระพุทธ
ศาสนาไทย-กัมพูชา" พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับนักศึกษามหาวิทยาลัยปัญญา
ศาสตร์ (Paññasastra University of Cambodia) พนมเปญ ในโครงการยุวสงฆ์
อาเซียนความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาไทย-กัมพูชา" พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กับนิสิตวิทยาพระสีหมุนี (Preah Sihamoniraja Buddhist University) วัดสวาย
โปเป พนมเปญ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญา
ตรี ที่เปิดบริการจัดการศึกษาฟรีแก่พระภิกษุสามเณรและฆราวาสที่เข้ารับการ
ศึกษา ในโครงการยุวสงฆ์อาเซียนความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาไทย-กัมพูชา"
ร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนกับผู้บริหาร นิสิต ที่มหาวิทยาลัยพระสีหนุราช ซึ่งเป็นสถาน
ศึกษาส�าหรับพระภิกษุสามเณรฝ่ายมหานิกาย ที่ พนมเปญ ในโครงการยุวสงฆ์
อาเซียนความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาไทย-กัมพูชา" โดยศูนย์อาเซียนศึกษา 
(ASEAN STUDIES CENTER) ระหว่าง 2-5 พฤศจิกายน 2559

[10-14/11/59] ร่วมเดินทางไปประชุมเถรวาท ครั้งท่ี 4 ณ ประเทศอินโดนีเซีย 

ชวากลาง และในนามศูนย์อาเซียนศึกษา 

เป็นอาจารย์สอนหลักสูตรนานาชาติ ปี 3 และ ปี 4 ระดับปริญญาตรี คณะพุทธ

ศาสตร์ รายวิชา เทอม 1 -Buddhism and Social Works - Religions and New 

Generations เทอม 2 - Buddhism and Sustainable Development - Bud-

dhist Art - Aesthetics มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ธัน
วา

คม
 [21-23/12/59] มจร น�าโดย อธิการบดี และพระศรีธวัชเมธี รองผู้อ�านวยการศูนย์

อาเซียนศึกษา มจร และเจ้าหน้าที่คณาจารย์ รวมเดินทางไปประเทศเมียนมาร์เพื่อ

ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
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ภาพประกอบโครงการ/กิจกรรมศูนย์อาเซียนศึกษา ประจ�าปี 2559
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ผลประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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 ศูนย์อาเซียนศึกษาในฐานะส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ได้รับการตรวจประเมิน

คุณภาพ ประจ�าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยมีผลประเมิน

คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 0.9 อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน

ศูนย์อาเซียนศึกษา

ประจ�าปีการศึกษา 2558

(1 มิถุนายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559)

โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตามองค์ประกอบคุณภาพ

ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ศูนย์อาเซียนศึกษา 

 ศูนย์อาเซียนศึกษา ด�าเนินการประกันคุณภาพภายในโดยใช้ 14 ตัวบ่งชี้  

ดังนี้

  1) ตัวบ่งช้ีกลาง     จ�านวน 6 ตัวบ่งช้ี    

  2) ตัวบ่งช้ีเฉพาะ   จ�านวน 5 ตัวบ่งช้ี   
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องค์ประกอบ เป้า

หมาย 

ผลการ

ประเมินราย

ตัวบ่งชี้ ตาม

องค์ประกอบ

คุณภาพ

ผลการ

ด�าเนิน

งาน

คะแนน

ผลการ

ประเมิน

การบรรลุ

องค์ประกอบที่ 1 

ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการ

พัฒนาแผน

6 ข้อ 0 0 ไม่บรรลุ

ตัวบ่งชี้    1.2 การพัฒนา

ส่วนงานสู่องค์กรแห่งการ

เรียนรู้ 

4 ข้อ 0 0 ไม่บรรลุ

ตัวบ่งชี้     1.3 สารสนเทศ

เพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจ

4 ข้อ 1 1 ไม่บรรลุ

 ตัวบ่งชี้    1.4 ระบบ

บริหารความเสี่ยง

5 ข้อ 1 1 ไม่บรรลุ

ตัวบ่งชี้     1.5 ระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ

ภายใน

4 ข้อ 1 1 ไม่บรรลุ

 ตัวบ่งชี้    1.6 การส่งเสริม

และพัฒนาบุคลากร

5 ข้อ 0 0 ไม่บรรลุ

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบ 1 0.5

องค์ประกอบที่ 1

ตัวบ่งชี้  2.1 การพัฒนางาน

วิจัยองค์ความรู้ประชาคม

อาเซียน

4 ข้อ 5 4 บรรลุ
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ตัวบ่งชี้   2.2 การบริการ

วิชาการองค์ความรู้เกี ่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน

4 ข้อ 1 1 ไม่บรรลุ

 ตัวบ่งชี้  2.3 การพัฒนา

เครือข่ายสร้างความร่วม

มือในประชาคมอาเซียน 

(บริหาร วิชาการ วิจัย นิสิต)

4 ข้อ 0 0 ไม่บรรลุ

 ตัวบ่งชี้    2.4 การจัด

ท�าสารสนเทศเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน

4 ข้อ 2 2 ไม่บรรลุ

 ตัวบ่งชี้  2.5 การประชุม

คณะกรรมการประจ�าศูนย์

อาเซียนศึกษา

4 ข้อ 0 0 ไม่บรรลุ

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบ 1 1.4

รวมทุกองค์ประกอบ 0.91

องค์ประกอบที่ 1

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1) แผนพัฒนาส่วนงานและแผนปฏิบัติการประจ�าปี 

 2) ระบบและกลไกลการท�างานตามภารกิจของส่วนงาน 

 3) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ

 

แนวทางเสริมจุดที่ควรพัฒนา 

 1) ควรจัดท�าแผนพัฒนาส่วนงาน เช่น แผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการประจ�า

ปีประจ�าส่วนงาน โดยก�าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความส�าเร็จตามแผนพร้อมก�ากับ

ติดตามผลส�าเร็จตามที่แผนก�าหนด 

 2) ควรมีการก�ากับติดตามความส�าเร็จหรือความก้าวหน้าของงานตามภารกิจ

ของส่วนงานเช่น การจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยง ตามกรอบระยะ
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เวลาทีก�าหนดไว้ในแผนของส่วนงาน 

 3) การจัดท�าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศประจ�าส่วนงาน เพื่อการบริหาร

ตัดสินใจ 

องค์ประกอบที่ 2 

จุดที่ควรพัฒนา 

 1) แผนการบริหารงานประจ�าศูนย์อาเซียน 

 2) การสร้างเครือข่าย 

 3) การประชุมคณะกรรมการประจ�าศูนย์อาเซียน

แนวทางเสริมจุดที่ควรพัฒนา

 1)ควรมีการจัดท�าแผนการบริการวิชาการประจ�าศูนย์อาเซียนแผนพัฒนา

เครือข่ายประชาคมอาเซียนเพื่อเป็นแนวทางในการก�ากับติดตามผลความส�าเร็จตาม

ที่ก�าหนด

 2)ควรมีการประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการท้ังใน

ประเทศและประชาคมอาเซียน 

 3) ควรมีการประชุมคณะกรรมการประจ�าศูนย์อาเซียน เพื่อวางแผนและ

ก�าหนดนโยบายตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ท่ีมา: ขอขอบคุณส�านักงานประกันคุณภาพการศึกษา  มจร
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การพัฒนาศักยภาพบุคคลากร

และ

แผนปฏิบัติงาน/การใช้งบประมาณ 2560
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ภาคผนวก

- มจร อธิการบดี อาเซียน ปี พ.ศ. 2559 

- สรุปสถิติจ�านวนนิสิตอาเซียน ปีการศึกษา 2559
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มจร อธิการบดี อาเซียน ประจ�าปี พ.ศ. 2559
เดือน กิจกรรม & โครงการ

มก
รา

คม

[5/01/59] 15.00 น. มจรประชุมปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของวิทยาลัยสิงคโปร์ 

(BCS) พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 

รก. ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มอบหมายให้ พระแสงเฮือง นรินฺโท ,ดร. 

รก.ผู้อ�านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะกรรมการหลักสูตร

พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคภาษาอังกฤษและภาคภาษา

จีน) ประชุมปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์ (BCS)  โดย

พระสุธีธรรมานุวัตร ,ผศ. ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์ เป็นประธานที่ประชุม มี 

ผศ.ดร. ณัทธีร์ ศรีดี รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ มจร,Ven. Dr. Chuan Sheng, 

Vice, Rector for Academic Affairs, BCS และ Mr. Low Junsheng, Johnsen, 

Admin Executive, Academic Affairs Office, BCS ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 

205 อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

[21/01/59] ไทยเป็นเจ้าภาพวิสาขบูชาโลกปี 59 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี 

84 พรรษา  ศาสตราจารย์ ดร. พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย และประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาวันส�าคัญสากลของ

โลก (International Council for Day of Vesak: ICDV) ในฐานะเป็นองค์กรที่

ปรึกษาพิเศษด้านสังคมและเศรษฐกิจของสหประชาชาติได้นัดประชุมคณะกรรมการ

สภาสากลฯ ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2559  ณ ห้อง 401  ส�านักงานอธิการบดี 

มหาจุฬาฯ วังน้อย  ทั้งนี้ ได้มีคณะกรรมการบริหารสมาคมจาก 12 ประเทศเข้า

ร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 13

[24/01/59] มจร น�าโดย พระพรหมบัณฑิต ร่วมสัมมนาสันติภาพพระพุทธศาสนา

โลก (World Buddhist Peace Conference) ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง"พระพุทธ

ศาสนากับวิกฤตของโลก" เพื่อให้นานาชาติอยู่ร่วมกันด้วยสันติ (Peaceful Co-

Existence) ณ สถาบันสีตะกู (Sitagu) เมืองสกายสหภาพเมียนม่าร์ โดยมีพระแสง

เฮือง นรินฺโท, ดร. ผอ. กองวิเทศสัมพันธ์ มจร ร่วมงาน ท่ามกลางผู้แทนพระพุทธ

ศาสนาทั้งเถรวาทและมหายาน จากประเทศประเทศต่างๆ ศาสนิกชนและผู้แทน

จากศาสนาอื่นๆ ท่ัวโลก กว่า 50 ประเทศ ร่วมประชุมกว่า 500 รูป/คน
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กุม
ภา

พัน
ธ์

[1/02/59] มจร เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพ พระภัททันตะ ดร. ชฏิละ อดีตประธาน

สงฆ์ส�านักวิปัสสนามหาสีฯ เวลา 15.00-16.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติ

โก)  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก. ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต 

เป็นผู้แทนอธิการบดี มจร เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพ พระภัททันตะ ดร. ชฏิละ อดีต

ประธานสงฆ์ส�านักวิปัสสนามหาสีฯ เจ้าอาวาสวัดมหาสี ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมาร์  ซึ่งมรณภาพลงด้วยโรคมะเร็งในเลือด เม่ือ 28 ม.ค. 59 รวม

สิริอายุ 81 ปี พรรษา 61

[7/02/59] มจร ร่วมเปิดมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของรัฐฉาน ณ Taunggyi เมีย

นมาร์ พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี  พร้อมด้วย พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว 

โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก. ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพระธรรม

ทูต และผู้บริหาร  มจร ผอ.สถาบันภาษา ผอ.ส�านักทะเบียนฯ รอง ผอ. วิทยาลัย

นานาชาติ รอง ผอ.สนง.อธิการบดี ผอ.ส่วนบริหาร ศูนย์อาเซี่ยนศึกษา รอง ผอ.สนง.

บริหาร ส�านักส่งเสริมฯ พร้อมด้วยที่ปรึกษา ร่วมพิธีเปิดมหาวิทยาลัยสงฆ์รัฐฉาน  

Shan State Buddhist University (SSBU) ณ Taunggyi รัฐฉาน (Shan State) 

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีรองประธานาธิบดีฯ เชื้อสายไทใหญ่ 

ดร.สาย หมอก ค�า (Vice President Dr. Sai Mauk Kham) พร้อมครอบครัว นายก

รัฐมนตรี เขตปกครองรัฐฉาน ผู้อ�านวยการ ส�านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติพม่า ผู้น�า

ชาวพุทธ และประชาชน ทุกหมู่เหล่า มีแขกผู้มีเกียรติ จากนานาประเทศ อาทิ ไทย 

ศรีลังกา จีน อินเดีย สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนิเซีย ฮังการี  เข้าร่วมพิธีอย่างมากมา 

17-19/02/59] พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่าง

ประเทศ /รก. ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ผู้ติดตาม เข้าร่วมสัมมนา

พระพุทธศาสนาเถรวาท ครั้งที่ 1 (The first Theravada Buddhisr forum) โดย

พุทธสมาคมสิบสองปันนา เมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

[29/02/59] พิธีเปิดการประชุมประจ�าปี 59 ของพระนิสิต มจร ชาวลาว  เวลา 

08.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก)  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่าง

ประเทศ รก. ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

ประจ�าปี 59 ของสมาคมนิสิตลาว ที่เรียน มจร โดยมีผู้ร่วมประชุมได้แก่ ผู้แทน

สมาคมนักศึกษาสงฆ์ลาว จาก มจร ส่วนกลาง จากวิทยาเขต ขอนแก่น เชียงใหม่ 

อุบลราชธานี นครพนม หนองคาย เป็นต้น ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โซน บี อาคาร

เรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
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มีน
าค

ม
[02/03/59] เวลา 09.20น. มจร น�าโดยพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีน�าคณะแม่

ชีทองสุข นามเจ็ดสี และลูกศิษย์จกประเทศฮ่องกงกว่า 40 ท่าน เดินทางถึงท่า

อากาศยานเชียงใหม่  เพื่อ เดินทางไปอ.กัลยณาอวัฒนา จ.เชียงใหม่เพื่อตรวจเย่ียม

พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา มอบทุนการศึกษาให้นิสิตแกนน�าชาวพุทธ และ

ตรวจดูความก้าวหน้าอาคารพระพรหมบัณฑิตวัดบ้านห้วยบง โดยมีพระราชสิงห

วรมุนีรองอธิการบดี วข.เชียงใหม่ถวายการต้อนรับ

[02/03/59] มจร ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจากกรมการศึกษาชั้นสูง สปป.ลาว ที่มา

ดูงานประกันคุณภาพ เวลา 14.00 น. น�าโดย พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก)  

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก. ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อม

ด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี มจร ให้การต้อนรับและประชุมกับ ผู้อ�านวย

การศูนย์มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรม

การศึกษาชั้นสูง กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว ซึ่งมาศึกษาดูงาน เรื่อง

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และ การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน (IQA) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ประเทศไทย

[7–9/03/59] มจร น�าโดยพระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการต่างประเทศ รก. ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ร่วมงาน 100 ปี 

การสอบบาลีรามัญนิกาย ณ Kyaik Htee Saung Monastery รัฐมอญ สาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมาร์

[23/03/59] รัฐบาลสหภาพเมียนม่าร์ ถวายสมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย รัฐบาลแห่ง

สหภาพเมียนม่าร์ โดยประธานาธิบดีเต็งเส่ง ได้ประกอบพิธีถวายสมณศักด์ิแด่พระ

สงฆ์เมียนม่าร์ พร้อมถวายสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์จากประเทศต่างๆ ซึ่งพระสงฆ์ไทย 

ได้รับการถวายสมณศักดิ์ จ�านวน 3 รูป ประกอบด้วย ชั้น อัครมหาบัณฑิต - สมเด็จ

พระวันรัตน์ เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุติ กรรมการมหาเถรสมาคม พระพรหมบัณฑิต 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการมหาเถรสมาคม ชั้น

อัครมหาสัทธรรมโชติกธชะ ถวายแด่พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเนปิดอร์ สหภาพเมียนม่า

เม
ษา

ยน

[25/04/59] พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีเป็นผู้แทนมหาเถรสมาคมเข้าร่วม

อภิปรายในการเสวนา 5 ศาสนา คือพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู ซิกซ์ ใน

หัวข้อเรื่อง "การเผยแผ่ศาสนาในสังคมที่มีความหลากหลายทางศาสนา" ท่ีจัดโดย

กรมการศาสนา ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยมีนายวีระ โรจน์พจน

รัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้กล่าวเปิดการเสวนา  ในโอกาส

นี้ ผู ้น�าชุมชนย่านกะดีจีนได้เข้าร่วมเสวนาและมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ 3 

ศาสนา 4 ความเชื่อที่ย่านกะดีจีนอีกด้ว
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พฤ
ษภ

าค
ม 

[22-23/05/59] งานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันส�าคัญของโลก ครั้งที่ 13 (The 

13th  United Nations for Day of Vesak Celebration) พุทธวิถีสู่สันติภาพ

โลก (Buddhist Path to World Peace) วันที่ 22-23 พ.ค. 2559  พิธีเปิด ณ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย และพิธีเฉลิมฉลอง ณ ศูนย์

ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

[27-31/05/59]  มจร น�าโดย พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี พระราชวรเมธี,ดร.

รองฝ่ายบริหาร, รักษาการผู้อ�านวยการศูนย์อาเซียนศึกษาและคณะถวายปริญญา 

ร่วมฉลองปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิปัสสนาภาวนา หลวง

พ่อภัททันตะ สัทธัมมกิตติสาระ มหากัมมัฏฐานาจริยะ (หลวงพ่ออ่อง ซาน สดายอ) 

(Sayadaw Saddhamma Kittisara Maha Kammathana Cariya) ณ วัดอ่อง

ซาน สยาดอ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

มิถ
ุนา

ยน

[2/06/59] พระโสภณวิชราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผู้อ�านวย

การวิทยาลัยพระธรรมทูต ผจล.วัดอรุณฯ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม

สมัยสามัญประจ�าปี  องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหรัฐราชอาณาจักรและไอซ์แลนด์ 

ณ วัดสันติวงศาราม เมืองเบอร์มิงแฮม ประเทศสหราชอาณาจักร โดย พระพรหม

สิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 

และประธานส�านักงานก�ากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นประธานใน

พิธี พระราชภาวนาวิมล ว. เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน ประธาน

องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอซ์แลนด์กล่าวถวายรายงาน ผู้

แทนพระธรรมทูตไทยและพุทธศาสนิกชนทั่วไปเข้าร่วมประชุมกว่า 200 รูป/คน 

[24-26/06/59] พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจร ร่วมสัมมนานานาชาติ 

"ครบ 40 ปี สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา" โดยมีพระพรหมวชิรญาณ กรรมการ

มหาเถรสมาคม เป็นประธาน ณ วัดนวมินทรราชูทิศ บอสตัน สหรัฐฯ

กร
กฎ

าค
ม [25/07/59] คัมภีร์ในอาเซียน ที่ห้องประชุม 401 พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺ

จิตฺโต) อธิการบดี มจร กล่าวภายหลังถวายต้นฉบับคัมภีร์ฎีกาบาลีแด่พระธรรมมัง

คลาจารย์ (ทอง สิริมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองและที่ปรึกษาเจ้าคณะ

ภาค 7 ว่า โครงการปริวรรตคัมภีร์ฎีกาอักษรธรรมล้านนา

สิง
หา

คม

[25/08/59] มจร หารือกับ Mr.Hiroshi Matsumoto ประธาน ITRI เวลา 16.00 

น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษา

การผู้อ�านวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยบุคลากร มจร ให้การต้อนรับ

และประชุมหารือกับคณะจากประเทศญี่ปุ่น Mr.Hiroshi Matsumoto ประธาน

ชาวพุทธนิกายเรียวยูไกนานาชาติ  (President of ITRI) และ Mr.Lslit Bakshi 

(Chairman of ITRI)  ณ ห้องประชุม 205 อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
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กัน
ยา

ยน
[02/09/59] มจร น�าโดย พระโสภณวชิราภรณ์พร้อมด้วยพระมหาสุรศักด์ิ ปจฺ

จนฺตเสโน รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ และคณะ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ เรื่อง 

พระพุทธศาสนากับเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 ณ โอลิมปิคสเต

เดียม เมืองฟูวโจว มณฑลฟูเจี้ยน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดโดยวัด

ไคหยวน ร่วมกับพุทธสมาคมฟูเจียนและพุทธสมาคมจีน การประชุมคร้ังนี้ คณะเจ้า

ภาพได้นิมนต์รองอธิกาบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาท

ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และกล่าวปาฐกถาพิเศษ

[03/09/59] มจร น�าโดยพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รอง

คณบดีคณะพุทธศาสตร์ และคณะ ร่วมงานเปิดศูนย์วัฒนธรรม พระธรรมาจารย์มิ่ง 

หยาง ซ่ึงแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนา และศูนย์หนังสือหลักค�าสอน

ของพระธรรมาจารย์มิ่ง หย่าง ณ เมืองฟูวโจว มณฑลฟูวเจี้ยน โดยได้ปรับปรุงบ้าน

เกิดของท่านท�าเป็นศูนย์ดังกล่าว และใช้เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานด้าน

พระพุทธศาสนาของมณฑลฟูเจี้ยน

กัน
ยา

ยน

[10/09/59] เวลา 9.30 น. มจร น�าโดยพระพรหมบัณฑิต ศ.,ดร., อธิการบดี 

พร้อมด้วย พระศรีคัมภีรญาณ ศ., ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระโสภณวชิร

าภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อ�านวยการ

วิทยาลัยพระธรรมทูต และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ร่วมพิธีฉลองครบรอบ 10 ปีของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์ (Buddhist Col-

lege of Singapore)  ซึ่งเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย และเปิดอาคารแห่งใหม่ของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์ ณ วัดกวงหมิง

ซาน ประเทศสิงคโปร์ ในการนี้พระพรหมบัณฑิต กล่าวสุนทรพจน์ในพิธี และพบ

กับนายกรัฐมนตรี ลี เซียนหลุง (H.E. Lee Hsien Loong) ของสิงคโปร์ นอกจากนี้

พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในการประชุมเรื่องการประกันคุณภาพของวิทยาลัย

พุทธศาสนาสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นสถาบันสมทบของมหาจุฬาฯ ที่อาคารส�านักงานแห่ง

ใหม่ ณ วัดกวงหมิงซาน สิงคโปร์

กัน
ยา

ยน

[11/09/59] เวลา 10.00 น. พระพรหมบัณฑิต ศ.,ดร., อธิการบดี ประธานประชุม

คณะกรรมการสถาบันสมทบ มจร วิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์ (Buddhist College 

of Singapore) โดยมีพระศรีคัมภีรญาณ ศ., ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระ

โสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้

อ�านวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต และผู้บริหาร มจร เข้าประชุม ณ วิทยาลัยพุทธ

ศาสนาสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
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 ตุ
ลา

คม
[2-6/10/59] มจร น�าโดย พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่าง

ประเทศ รักษาการผู้อ�านวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มอบหมายให้ พระมหา

ชะเอม สุวีโร, ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อม คณะผู้บริหาร 

มจร เป็นผู้แทนพระสงฆ์ไทยเถรวาท ร่วมงานประชุมชาวพุทธนานาชาติ โดยการ

เชิญของรัฐบาลอินเดีย ณ ประเทศอินเดีย โดยในการประชุมนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 

300 รูป/คน จาก 39 ประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม โดยมีพุทธศาสนสถานเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน โดยมีรัฐมนตรี

วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของอินเดียเป็นประธานการประชุม

[12-14/10/59] มจร น�าโดย พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

ต่างประเทศ รักษาการผู้อ�านวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มอบหมายให้ พระมหา

สุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร. รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ และพระแสงเฮือง นรินฺโท, 

ดร. ผู้อ�านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทน มจร ร่วมงานประชุมสถาบันวิชาการ

พุทธศาสนานานาชาติศรีลังกา Sri Lanka International Buddhist Academy 

(SIBA) สมัยสามัญ ครั้งที่ 4 ณ หอประชุม สถาบันวิชาการพุทธศาสนานานาชาติ

ศรีลังกา (สถาบันสมทบของ มจร) เมืองแคนดี ประเทศศรีลังกา

พฤ
ศจิ

กา
ยน [10-14/11/59] พฤศจิกายน มจร น�าโดย พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อ�านวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต และคณะ

เจ้าหน้าที่ คณาจารย์ร่วมประชุมสมาคมมหาวิทยาลัย พระพุทธศาสนาเถรวาท

นานาชาติ ณ  เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย

ธัน
นว

าค
ม

[24/12/59] มจร น�าโดย พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อ�านวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต เป็นผู้แทนอธิการบดี 

พร้อมด้วยและคณะผู้แทน เข้าร่วมงานฉลองปริญญา พธ.ด. กิตติมศักด์ิ จาก มจร 

และฉลองรับรางวัลสันติภาพ ของพระภัททันตะ ดร. กุมาระภิสังสะ (Most Ven 

Dr. Bhaddanta Kumala Bhivamsa) ประธานมหาเถรสมาคมเมียนมาร์ ณ กะ

บาเอ้ นครย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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สรุปสถิติจ�านวนนิสิตอาเซียน ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ล�าดับ

No.

สมาชิกประเทศ

ในอาเซียน 

ASEAN Coun-

tries

ระดับปริญญา

Level of Degree

จ�านวน

Total

ป.ตรี B.A. ป.โท M.A. ป. เอก Ph.D.

1. Brunei - - - -

2. Cambodia 163 15 6 184

3. Indonesia 1 - - 1

4. Lao 152 21 1 174

5. Malaysia 3 1 - 4

6. Myanmar 646 90 11 747

7. Philippines - - - -

8. Singapore - - - -

9. Vietnam 147 41 10 198

รวม Total 1112 168 28 1308

* ขอขอบคุณส่วนทะเบียนนิสิต ส�านักทะเบียน
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คณะกรรมการที่ปรึกษา 

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.   อธิการบดี

พระราชวรเมธี, ดร.   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระราชวรมุนี, ดร.   รองอธิการฝ่ายกิจการนิสิต

พระราชปริยัติมุนี, ผศ.ดร.  คณบดีคณะพุทธศาสตร์

พระสุวรรณเมธาภรณ์   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

พระโสภณวชิราภรณ์   รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ

พระเมธีธรรมาจารย์   รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

พระศรีธวัชเมธี     รองผู้อ�านวยการศูนย์อาเซียนศึกษา

พระสุธีรัตนบัณฑิต, ดร.     ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.  ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร.  รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์

พระมหาสมพงษ์ คุณากโร, ดร.     รองผู้อ�านวยการวิทยาลัยนานาชาติ

พระระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.  ประธานหลักสูตรคณะสังคมศาสตร์

ดร. สุรพล สุยะพรหม   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการท่ัวไป

คณะกรรมการด�าเนินงาน

พระมหาสมพงษ์  สนฺตจิตฺโต, ดร. 

ดร.ล�าพอง กลมกูล

พระอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที

นางสาวอรเนตร บุนนาค

พระรณชัย ญาณวิสุทฺธิ (โม่งประนิตย์)   

พระทวีศักดิ์ ธิรปญฺโญ 

พระสุทธิชัย อธิฏฺฐาโน 

นายสิปปวิชญ์ สอนไชยา    

แม่ชีประดับรุ้ง เรืองเดช  

นางสาวกฦษติยา มิ่งแก้ว

นางสาววิลาวัณย์ ชุ่มผ้กแว่น
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รวมสื่อสิ่งพิมพ์

โดย ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

รายงานการวิจัยเล่ม

ที่ 1
เล่มที่ 4เล่มที่ 1

เล่มที่ 2

วารสารพุทธอาเซียนศึกษา

ปีที่ 1 เล่มที่ 1

วารสารพุทธอาเซียนศึกษา

ปีที่ 1 เล่มที่ 2

เล่มที่ 5
รวมบทความ

กัมพูชา ภูมิศาสตร์ 
วัฒนธรรมและศาสนา

ที่อยู่ติดต่อ:  
ติดต่อ
เลขท่ี 79 หมู่ท่ี 1 หลักกิโลเมตรท่ี 55
ต�าบลล�าไทร อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์ 0-3524-8000, ต่อ 8797
Email: mcuasean@gmail.com
Website: http://www.asc.mcu.ac.th/
Fb: https://www.facebook.com/aseanmcu

Address
79 M.1, Phahon Yothin Road, Kilometer 55
Lam Sai, Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayut-
thaya, 13170, Thailand.
Phone. +66 (035)24-8000, (035)35-4710, 
(035)35-4711
Fax. +66 (035)24-8006
Email: mcuasean@gmail.com
Website: http://www.asc.mcu.ac.th/
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