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คำ�นำ�
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย
ที่ ส มเด็ จ บรมบพิ ต รพระราชสมภารเจ้ า พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาจุ ฬ าลงกรณ์
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงสถาปนาขึ้น ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
กรุงเทพมหานคร เพือ่ เป็นสถาบันการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชัน้ สูง ส�ำหรับพระภิกษุสามเณร
และคฤหัสถ์ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๓๐ เป็นต้นมา
ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิ ท ยาลั ย ให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาแห่ ง นี้ มี ส ถานะเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในก� ำ กั บ ของรั ฐ และ
เป็นนิติบุคคล ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ด�ำเนินการจัดการศึกษา
และบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคม ดังนี้
	๑. ระดับบัณฑิตศึกษา เปิดสอนระดับปริญญาเอก ๑๑ สาขาวิชา และระดับปริญญาโท
๒๒ สาขาวิชา
	๒. ระดับปริญญาตรี เปิดสอน ๔ คณะ คือ คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์
๓. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เปิดสอน ๒ สาขาวิชา คือ พระไตรปิฎกศึกษา วิชาชีพครู
๔. ระดับมัธยมศึกษา มี ๒ แห่ง คือ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาและโรงเรียนบาลีเตรียม
อุดมศึกษา
๕. การบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย โรงเรียนพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ สถาบันวิปสั สนาธุระ กลุม่ งานธรรมวิจยั กลุม่ งานมหาจุฬาอาศรม จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์พัฒนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแคมป์สน จังหวัดเพชรบูรณ์ ส�ำนักงานพระสอน
ศีลธรรม และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขต ๑๐ แห่ง คือ วิทยาเขตหนองคาย วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตนครราชสีมา วิทยาเขตแพร่ วิทยาเขตสุรินทร์
วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาเขตพะเยา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม วิทยาลัยสงฆ์
๑๒ แห่ง คือ วิทยาลัยสงฆ์เลย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม วิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี วิทยาลัยสงฆ์
นครน่าน วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย วิทยาลัยสงฆ์นครล�ำปาง และ
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
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มหาวิทยาลัยขยายห้องเรียนระดับปริญญาตรีไปยังจังหวัดต่างๆ ๕ แห่ง คือ จังหวัด
ร้อยเอ็ด เพชรบูรณ์ สิงห์บุรี สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี และขยายหน่วยวิทยบริการไปยัง
จังหวัดต่างๆ ๑๗ แห่ง คือ จังหวัดสงขลา ราชบุรี มหาสารคาม เพชรบุรี ตาก อุทัยธานี ชัยภูมิ
ชลบุ รี ระยอง อุ ต รดิ ต ถ์ ก� ำ แพงเพชร พิ จิ ต ร นครปฐม จั น ทบุ รี สุ พ รรณบุ รี สระแก้ ว
สาวิกาสิกขาลัย และกรุงเทพมหานคร
สถาบันสมทบในต่างประเทศ ๕ แห่ง คือ วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ
ประเทศเกาหลีใต้ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ซิน จู๋ ไชนีสไทเป วิทยาลัยพระพุทธศาสนา
นานาชาติศรีลังกา ประเทศศรีลังกา วิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
มหาวิทยาลัยธรรมะเกต บูดาเปสต์ ประเทศฮังการี และสถาบันสมทบในประเทศ ๑ แห่ง คือ
มหาปัญญาวิทยาลัย วัดถาวรวราราม จังหวัดสงขลา
ปัจจุบัน มีพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต จบแล้ว ๑๑ รุ่น พุทธศาสตรมหาบัณฑิต จบแล้ว
๒๕ รุ่น พุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ จบแล้ว ๑๓ รุ่น และพุทธศาสตรบัณฑิต
จบแล้ว ๖๐ รุ่น
ในการจัดท�ำหนังสือ “ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย” เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา พร้อมภาพประกอบ ๘ ตอน คือ (๑) ประวัติและ
พัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒) การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๓) พัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(๔) พันธกิจมหาวิทยาลัย ส่วนกลาง (๕) พันธกิจมหาวิทยาลัย ส่วนภูมิภาค (๖) พันธกิจ
สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๗) มหาวิทยาลัยกับการบูรณาการ
พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคม (๘) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยในอนาคต เน้นการน�ำเสนอเนื้อหาสาระช่วงระยะ พรบ. ๒๕๔๐-๒๕๕๘ ทั้ง
พัฒนาการด้านอาคารสถานที่ และพัฒนาการด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอขอบคุณและขออนุโมทนาขอบคุณ
ต่อผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ของทุกส่วนงานที่มีส่วนสนับสนุนข้อมูล ทั้ง
เนื้อหา และภาพประกอบ ในครั้งนี้ คณะกรรมการจัดท�ำประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
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เป็นประธานกรรมการ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฒิกโร, ดร.คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นรอง
ประธานกรรมการ และมี พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ. ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และรั ก ษาการผู ้ อ� ำ นวยการสถาบั น ภาษา เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร พร้ อ มด้ ว ย
คณะกรรมการรวม ๒๙ รูป/คน ที่ได้ท�ำงานด้วยวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ อุทิศก�ำลังกาย
และสติปัญญาร่วมกันด�ำเนินการจัดท�ำเนื้อหา พัฒนาต้นฉบับให้มีความถูกต้อง จนสามารถ
ด�ำเนินการพิมพ์หนังสือประวัติมหาวิทยาลัยเล่มนี้ให้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี อันจะเป็นประโยชน์
ทางด้านประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสืบไปด้วยอ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ขอให้คณะ
กรรมการทุกท่าน จงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทัง้ ๔ ประการ คืออายุ วรรณะ สุข พละ และปฏิภาณ
คุณสารสมบัติและธรรมสารสมบัติ ปราศจากโรคาพาธอุปัทวันตราย และบรรลุประโยชน์
โสตถิผลสมมโนรถปรารถนาทุกประการ

(พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ตอนที่ ๒ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
	๒.๑ โครงสร้างมหาวิทยาลัย
	๒.๒ โครงสร้างการบริหาร
	๒.๓ สุภาษิต ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
	๒.๔ ตราประจ�ำมหาวิทยาลัย อักษรย่อ สี ต้นไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย
	๒.๕ แผนผังของพื้นที่มหาวิทยาลัย
	๒.๖ แผนที่เดินทาง

๕๓ - ๗๐

ตอนที่ ๓ พัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓.๑ พัฒนาการจากวัดมหาธาตุ วัดศรีสุดาราม สู่ มจร วังน้อย อยุธยา
๓.๒ พัฒนาการของระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และข้อก�ำหนด
๓.๓ พัฒนาการด้านนิสิตผู้สำ� เร็จการศึกษา
๓.๔ พัฒนาการด้านหลักสูตร
๓.๕ พัฒนาการด้านงบประมาณ
๓.๖ พัฒนาการด้านส่วนงานของมหาวิทยาลัย

๗๑-๑๕๒	

ตอนที่ ๔ พันธกิจของมหาวิทยาลัย ส่วนกลาง
๔.๑ ส่วนงานจัดการศึกษา
๔.๒ ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา
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๑๕๓-๒๐๘

ตอนที่ ๕ พันธกิจของมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (จากมหาจุฬาฯ สู่ส่วนภูมิภาค)
๕.๑ ส่วนงานจัดการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาเขต
๕.๒ ส่วนงานจัดการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาลัยสงฆ์

๒๐๙ - ๓๐๐

ตอนที่ ๖ พันธกิจสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖.๑ สถาบันสมทบภายในประเทศ
๖.๒ สถาบันสมทบต่างประเทศ

๓๐๑ - ๓๒๒

ตอนที่ ๗ มหาวิทยาลัยกับการบูรณาการพระพุทธศาสนา
๓๒๓ - ๓๖๙
กับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม
๗.๑ บทบาทด้านการวิจัยและพัฒนาหนังสือ ต�ำราและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
๗.๒ บทบาทด้านการส่งเสริมและพัฒนาพระสังฆาธิการรองรับการบริหารกิจการคณะสงฆ์
๗.๓ บทบาทด้านการพัฒนาและฝึกอบรมพระธรรมทูตเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
		 ในต่างประเทศ
๗.๔ บทบาทด้านการพัฒนาจิตใจ
๗.๕ บทบาทด้านการเสริมสร้างสังคมสันติสุข
๗.๖ บทบาทด้านการช่วยเหลือสังคม
๗.๗ บทบาทด้านบริการวิชาการแก่สังคม
๗.๘ บทบาทด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
๗.๙ บทบาทด้านทะนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
๗.๑๐ บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตอนที่ ๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในอนาคต

ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓๗๑ - ๓๘๑
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ตอนที่

๑

ประวัติและพัฒนาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เมื่อกล่าวถึงประวัติและความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น
สามารถแบ่งออกเป็น ๗ ยุค กล่าวคือ ยุคการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ยุคเริ่มการจัดการศึกษา
ยุ ค ปรั บ ปรุ ง และขยายการศึ ก ษา ยุ ค รั บ รองปริ ญ ญาบั ต รและสถานะของมหาวิ ท ยาลั ย
ยุ ค พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ยุ ค เข้ า สู่ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
มหาวิ ท ยาลั ย พระพุ ท ธศาสนานานาชาติ ยุ ค รุ่ ง เรื อ งของของมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ
ราชวิทยาลัย  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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๑.๑ ยุคการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรง
สถาปนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น โดยให้ย้ายการสอนพระปริยัติธรรมจากศาลา
บอกพระปริยัติธรรมภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปตั้งที่วัดมหาธาตุ เพื่อเป็นที่เล่าเรียน
ของพระสงฆ์ฝา่ ยมหานิกายและคฤหัสถ์ เมือ่ พ.ศ.๒๔๓๐ และโปรดให้เรียกว่า มหาธาตุวทิ ยาลัย
มหาธาตุวิทยาลัยได้เปิดทำ�การสอนเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๒ 
ต่อมา พระยาภาสกรวงศ์ เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ได้ยกร่างพระราชบัญญัติฉบับแรก
ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรียกว่าร่างพระราชบัญญัติมหาธาตุวิทยาลัย ร.ศ.๑๑๑ 
(พ.ศ.๒๔๓๕) ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงนำ�เข้า
ปรึกษาในที่ประชุมเสนาบดี ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังไม่ได้ลงพระปรมาภิไธย จึงถือว่า
ยังมิได้เป็นพระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้แต่อย่างใด
ประเด็นที่น่าสนใจในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งมี ๒๔ มาตราอยู่ที่มาตรา ๑ ที่กำ�หนด
ให้วิทยาลัยแห่งนี้เป็นสถานศึกษาสำ�หรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ดังนี้
“มาตรา ๑ มหาธาตุวิทยาลัยนี้ให้ตั้งขึ้นโดยราชูปถัมภกบำ�รุงพระบรมพุทธศาสนา
เป็นที่สั่งสอนพระบาลีคัมภีร์พระไตรปิฎก พุทธพจนภาษิต แก่ภิกษุสามเณร ฝ่ายคณะ
มหานิกายและคฤหัสถ์ตามแต่มีความศรัทธาจะศึกษาสืบเสาะข้อวัตรปฏิบัติพุทธภาษิต
ซึ่งจะได้เป็นคณาจารย์สืบไป”
ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้คิดแบบสร้างถาวรวัตถุ
เรี ย กว่ า “สั ง ฆเสนาสน์ ร าชวิ ท ยาลั ย ” ขึ้ น ในวั ด มหาธาตุ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น สถานที่ บำ � เพ็ ญ
พระราชกุศลพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ และทรงประสงค์จะอุทิศถวายถาวรวัตถุนี้
เป็ น สั ง ฆิ ก เสนาสน์ สำ � หรั บ มหาธาตุ วิ ท ยาลั ย เพื่ อ เป็ น ที่ เ ล่ า เรี ย นพระปริ ยั ติ สั ท ธรรมและ
วิชาชั้นสูง โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงวาง
ศิลาก่อพระฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙ และได้พระราชทานเปลี่ยนนาม
มหาธาตุวิทยาลัยเป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศของ
พระองค์ ตามประกาศพระราชปรารภในการก่อพระฤกษ์สังฆเสนาสน์ราชวิทยาลัย ร.ศ. ๑๑๕
(พ.ศ.๒๔๓๙) ความตอนหนึ่งว่า
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“จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตงั้ วิทยาลัยทีเ่ ล่าเรียนพระไตรปิฎกแล
วิชาชัน้ สูงขึน้ ๒ สถานๆ หนึง่ เป็นทีเ่ ล่าเรียนของพระสงฆ์ฝา่ ยธรรมยุตกิ นิกาย
ได้ตั้งไว้ที่วัดบวรนิเวศวรวิหาร พระอารามหลวง พระราชทานนามว่า มหา
มกุฎราชวิทยาลัย ...อีกสถานหนึ่งเป็นที่เล่าเรียนของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย
ได้ตั้งไว้ที่วัดมหาธาตุ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงนี้ มีนามว่ามหาธาตุ
วิทยาลัย ได้เปิดการเล่าเรียนแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร์ ศก ๑๐๘
สืบมา แต่สังฆิกเสนาสน์สำ�หรับมหาธาตุวิทยาลัยนี้ยังไม่เป็นที่สมควรแก่การ
เล่าเรียน... เมื่อการบำ�เพ็ญพระราชกุศส่วนนั้นเสร็จแล้วจะได้ทรงพระราช
อุทิศถวายถาวรวัตถุนี้เป็นสังฆิกเสนาสน์สำ�หรับมหาธาตุวิทยาลัย เพื่อเป็นที่
เล่าเรียนพระปริยัติสัทธรรมแลวิชาชั้นสูงสืบไปภายหน้า พระราชทานเปลี่ยน
นามใหม่ว่า มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อให้เป็นที่เฉลิมพระเกียรติยศ
สืบไป...”
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด การศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรมแผนเดิ ม ในนาม
มหาธาตุวิทยาลัยตลอดมา จนกระทั่งวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐ พระมหาเถรานุเถระ ฝ่าย
มหานิกายจำ�นวน ๕๗ รูป มีพระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทัตตเถร) เป็นประธานได้ประชุมกัน
ณ ตำ�หนักสมเด็จ วัดมหาธาตุฯ ประกาศให้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำ�เนินการจัดการศึกษา
ในรูปมหาวิทยาลัย ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เปิดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัย ตัง้ แต่วนั ที ๑
่ ๘ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นต้นมา
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ในช่วงเตรียมการประชุมพระมหาเถรานุเถระเพือ่ ประกาศให้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จัดการศึกษาในรูปมหาวิทยาลัยนัน้ หลวงวิจติ รวาทการ ได้ท�ำ บันทึกโครงการปรับปรุงมหาธาตุ
วิทยาลัยหรือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม
บันทึกดังกล่าวนี้ หลวงวิจิตรวาทการเสนอว่า สถานศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัย
ที่วัดมหาธาตุนี้ ถ้าใช้ชื่อมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะได้ประโยชน์ที่สำ�คัญคือมีสถานภาพ
เป็นมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย หลวงวิจิตรวาทการได้อ้างประกาศพระราชปรารภในการ
ก่อพระฤกษ์สังฆเสนาสน์ราชวิทยาลัย ร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ. ๒๔๓๙) แล้วสรุปประเด็นไว้ว่า
		 “ชื่อมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นชื่อที่มีอยู่ในประกาศรัชกาลที่ ๕ ซึ่งมีผล
เป็นกฎหมาย ถ้าใช้ชอื่ นีไ้ ด้ อาจทำ�ให้ส�ำ นักเรามีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย
การให้ ป ริ ญ ญาจะเป็ น การสมบู ร ณ์ แ ละทางบ้ า นเมื อ งก็ จ ะต้ อ งรั บ รองฐานะของ
มหาวิทยาลัยนี้เท่าเทียมมหาวิทยาลัยของบ้านเมืองเอง”
อย่างไรก็ตาม แม้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะได้เปิดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นต้นมา ทางบ้านเมืองก็มิได้รับรองสถานภาพให้เป็นมหาวิทยาลัย
ตามกฎหมาย นั่นคงเป็นเพราะว่าประกาศพระราชปรารภในการก่อพระฤกษ์สังฆเสนาสน์
ราชวิทยาลัย ร.ศ.๑๑๕ (พ.ศ.๒๔๓๙) ที่หลวงวิจิตรวาทการกล่าวถึงนั้นเป็นเพียงประกาศ
พระราชปรารภในการวางศิลาฤกษ์อาคารของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ซึ่งไม่อาจถือได้ว่า
เป็นพระราชบัญญัติมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ด้วยเหตุที่มหาจุฬ าลงกรณราชวิ ทยาลัย ไม่มีพระราชบัญญัติรับรองสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลัยตามกฎหมาย รัฐบาลและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจึงได้ดำ�เนินการต่างกรรม
ต่ า งวาระในช่ ว งเวลากว่ า ๔๐ ปี เ พื่ อ ให้ มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ รั บ รองสถานภาพเป็ น
มหาวิทยาลัยให้แก่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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๑.๒ ยุคริเริ่มการจัดการศึกษา
ตามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานในการจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำ�วัน มีความสามารถในการรักษา และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น  
ในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺตเถร) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎิ์ รูปที่ ๑๕ มีความประสงค์จะปรับปรุงการศึกษา ภายในสถาบันการศึกษาที่เป็นอยู่
ในขณะนั้นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น จึงมอบหมายให้ พระมหาบุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ ป.ธ.๘  (ปัจจุบัน
ดำ�รงสมณศักดิ์ที่พระธรรมมหาวีรานุวัตร) อาจารย์แห่งมหาธาตุวิทยาลัย และบรรณารักษ์
ห้องสมุดมหาธาตุวิทยาลัย ซึ่งกำ�ลังปรับปรุงกิจการห้องสมุดของมหาธาตุวิทยาลัย ได้ช่วย
รวบรวมความเป็ น มาด้ า นการจั ด การศึ ก ษาของมหาธาตุ วิ ท ยาลั ย ทั้ ง ปวง เพื่ อ เก็ บ ไว้ เ ป็ น
หลักฐานทางเอกสารของมหาธาตุวิทยาลัยสืบไป
เมื่อพระมหาบุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ ได้ไปติดต่อกับนายธนิต อยู่โพธิ์ หัวหน้าแผนกวรรณคดี
ได้ให้ความอนุเคราะห์ด้วยดี และได้ขอความร่วมมือจากนายยิ้ม ปัณฑยางกูร หัวหน้ากอง
จดหมายเหตุ กรมศิลปากร ช่วยอำ�นวยความสะดวกอีกต่อหนึ่ง และได้พบเอกสารสำ�คัญ
ที่เกี่ยวกับ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เอกสารที่พบนี้ คือ ลายพระหัตถ์ ในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปถึงหม่อมเจ้าประภากร ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ร.ศ. ๑๑๕
ดังจะขออัญเชิญ สำ�เนาลายพระราชหัตถ์ มาแสดงดังต่อไปนี้
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เมื่อพระมหาบุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ ได้พบลายพระหัตถ์นี้แล้ว ได้นำ�สำ�เนาลายพระหัตถ์
ไปถวายพระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺตเถร) ซึ่งพระพิมลธรรมได้นำ�เรื่องนี้ไปปรึกษาหารือกับ
พระเถรานุเถระในวัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิ์ และต่างวัด โดยทุกรูปเห็นพ้องต้องกันว่า สมควร
ที่จะได้จัดการศึกษาของพระสงฆ์ให้เป็นไปตามพระราชปณิธานที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ ได้ทรง
พระราชทานไว้* (*ความนี้ปรากฏในส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต ชื่อเรื่อง
“พัฒนาการของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศไทย” ของ นายมนัส เกิดปรางค์, พ.ศ. ๒๕๒๗.)
จนกระทั่งในที่สุดพระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺตเถร) จึงได้มีหนังสือนิมนต์พระเถระทั้งจากวัด
มหาธาตุ และวัดอื่นๆ จำ�นวน ๕๗ รูป และฆราวาสอีกจำ�นวนหนึ่งมาประชุมกัน ณ หอปริยัติ
วัดมหาธาตุฯ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. โดยถือเป็นการประชุม
ที่ด่วนมาก และลับเฉพาะ จะสังเกตเห็นได้ชัดก็คือหนังสือนัดประชุมออก

เมื่อวันที่ ๒๒  ธันวาคม เพื่อนิมนต์เข้าประชุมวันที่ ๒๓ ธันวาคม เป็นการออกหนังสือ
เชิญล่วงหน้าเพียงหนึ่งวันเท่านั้น โดยผู้ที่ได้รับอาราธนาหรือเชิญเข้าประชุมครั้งนี้ ประกอบ
ด้วยทั้งฝ่ายบรรพชิต ๗ รูป และฆราวาส ๔ คน ซึ่งทุกท่านจะได้รับ เอกสารบันทึกโครงการ
ปรับปรุงมหาธาตุวิทยาลัย หรือ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดทำ�โดย หลวงวิจิตรวาทการ
ซึ่งหลวงวิจิตรวาทการให้ถือว่าบันทึกนี้เป็นความลับ และอ่านได้เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญมาประชุม
เท่านั้น
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ต่อมาพระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทัตตมหาเถร) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ในสมัยนั้นจึงจัดประชุมพระเถรานุเถระฝ่ายมหานิกาย จำ�นวน ๕๗ รูป เมื่อวันที่ ๙ มกราคม
พ.ศ. ๒๔๙๐ และประกาศให้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำ�เนินการจัดการศึกษาพระไตรปิฎก
และวิชาชั้นสูงในระดับมหาวิทยาลัย เปิดสอนระดับปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร์เป็นคณะแรก
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ หลังจากนั้น พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการ
วัดผลมาเป็นระบบหน่วยกิต โดยกำ�หนดให้นสิ ติ ต้องศึกษา อย่างน้อย ๑๒๖ หน่วยกิต และปฏิบตั ิ
ศาสนกิจ ๑ ปีก่อนรับปริญญาบัตร
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เปิดสอนคณะครุศาสตร์   และในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ เปิดสอน
หลักสูตรแผนกอบรมครูศาสนศึกษา ระดับประกาศนียบัตรและเปิดสอน คณะเอเชียอาคเนย์
และเปลี่ยนเป็นคณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ และในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ 
ปรับหลักสูตรแผนกอบรมครู ศาสนศึกษาเป็นวิทยาลัยครูศาสนศึกษา และปรับเปลีย่ นหน่วยกิต
เป็น ๒๐๐ หน่วยกิต  อย่างไรก็ดี การจัดการเรียนการสอนช่วง ๒ ทศวรรษแรก ยังไม่ได้รับการ
สนับสนุนจากคณะสงฆ์และรัฐเท่าทีค่ วร ทำ�ให้ประสบปัญหาด้านสถานะของมหาวิทยาลัย และ
งบประมาณเป็นอย่างมาก แต่ก็สามารถจัดการศึกษามาได้อย่างต่อเนื่อง
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๑.๓ ยุคปรับปรุงและขยายการศึกษา
ความพยายามที่จะให้มีการตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๕๐๐ เมื่อรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ยกร่าง
พระราชบัญญัติรับรองวิทยฐานะปริญญาของมหามกุฏราชวิทยาลัย และมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เพื่อสนองต่อสภาผู้แทนราษฎร แต่รัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม สิ้นสุดลง
เพราะถูกยึดอำ�นาจการปกครอง ร่างพระราชบัญญัตินี้จึงตกไป
ต่อมา ใน พ.ศ. ๒๕๐๙ คณะสงฆ์ได้เปิดการอบรม “พระธรรมทูตไปต่างประเทศ” ขึ้น
โดยสำ�นักฝึกอบรมตั้งอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารและมอบให้เจ้าหน้าที่ของมหามกุฏราชวิทยาลัย
และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้ดำ�เนินงาน และให้ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
สงฆ์ทั้งสองแห่งนี้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นหลัก เมื่อการดำ�เนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดี
จึงมีโครงการที่จะขยายการศึกษาของสำ�นักฝึกอบรมพระธรรมทูตขึ้นเป็นการศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเห็นว่า ควรจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้น
คณะอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นมาพิจารณาเรื่องนี้ได้พบปัญหาว่า ก่อนที่จะจัดการศึกษา
ขั้นปริญญาโทได้นั้น การศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องได้รับการรับรองมิฉะนั้น ปริญญาโท
ก็จะไร้ความหมาย ทุกฝ่ายจึงเห็นพ้องกันว่า “จะต้องให้รัฐบาลไทยรับรองฐานะและปริญญา
ของมหาวิทยาลัยสงฆ์เสียก่อน” และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างเคยมีประสบการณ์ร่วมกันมาว่า
ทุกครัง้ ทีร่ ฐั บาลพิจารณาเรือ่ งการรับรองมหาวิทยาลัยสงฆ์ รัฐบาลมักอ้างว่า “มหาวิทยาลัยสงฆ์
ทั้ง ๒ แห่งนั้น คณะสงฆ์เองก็ยังไม่รับรอง แล้วจะให้รัฐบาลรับรองได้อย่างไร”
คณะอนุกรรมการจึงตกลงกันว่าจะดำ�เนินการให้คณะสงฆ์รบั รองเสียก่อน จะได้ปพู นื้ ฐาน
ให้รัฐบาลรับรองต่อไป ในที่สุด ก็ได้มีคำ�สั่งมหาเถรสมาคมเรื่องการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์
พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อวันอังคารที่ ๖  พฤษภาคม ๒๕๑๒ การที่
มหาเถรสมาคมได้ออกคำ�สั่งนี้ถือเป็นการรับรองอย่างเป็นทางการว่ามหามกุฏราชวิทยาลัย
และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์และถือเป็นส่วนหนึง่ ของระบบการศึกษา
ของคณะสงฆ์ไทย
คำ�สั่งมหาเถรสมาคมฉบับนี้ มี ๑๒ ข้อ สาระสำ�คัญอยู่ในข้อต่อไปนี้
ข้ อ ๓ นั บ แต่ วั น ประกาศใช้ คำ � สั่ ง นี้ ให้ ก ารศึ ก ษาของสภาการศึ ก ษามหามกุ ฏ
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ซึ่งดำ�เนินการอยู่แล้ว เป็นการศึกษา
ของคณะสงฆ์
ข้อ ๗  ถ้าเป็นการสมควร มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองจะร่วมกันจัดการศึกษาขั้นบัณฑิต
วิทยาลัยอีกส่วนหนึ่ง โดยอนุมัติของสภาการศึกษาของคณะสงฆ์ก็ได้
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คำ � สั่ ง มหาเถรสมาคมฉบั บ นี้ มี ค วามสำ � คั ญ มาก เมื่ อ มี ค วามพยายามที่ จ ะให้ มี ก าร
รับรองมหาวิทยาลัยสงฆ์ในระยะต่อมา เหตุผลสำ�คัญที่บุคคลผู้เกี่ยวข้องยกขึ้นชี้แจงต่อรัฐบาล
คื อ การอ้ า งถึ ง คำ � สั่ ง มหาเถรสมาคมฉบั บ นี้ และการดำ � เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ ก็ได้อาศัยคำ�สั่งมหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๑๒ เป็นฐาน
ใน พ.ศ.๒๕๑๕ จอมพลถนอม กิ ต ติ ข จร เป็ น หั ว หน้ า คณะปฏิ วั ติ บ ริ ห ารประเทศ
หัวหน้าฝ่ายอำ�นวยการศึกษาและสาธารณสุขของคณะปฏิวัติได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา
คณะหนึ่งเพื่อพิจารณาเรื่องมหาวิทยาลัยสงฆ์ ประกอบด้วยอนุกรรมการ ๗ ท่าน มี นายจวน
เจียรนัย เป็นประธาน นายระบิล สีตสุวรรณ เป็นรองประธาน เลขาธิการมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย คือ พระธรรมคุณาภรณ์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เป็นอนุกรรมการ พระศรีวิสุทธิโมลี
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้เข้าร่วมประชุม ผลของการประชุมของคณะอนุกรรมการทำ�ให้มีการร่าง
ประกาศคณะปฏิวัติ ๑๐ ข้อเพื่อรับรองสถานภาพมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง แต่ในระหว่าง
ที่ดำ�เนินการอยู่นั้น คณะปฏิวัติได้สิ้นสุดลงเพราะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๑๕
ร่างประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้จึงค้างอยู่
จอมพลถนอมได้ ก ลั บ มาเป็ น นายกรั ฐ มนตรี ใ นระบบรั ฐ ธรรมนู ญ การปกครอง
ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. ๒๕๑๕ มี ส ภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ งชาติ ทำ� หน้ ที่ อ อกพระราชบั ญ ญั ติ
ได้มีการนำ�ประกาศคณะปฏิวัติ พ.ศ.๒๕๑๕ กลับมาพิจารณาและปรับเปลี่ยนเป็นร่างพระราช
บัญญัติเพื่อรับรองสถานภาพของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์เมื่อวันที่ ๒  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ แต่ยังไม่ทันได้เสนอ
สภานิติบัญญัติ รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจรสิ้นสุดลงเพราะเกิดวันมหาวิปโยคในวันที่
๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ร่างพระราชบัญญัตินี้จึงตกไป
สมัยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี สัญญา ธรรมศักดิ์   ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงฆ์เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗ คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติให้รอเรื่องนี้ไว้ก่อน ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗ คณะรัฐมนตรีมีมติรับ
หลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์   โดยกำ�หนดนโยบายไว้ว่า สถาบันการศึกษา
ที่จะให้ปริญญาได้ต้องปรับปรุงวิธีการและหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการ
ปรับปรุงวิธีการและหลักสูตรมหาวิทยาลัยสงฆ์ให้สามารถให้ปริญญาได้โดยสมบูรณ์ ประกอบ
ด้วยกรรมการ ๑๔ ท่าน มี นายจรูญ วงศ์สายัณห์ เป็นประธานกรรมการจากมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย คือ พระพรหมคุณาภรณ์ (เกี่ยว อุปเสโณ) พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
พระมหาเสถียร ถิรญาโณ และนายจำ�นงค์ ทองประเสริฐ
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คณะกรรมการชุดนี้ประชุม ๘ ครั้ง ได้ยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ ๒  ฉบับ
คือพระราชบัญญัติมหามกุฎราชวิทยาลัยและพระราชบัญญัติมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กล่าวเฉพาะร่างพระราชบัญญัติมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น มี ๔๕ มาตรา สาระสำ�คัญ
คือการรับรองสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย ดังความในมาตรา ๕ ว่า “ให้มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยเป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์   ได้รับความอุปถัมภ์
และอำ�นาจบริหารงานจากรัฐ โดยทางกระทรวงศึกษาธิการ” คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการ
ร่างพระราชบัญญัติเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ และส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณา เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเสร็จก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ร่างพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์จึงค้างอยู่
ในสมัยรัฐบาลถัดมาซึ่งมี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี นายนิพนธ์
ศศิธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำ�เอาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์
ทีค่ ณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วในสมัยรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เสนอต่อสภาผูแ้ ทน
ราษฎร ร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยสงฆ์ทงั้ สองฉบับมีชอื่ ว่า ร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัยและร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระราชบัญญัติแต่ละฉบับมี ๕๖ มาตรา สาระสำ�คัญยังคงเป็นเรื่องการรับรองสถานภาพ
เป็นมหาวิทยาลัย  ประเด็นที่น่าสนใจคือมาตรา ๔๑ ความว่า “ผู้สอนในมหาวิทยาลัยมีดังนี้ คือ
(๑) ปวราจารย์ ซึ่งอาจเป็นปวราจารย์ประจำ�หรือ ปวราจารย์พิเศษ (๒) วราจารย์ (๓) อาจารย์
ซึ่งอาจเป็นอาจารย์ประจำ�หรืออาจารย์พิเศษ”
ในวันที่ ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ สภาผู้แทนราษฎรลงมติในวาระที่ ๑  รับหลักการ
ร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์และมอบให้คณะกรรมาธิการ
การศึกษาพิจารณาแปรญัตติ คณะกรรมาธิการการศึกษาซึ่งมีนายปรีชา เพ็ชรสิงห์ เป็น
ประธานได้ใช้เวลานานถึง ๔ เดือนในการประชุมเพียง ๔ ครั้ง พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ทั้งสองฉบับ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) รองเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเข้าชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมาธิการ หลังจากพิจารณาแปรญัตติ
เสร็จแล้ว ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาได้ท�ำ หนังสือลงวันที ๒
่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๘
แจ้งประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรว่า คณะกรรมาธิการได้พจิ ารณาร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
สงฆ์เสร็จแล้ว และขอให้เสนอที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป สภาผู้แทนราษฎร
ไม่มีโอกาสพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพราะได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาเสียก่อน
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองฉบับจึงตกไปอย่างน่าเสียดาย
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ในสมัยรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒ ท่านคือ
นายประมวล กุลมาตย์และนายเปลือ้ ง พลโยธา ได้ยกร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหามกุฎ
ราชวิทยาลัยและร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้นมาคนละ
๒ ฉบับ เนื้อหาสาระและหลักการยังคงเป็นเช่นเดียวกับฉบับที่ตกไปในรัฐบาลก่อน สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรทั้งสองท่านได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจาก
เป็นร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงิน รัฐบาลได้ขอรับร่างพระราชบัญญัตินี้ไปพิจารณา
ก่อนภายในกำ�หนดเวลา ๖ เดือน ในขั้นตอนหาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐบาลนี้
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือลงวันที่ ๙, ๑๐ และ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙
แจ้งให้กระทรวงศึกษาธิการเสนอความเห็นเกีย่ วกับร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยสงฆ์ทงั้ สอง
แห่งของนายประมวล กุลมาตย์และนายเปลื้อง พลโยธา
กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำ�สั่งที่ ๓๘๐/๒๕๑๙ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๙
ตัง้ คณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยสงฆ์ทงั้ สองแห่ง มีกรรมการมหาเถร
สมาคมรูปหนึ่งร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย เรื่องพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์จึงถูกส่งเข้าสู่
การพิจารณาของมหาเถรสมาคม
เมื่ อ วั น ที่ ๓๐ สิ ง หาคม พ.ศ.๒๕๑๙ มหาเถรสมาคมประชุ ม ครั้ ง ที่  ๒๑ /๒๕๑๙
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง และได้มีมติตั้งคณะกรรมการ
คณะหนึ่ง จำ�นวน ๑๕ ท่าน เพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ต่อมาในวันที่ ๒๑  กันยายน พ.ศ.๒๕๑๙ นายประจวบ คำ�บุญรัตน์ รองอธิบดีกรม
การศาสนา ได้เสนอความเห็นถวายมหาเถรสมาคมว่า สมควรยกร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่
ในรูปของพระราชบัญญัติการศึกษาสงฆ์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาสงฆ์ทุกระดับ
มหาเถรสมาคมได้ประชุมครั้งพิเศษในวันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๙ มีมติให้
กรมการศาสนาดำ�เนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งสงฆ์เสนอกระทรวง
ศึกษาธิการเพื่อตราเป็นพระราชบัญญัติต่อไป ต่อมาในวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙ คณะปฏิรูป
การปกครองได้ยดึ อำ�นาจการปกครองจากรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย  ์ ปราโมช  การดำ�เนินการ
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งสงฆ์จึงชะงักไป
ใน พ.ศ. ๒๕๒๐ สมัยรัฐบาลที่ นายธานินทร์  กรัยวิเชียร  เป็นนายกรัฐมนตรี  ดร.ภิญโญ  
สาธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเห็นว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งสงฆ์ควรให้
คณะสงฆ์ดำ�เนินการจัดทำ�  จึงมอบหมายให้กรมการศาสนานำ�ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ
การศึ ก ษาของสงฆ์ ทุ ก ฉบั บ ซึ่ ง รวมถึ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย สงฆ์ ทั้ ง สองแห่ ง
เสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาเลือกหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือร่างขึ้นใหม่เพียงฉบับเดียว
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มหาเถรสมาคมได้พิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๒๐ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม
พ.ศ.๒๕๒๐ มีมติเลือกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งสงฆ์เพื่อดำ�เนินการต่อไป ในที่สุด
มหาเถรสมาคมได้ประชุมครั้งที ๑๑
่ /๒๕๒๐ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๐ รับหลักการ
และเสนอร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งสงฆ์ให้กระทรวงศึกษาธิการดำ�เนินการ
กระทรวงศึกษาธิการได้นำ�ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๐ คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการแล้วส่งต่อให้คณะ
กรรมการกฤษฎีกาพิจารณา คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแก้ไขจากที่มหาเถรสมาคม
ร่ า งมา ๑๗ มาตรา เพิ่ ม เป็ น  ๒๗ มาตราแล้ ว ส่ ง กลั บ มาที่ ม หาเถรสมาคม ที่ ป ระชุ ม
มหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นว่ามีการแก้ไขมาก จึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง จำ�นวน
๙ ท่าน เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งสงฆ์ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ไข
ร่างพระราชบัญญัตินี้ค้างการพิจารณาของมหาเถรสมาคมนานถึง ๓ ปี จนกระทั่งสำ�นักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๓ แจ้งกระทรวงศึกษาธิการ
ว่า สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือเตือนเรื่องการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งสงฆ์ ๒ ครั้งแล้วยังไม่ได้ค�ำ ตอบ จึงเห็นสมควรระงับการพิจารณา
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๑.๔ ยุครับรองปริญญาบัตรและสถานะของมหาวิทยาลัย
ต่อมาในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์   พ.ศ.๒๕๒๖ สมัยรัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
นายชำ�เลือง  วุฒจิ นั ทร์  อธิบดีกรมการศาสนา ได้น�ำ เรือ่ งการรับรองวุฒเิ ปรียญธรรม ๙ ประโยค
และปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งเสนอกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณา
ดำ�เนินการ นายสมาน แสงมะลิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมอธิบดี
เมื่อวันที่ ๑  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๖ ที่ประชุมอธิบดีมีมติเห็นชอบในหลักการที่จะรับรองวุฒิ
เปรียญธรรม ๙ ประโยคและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง และมอบหมายให้
กรมการศาสนาดำ � เนิ น งานโดยให้ ป ระสานงานกั บ ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย และสำ � นั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชพลเรือนเสนอว่า ก่อนที่จะรับรองวุฒิเปรียญธรรม
๙ ประโยคและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง กระทรวงศึกษาธิการควรเทียบ
วุฒิเปรียญธรรมประโยคต่างๆ กับวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาในระบบโรงเรียน
จากนั้นก็ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการลง วันที่ ๒๒  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๖  เรื่องการ
เทียบความรู้วุฒิเปรียญธรรม ดังนี้ คือ เปรียญธรรม ๓ ประโยค (ป.ธ.๓) เทียบเท่ามัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.๓) และเปรียญธรรม ๕ ประโยค (ป.ธ.๕) เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
ต่อมาในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๒๖ นายสวัสดิ์ คำ�ประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ได้ เ สนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ กำ � หนดวิ ท ยฐานะผู้ สำ � เร็ จ วิ ช าการพระพุ ท ธศาสนาเพื่ อ เข้ า สู่
การพิ จ ารณาของสภาผู้ แ ทนราษฎร ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ค ล้ า ยกั บ พระราชบั ญ ญั ติ
กำ�หนดวิทยฐานะผู้สำ�เร็จวิชาการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และพระราชบัญญัติกำ�หนดวิทยฐานะ
ผู้สำ�เร็จวิชาการตำ�รวจ พ.ศ. ๒๕๑๗ สาระสำ�คัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้คือกำ�หนด
ให้เปรียญธรรม ๙ ประโยคและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งมีศักดิ์และสิทธิ
เท่าปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทั่วไป
สำ�นักงานเลขาธิการรัฐสภาได้ส่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้สำ�นักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาล่วงหน้า สำ�นักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องให้กระทรวง
ศึกษาธิการพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๖ และกระทรวงศึกษาธิการส่งเรื่อง
ต่อให้กรมการศาสนาพิจารณา เมื่อวันที ๒ 
่ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๖
กรมการศาสนาพิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแล้วส่งเรื่องกลับกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ทำ�เรื่องเสนอต่อไปยังสำ�นักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๖
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ในวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๗ คณะรัฐมนตรีซึ่งมี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
เป็ น นายกรั ฐ มนตรี ได้ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ กำ � หนดวิ ท ยฐานะผู้ สำ � เร็ จ วิ ช าการ
พระพุทธศาสนา พ.ศ.......................  ของกระทรวงศึกษาธิการแล้วมีมติรับหลักการและ
ให้ส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาต่อไป
ในวันที่ ๑๒  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๗ สมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ได้จัดประชุมสัมมนาเรื่องสถานภาพของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ณ สำ�นักธรรมวิจัย โดยอาราธนา
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโฺ ต) บรรยายเรือ่ ง “ความเป็นมาของพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
สงฆ์” ที่ประชุมได้เสนอให้ตั้งคณะกรรมการประสานงานของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์
ขึ้นมาคณะหนึ่ง มีนายจำ�นงค์ ทองประเสริฐ  เป็นประธาน
คณะกรรมการชุดนี้ประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่  ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๗ ที่ประชุม
แสดงความห่วงใยว่าร่างพระราชบัญญัติกำ�หนดวิทยฐานะผู้สำ�เร็จวิชาการพระพุทธศาสนา
ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบนั้ น ไม่ มี ก ารรั บ รองสถานภาพมหาวิ ท ยาลั ย สงฆ์ ส าระสำ � คั ญ อยู่ ที่
การรับรองวุฒเิ ปรียญธรรม ๙ ประโยคและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ทงั้ สองแห่ง ทีป่ ระชุม
ได้รับทราบมติของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่สามารถรับรอง
สถานภาพของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพราะมีเรื่องการรับรองวุฒิเปรียญธรรม ๙ ประโยคพ่วงเข้ามา
ในวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๗ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ ๑๑/๒๕๒๗
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกำ�หนดวิทยฐานะผู้สำ�เร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ..........
ซึ่งมี ๔ ฉบับคือร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยรัฐบาล นายสวัสดิ์ คำ�ประกอบ นายนิยม
วรปัญญา นายณรงค์ นุ่นทอง แล้วมีมติรับหลักการและตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญคณะหนึ่ง
เพื่อพิจารณาโดยใช้ร่างของรัฐบาลเป็นหลัก
คณะกรรมาธิการวิสามัญจำ�นวน ๒๕ ท่าน มีนายสัมพันธ์ ทองสมัคร เป็นประธาน
นายชำ�เลือง วุฒิจันทร์ เป็นเลขานุการ และมีนายจำ�นงค์ ทองประเสริฐ นายสิริ เพ็ชรไชย
นายมาณพ พลไพรินทร์ ร่วมเป็นกรรมาธิการในคณะนี้ คณะกรรมาธิการใช้เวลาพิจารณา
เพียง ๑ เดือนก็เสนอสภาผู้แทนราษฎร
ในวั น ที่ ๓๑  สิ ง หาคม พ.ศ.๒๕๒๗ ที่ ป ระชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎรครั้ ง ที่  ๒ /๒๕๒๗
(สมัยวิสามัญ) ได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่ ๒ และ ๓ แล้วให้เสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณา
ในวั น ที่ ๓ กั น ยายน พ.ศ.๒๕๒๗ วุ ฒิ ส ภาพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบผ่ า นร่ า ง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
โดยมีพลเอกประจวบ สุนทรางกูร รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๗ พระราชบัญญัติฉบับนี้มี ๑๓ มาตรา ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๔๐ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๗
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สาระสำ�คัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้คือรับรองวิทยฐานะเปรียญธรรม ๙ ประโยค
และปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย สงฆ์ ทั้ ง สองแห่ ง ให้ มี ศั ก ดิ์ แ ละสิ ท ธิ เ ท่ า ปริ ญ ญาตรี
ของมหาวิทยาลัยทั่วไปและให้มีคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์เป็นผู้ควบคุมดูแล
การจัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์
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๑.๕ ยุคพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระราชบัญญัติก�ำหนดวิทยฐานะผู้ส�ำเร็จการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗
ท�ำให้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเติบโตอย่างรวดเร็ว จากที่เคยมีวิทยาเขตเพียงหนึ่งแห่ง
ใน พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้มีวิทยาเขตเพิ่มขึ้นเป็น ๙ แห่ง ใน พ.ศ. ๒๕๓๔ มหาวิทยาลัยตั้งบัณฑิต
วิทยาลัย ใน พ.ศ. ๒๕๓๑ และเปิดการศึกษาระดับปริญญาโทในปีเดียวกัน ปัญหาที่ตามมา
ก็คือการที่มหาวิทยาลัยไม่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายท�ำให้การประสานงาน
กับวิทยาเขตหละหลวม ทัง้ ในด้านบริหารทัว่ ไปและการบริหารงบประมาณ นอกจากนี้ พระราช
บัญญัติก�ำหนดวิทยฐานะผู้ส�ำเร็จการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๒๗ รับรอง
วิทยฐานะเฉพาะปริญญาตรี ไม่รับรองวิทยฐานะปริญญาโทที่เปิดสอนแล้วนั้น มหาวิทยาลัย
จึงไม่สามารถขยายการศึกษาถึงระดับปริญญาเอก
เพือ่ แก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าวมา  ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยจึงเห็นพ้องต้องกันว่าจะด�ำเนินการ
เพือ่ ให้ได้มาซึง่ สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยทีส่ มบูรณ์ตามกฎหมายจุดเริม่ ต้นแห่งความพยายาม
ที่เป็นรูปธรรมคือการก�ำหนดนโยบายไว้ในแผนพัฒนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๗
(พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๓๙) ว่า “พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีสถานภาพสมบูรณ์ตามกฎหมาย” และ
มีมาตรารองรับว่า “ด�ำเนินการให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย” แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนี้เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๕ การด�ำเนินการ
ที่เป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ยกใหม่จึงเริ่มต้นในปีนั้น
วันที่ ๑๑  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ นายปราโมทย์ สุขุม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการของรัฐบาลที่มีนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางพร้อมคณะมา
เยี่ยมชมกิจการของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อรับทราบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของมหาวิทยาลัย น�ำโดยพระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ) นายกสภามหาวิทยาลัย
และพระอมรเมธาจารย์ (นคร เขมปาลี) อธิการบดี ที่ต�ำหนักสมเด็จ วัดมหาธาตุฯ ผู้บริหาร
ระดับสูงของมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงให้ทราบถึงปัญหาส�ำคัญที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประสบอยู่ในขณะนั้น คือปัญหาเกี่ยวกับสถานภาพของมหาวิทยาลัยที่ยังไม่เป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมายและปัญหาหลายอย่างที่ตามมา โดยเฉพาะปัญหาด้านงบประมาณและการ
ขยายการศึกษาให้สูงถึงระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก ารรั บ ว่ า จะสนั บ สนุ น การด�ำเนิ น การเรื่ อ งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลัย มหาจุ ฬ า
ลงกรณราชวิทยาลัย

16

ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ต่อมาในวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
น�ำโดยนายอ�ำนวย สุวรรณคีรี ประธานกรรมาธิการ และนายดุสิต โสภิตชา รองประธาน
กรรมาธิการ ได้มาเยี่ยมชมกิจการของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และประชุมร่วมกับ
นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี ที่ต�ำหนักสมเด็จ วัดมหาธาตุฯ
คณะกรรมาธิ ก ารรั บ ว่ า จะด�ำเนิ น การเรื่ อ งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ
ราชวิทยาลัย
ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ มหาวิทยาลัยได้มีค�ำสั่งที่ ๑๔๙/๒๕๓๖ แต่งตั้ง
คณะกรรมการด�ำเนินงานเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ�ำนวน
๑๑ ท่าน มีพระอมรเมธาจารย์ อธิการบดี เป็นประธาน คณะกรรมการได้ประชุมครั้งแรก
ณ ต�ำหนักสมเด็จ วัดมหาธาตุฯ เมื่อวันที ๒๒ 
่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖
คณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมมอบหมายให้นายประเทือง เครือหงศ์
เลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติสถาบันมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และมหามกุฏราชวิทยาลัย มี ๗๕ มาตรา สาระส�ำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งมีสภามหาวิทยาลัยร่วมกันเพียงสภาเดียวเรียกว่า สภาสถาบัน
เหมื อนกั บสถาบันราชภัฏ ๓๖  แห่งที่มีส ภาสถาบั นเพี ย งสภาเดี ย ว เมื่ อ ยกร่ า งเสร็ จแล้ ว
นายอ�ำนวย สุวรรณคีรี ได้สง่ ร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนีถ้ งึ นายปราโมทย์ สุขมุ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ และได้มีหนังสือลงวันที่ ๒  มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๓๖ แจ้งให้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทราบเรื่องร่างพระราชบัญญัตินี้เช่นกัน
ในวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๖  คณะผู้บริหารระดับสูงของมหามกุฏราชวิทยาลัย
ประกอบด้วย พระเทพวราจารย์ พระราชธรรมนิเทศ พระกวีวรญาณ และพระอมรโมลี
มาประชุม ณ ต�ำหนักสมเด็จ วัดมหาธาตุฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิ ท ยาลั ย น�ำโดย พระสุ เ มธาธิ บ ดี พระอมรเมธาจารย์ พระเมธี ธ รรมาภรณ์
พระครู ว รกิ จ จาภรณ์ และพระมหาสมชั ย กุ ส ลจิ ตฺ โ ต เพื่ อ ก�ำหนดแนวทางด�ำเนิ น การ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ร่วมกัน ที่ประชุมมีมติให้ยกร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองฉบับเหมือนกับที่เคยผ่านสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘
ต่อมา ในวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ คณะผู้บริหารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และคณะผู้บริหารมหามกุฏราชวิทยาลัยได้เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม ที่กรมการศาสนา มีนายปราโมทย์ สุขุม เป็นประธาน เพื่อพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันที่คณะกรรมาธิการได้ยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติ
ให้ยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์แยกกันเป็นสองฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
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ในวันที่ ๑๒  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ คณะผู้บริหารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ไป
ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารมหามกุฏราชวิทยาลัยที่วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อพิจารณาก�ำหนด
แนวทางร่วมกันในการผลักดันร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์
ในวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๖  นายประเทือง เครือหงศ์ เลขานุการคณะกรรมาธิการ
การศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมได้ส่งร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์สองฉบับ คือ
ร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหา
จุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไขแล้ ว ถึ ง นายปราโมทย์ สุ ขุ ม รั ฐ มนตรี ช ่ ว ย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในวั น ที่  ๒๒  เมษายน พ.ศ.๒๕๓๖  พระเมธี ธ รรมาภรณ์ (ประยู ร ธมฺ ม จิ ตฺ โ ต)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น�ำเรื่องปรึกษาสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๑๖ 
เรื่องต�ำแหน่งทางวิชาการที่จะก�ำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ สภามหาวิทยาลัย
มีมติให้ใช้แบบสากลนิยม คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ในวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖ นายปราโมทย์ สุขุม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการได้ส่งร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองฉบับถึงนายสัมพันธ์ ทองสมัคร  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาด�ำเนินการต่อไป นายสัมพันธ์ ทองสมัคร
ได้ท�ำบันทึกถึงนายโกวิท วรพิพัฒน์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการว่า เรื่องนี้ส�ำคัญละเอียดอ่อน
ควรขอความเห็นจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งเกี่ยวกับเรื่องนี้  ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการได้ท�ำบันทึกถึง นายสุรัฐ ศิลปอนันต์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้นิมนต์และ
เชิญประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เช่น ผู้แทนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้แทนมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย นายอ�ำนวย สุวรรณคีรี อธิบดีกรมการศาสนา อธิบดีกรมวิชาการ อธิบดีกรม
สามัญศึกษา เลขาธิการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในวันที่ ๒๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 
เพื่ อ พิ จ ารณาเรื่ อ งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย สงฆ์ โ ดยเฉพาะผู ้ แ ทนมหาจุ ฬ าลงกรณ
ราชวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คือ พระอมรเมธาจารย์ อธิการบดี พระเมธีธรรมาภรณ์  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระครูศรีวรนายก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และพระมหาโกวิทย์  
สิริวณฺโณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต
ในวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖  นายอ�ำนวย  สุวรรณคีรี  ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรได้เสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่คณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
ยกร่างไว้นั้นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
สงฆ์ทั้งสองฉบับเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินเพราะรัฐต้องจัดสรรและโอนงบ
ประมาณรายจ่ายของแผ่นดินมาด�ำเนินกิจการมหาวิทยาลัยสงฆ์ จึงสั่งการให้ส่งเรื่องไปยัง
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นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณารับรอง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงส่งร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองฉบับถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 
เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาล่วงหน้า
ในวันที่ ๑๒  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือถามความเห็น
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ไปที่กระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัย
ทบวงมหาวิทยาลัยมีหนังสือตอบลงวันที ๑๖ 
่ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๖
ในวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖ นายปราโมทย์ สุขุม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการได้เสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์สองฉบับต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อถือเป็นร่างของรัฐบาล
ในวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ นายวิษณุ เครืองาม เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือ
ถามความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ไปที่ทบวงมหาวิทยาลัย ส�ำนัก
งบประมาณกระทรวงการคลังและส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ กรมการศาสนาท�ำหนังสือแจ้งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ว่า กรมการศาสนาได้น�ำเรื่องพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งเสนอที่ประชุม
มหาเถรสมาคมและทีป่ ระชุมคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ทกุ ฝ่ายเห็นชอบในหลักการ
ของร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับในเดือนตุลาคมนั่นเอง กระทรวงศึกษาธิการแจ้งเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีว่า ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองฉบับมีความเหมาะสมชอบด้วย
หลักการและเหตุผล
ในวันที่ ๑๖  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีค�ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประสานงานร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง เพิ่มจ�ำนวน
กรรมการเป็น ๒๑ ท่าน มีพระอมรเมธาจารย์ อธิการบดีเป็นประธาน มีพระเมธีธรรมาภรณ์และ
พระครูศรีวรนายก เป็นรองประธาน ท�ำหน้าที่ติดต่อประสานงานให้ร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยผ่านการพิจารณาของรัฐสภา
ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖ นายวิษณุ เครืองาม เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มีหนังสือถึงนายบัญญัติ บรรทัดฐาน รองนายกรัฐมนตรี สรุปความว่า ทบวงมหาวิทยาลัย
ส�ำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และส�ำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นควรสนับสนุน
ร่ า งพระราชบัญญัติมหาวิท ยาลัยสงฆ์ โดยทบวงมหาวิ ท ยาลั ย เสนอว่ า มหาวิ ท ยาลั ย สงฆ์
ควรอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของทบวงมหาวิทยาลัย
ในวันที่ ๒๑  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองฉบับ คณะรัฐมนตรีตั้งข้อสังเกตว่า การจะให้มหาวิทยาลัยสงฆ์
ทั้งสองแห่งบริหารด้วยตนเองตามระบบเดิมจะมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกว่าการก�ำหนด
ให้อยู่ภายใต้ระบบราชการหรือไม่ และเป็นการสมควรหรือไม่ที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง
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จะอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของทบวงมหาวิทยาลัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ขอถอนร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย สงฆ์ ไ ปแก้ ไขปรั บ ปรุ ง ใหม่ ก ่ อ นที่ จ ะเสนอคณะ
รัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือแจ้งมติคณะ
รั ฐ มนตรี ไ ปที่ ท บวงมหาวิ ท ยาลั ย และกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเพื่ อ ให้ พิ จ ารณาตกลงเรื่ อ ง
หน่วยงานที่จะก�ำกับดูแลมหาวิทยาลัยสงฆ์
ในวั น ที่  ๑ ๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗ คณะผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของมหาจุ ฬ าลงกรณ
ราชวิทยาลัย  มีอธิการบดีเป็นประธาน ได้ประชุม ณ ต�ำหนักสมเด็จ วัดมหาธาตุ พิจารณาสาเหตุ
ที่ร ่ า งพระราชบั ญญัติมหาวิท ยาลัยสงฆ์ไม่ผ่านที่ ประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ผู ้ บริ ห ารระดั บสู ง
มีมติให้ส่งผู้แทนมหาวิทยาลัยไปประสานงานกับรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการอย่างใกล้ชิด
ในวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗ กรมการศาสนาได้เสนอคณะกรรมการการศึกษา
ของคณะสงฆ์ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่  ๑ /๒๕๓๗ ให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการยกร่ า งหรื อ
ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติก�ำหนดวิทยฐานะผู้ส�ำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ด�ำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าว จ�ำนวน ๑๒ ท่าน
วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗ คณะผู้บริหารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย น�ำโดย
อธิการบดีได้เข้าพบนายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการเพือ่ หาทางออก
ให้กับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในการพบครั้งนี้ได้มีข้อตกลงให้มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยและมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่งผู้แทนแห่งละ ๕ ท่าน ไปประชุมปรึกษาหารือกับ
ผู ้ แ ทนจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและผู ้ แ ทนจากทบวงมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ตกลงในประเด็ น
เรื่องการก�ำกับดูแลมาหาวิทยาลัยสงฆ์
วันที่ ๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในฐานะ
องค์ประธานเสนอคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ มีพระบัญชาแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
ยกร่างหรือปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติก�ำหนดวิทยฐานะผู้ส�ำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๒๗ จ�ำนวน ๑๒  ท่ า น มี พ ระราชธรรมนิ เ ทศ เป็ น ประธาน และมี น ายมาณพ
พลไพรินทร์ ผู้อ�ำนวยการกองศาสนาศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้แทนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๕ รูป น�ำโดย
อธิการบดีและผู้แทนมหามงกุฏราชวิทยาลัย ๕ รูป ไปประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการ
ยกร่างหรือปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติก�ำหนดวิทยฐานะผู้ส�ำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่กรมการศาสนา ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงศึกษาธิการมีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการและผู้แทนมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งละ ๕ รูปนั้นเป็นกรรมการชุดใหญ่ มีหน้าที่
พิ จ ารณาพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย สงฆ์ แ ละพระราชบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง นอกจากนี้
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เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม ยั ง ได้ เ สนอว่ า “ควรจะมี ก ารแก้ ไขปรั บ ปรุ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก�ำหนด
วิ ทยฐานะผู้ส�ำเร็จ วิชาการพระพุท ธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็ นหลัก เพราะนโยบายของ
ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยสงฆ์จะไม่มีสองมหาวิทยาลัย
อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพราะขณะนี้จะมีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกเกิดขึ้น
โดยตั้งงบประมาณไว้แล้ว”
ต่อมา ทางฝ่ายเลขานุการในคณะอนุกรรมการยกร่างหรือปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ
ก�ำหนดวิทยฐานะผูส้ �ำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้ยกร่างพระราชบัญญัตกิ �ำหนด
วิทยฐานะผู้ส�ำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ......... ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ก�ำหนดวิทยฐานะผู้ส�ำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗ ร่างพระราชบัญญัติฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมนี้ก�ำหนดให้ผู้ส�ำเร็จเปรียญธรรม ๙ ประโยคมีวิทยฐานะปริญญาเอก พร้อมกับรับรอง
วิทยฐานะปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง เลขานุการในคณะ
อนุกรรมการชุดนี้ได้มีหนังสือเชิญอนุกรรมการไปประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับ
ดังกล่าวในวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗
เมื่ อ ข่ า วเรื่ อ งร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ แ พร่ อ อกไป ผู ้ บ ริ ห ารมหาจุ ฬ าลงกรณ
ราชวิทยาลัยเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะท�ำให้ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์
หมดความหมาย อธิการบดีจึงมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่และคณาจารย์ทั้งหมดเข้าร่วมเสวนา
เรื่องพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ ณ ศูนย์วัดศรีสุดาราม ในวันที ๖ 
่ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗
มหาวิทยาลัยได้เชิญนายอ�ำนวย สุวรรณคีรี ประธานกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
และนายดุสิต โสภิตชา รองประธานกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมมาเป็นวิทยากร
บรรยายน�ำ ผู้เข้าร่วมเสวนามีมติยืนยันให้เสนอร่างพระราชบัญญัติมหามกุฏราชวิทยาลัย
และร่างพระราชบัญญัติมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกลับเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งพร้อมด้วย
ผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติส�ำนักงานข้าราชการ
พลเรือน ส�ำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้แทนกรมการศาสนาไปประชุมร่วมกับ
คณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมที่รัฐสภาตามหนังสือเชิญของประธานคณะ
กรรมาธิการ ที่ประชุมมีมติให้รีบเสนอร่างพระราชบัญญัติมหามกุฏราชวิทยาลัยและร่าง
พระราชบัญญัติมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะเวลาได้ล่วงเลย
มานานแล้ว และเห็นควรให้มหาวิทยาลัยสงฆ์อยู่ในความควบคุมดูแลชองมหาเถรสมาคมและ
กระทรวงศึกษาธิการตามที่เคยเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ประชุมมีมติให้ผู้เกี่ยวข้อง
ประชุมร่วมกันอีกครั้งหนึ่งที่วัดบวรนิเวศวิหารในวันที ๒
่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗
ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้แทนกรมการศาสนา (นายศิริ ศิริบุตร รองอธิบดี
กรมการศาสนา)  ได้มหี นังสือรายงานผลการประชุมทีร่ ฐั สภาต่อนายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรี
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ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีได้ท�ำบันทึกท้ายหนังสือว่ามอบให้ ดร.รุ่ง แก้วแดง อธิบดี
กรมการศึกษานอกโรงเรียน เป็นผู้ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในฐานะที่
ดร.รุ่ง แก้วแดง เป็นประธานคณะท�ำงานนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ท�ำบันทึกแยกต่างหาก มอบหมายงานปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงฆ์แก่ ดร.รุ่ง  แก้วแดงว่า
“เรียนคณะท�ำงาน (ดร.รุ่ง แก้วแดง)
ด้วย ครม. ได้ให้ ศธ. มาปรับ พ.ร.บ. จัดการศึกษาสงฆ์ ผมมอบเรื่องให้กรมการศาสนา
ไปนานแล้ว ยังไม่มอี ะไรคืบหน้า ขอดร.รุง่ ได้ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. ดังกล่าวให้ดว้ ย เมือ่ พิจารณา
แก้ไขแล้วเสร็จ จะได้สัมมนาหารือร่วมกันอีกสักครั้งก่อนเสนอ ครม.”
ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งพร้อมด้วย
ผู ้ แ ทนของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ป ระชุ ม ร่ ว มกั บ คณะกรรมาธิ ก ารศาสนาศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมที่วัดบวรนิเวศวิหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ
โดยเปรียบเทียบกับร่างพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ
ในวันที่ ๑๑  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๗ ดร.รุ่ง แก้วแดง ได้เชิญผู้แทนมหาวิทยาลัยสงฆ์
ทั้งสองแห่ง ประธานกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมและผู้เกี่ยวข้องประชุมครั้งแรก
ที่กรมการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์
ในการประชุมครัง้ นี้ ดร.รุง่ ได้ก�ำหนดประเด็นปัญหาไว้ ๒๕ ข้อ เพือ่ หาค�ำตอบให้ตรงกันก่อนว่า
มหาวิทยาลัยสงฆ์ต้องการอะไรเมื่อได้ประเด็น ค�ำตอบตรงกันทุกฝ่ายแล้วจึงใช้เป็นหลักการ
ประกอบการร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยสงฆ์ พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตโฺ ต)  เป็น
ผู้ชี้แจงค�ำตอบในประเด็นปัญหาเหล่านั้นในนามของมหาวิทยาลัยสงฆ์
ดร.รุ่ง แก้วแดง ได้ประชุมครั้งที่ ๒  ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม และครั้งที่ ๓ ในวันที่
๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ผลของการประชุมท�ำให้ได้หลักการและค�ำอธิบายประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์จ�ำนวน ๒๒ ข้อซึ่งที่ประชุมใช้เป็นกรอบในการปรับปรุง
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ ร่างพระราชบัญญัติที่ปรับปรุงใหม่นี้ได้ยึดแนวของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕
ในวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ดร.รุ่ง แก้วแดง เสนอร่างพระราชบัญญัติมหามกุฏ
ราชวิทยาลัยและร่างพระราชบัญญัตมิ หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทีไ่ ด้ปรับปรุงใหม่ตอ่ ทีป่ ระชุม
อธิบดีของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ
ต่อมาในวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ส่งร่าง
พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ต่อไป
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เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือถามความเห็นไปยังกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคมและส�ำนักงบประมาณในวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ ๒๕๓๗
ส�ำนักงบประมาณท�ำหนังสือตอบลงวันที ๑
่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ยืนยันการสนับสนุน
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์
ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๗ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมท�ำหนังสือ
ตอบเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่า พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับ
กฎหมายแรงงาน
วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการร่างพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และให้ส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจาราณา
วั น ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ส ่ ง รางพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
ในวันที่ ๒๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๘ มีการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดเล็ก
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นครั้งแรก มีนางสาวพวงเพชร สารคุณ
ผู ้ ช ่ ว ยเลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก าเป็ น ประธานที่ ป ระชุ ม มี ผู ้ แ ทนมหาจุ ฬ าลงกรณ
ราชวิทยาลัย ๓ รูป ไปชี้แจง คือ พระอมรเมธาจารย์ พระเมธีธรรมาภรณ์ และพระมหาสุรพล
สุจริโต  ดร.รุ่ง แก้วแดง เข้าชี้แจงในนามกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน
ต่างๆ คือ ส�ำนักงบประมาณ กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ส�ำนักงานส่งเสริมตุลาการ และส�ำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการกฤษฎีกาชุดนี้ประชุมครั้งที่ ๒  ในวันที่ ๓ มีนาคม และประชุมครั้งที่ ๓
ในวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘
ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ มีประกาศยุบสภา รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชวน
หลีกภัย ได้สิ้นสุดลง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองฉบับจึงตกไปในขณะที่
ยังค้างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมื่ อ รั ฐ บาลที่ น ายบรรหาร ศิ ล ปอาชา เป็ น นายกรั ฐ มนตรี เข้ า มาบริ ห ารประเทศ
มหาวิทยาลัยเริ่มด�ำเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ต่อไปด้วยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยชุดใหม่
มีพระเมธีธรรมาภรณ์เป็นประธาน พระครูศรีวรนายกเป็นรองประธาน และพระมหาสุรพล
สุจริโต เป็นกรรมการและเลขานุการ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
ในวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ คณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จัดอภิปรายเรื่อง “แนวทางการสานต่อ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยสงฆ์” ผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย
นายสุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ ดร.รุ่ง แก้วแดง นายอ�ำนวย
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สุวรรณคีรี ร้อยโทกุเทพ ใสกระจ่าง และนายจ�ำนงค์ สวมประค�ำ โดยมีพระเมธีธรรมาภรณ์
เป็ น ผู ้ ด�ำเนิ น การอภิ ป ราย คณะวิ ท ยากรและผู ้ ด�ำเนิ น การอภิ ป รายได้ เ สนอให้ รั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการสานต่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ นายสุขวิช รังสิตพล
ให้ ค วามมั่ น ใจแก่ ที่ ป ระชุ ม ว่ า จะถื อ เรื่ อ งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย สงฆ์ เ ป็ น นโยบาย
ส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
ภายหลั ง การอภิ ป รายในวั น นั้ น พระเมธี ธ รรมาภรณ์ ไ ด้ นั ด ประชุ ม คณะกรรมการ
ด�ำเนินการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นครั้งแรกเพื่อก�ำหนด
แนวทางการประสานงานเรื่องพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์
ในวั น ที่ ๑๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารส่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองฉบับถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ผูบ้ ริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทงั้ สองแห่งได้เข้าพบ ร.ต.ท. เชาวริน ลัทธศักดิศ์ ริ ิ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๘ และได้เข้าพบ
นายสุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในวันที่ ๒๑  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๘
เพื่อสอบถามความคืบหน้าของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๘ ถึงเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกาให้เร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองฉบับ
ที่ค้างการพิจารณาในสมัยรัฐบาลก่อน
ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๘  คณะกรรมการกฤษฎีกาประชุมพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ต่อจากที่ค้างไว้จนครบทุกมาตรา
ต่อมาในวันที่ ๑๖  กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘  ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติก�ำหนดวิทยฐานะผู้ส�ำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗
เพื่อให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์
ในวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนังสือ
ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงานผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์
ทัง้ สองฉบับและร่างพระราชบัญญัตกิ �ำหนดวิทยฐานะผูส้ �ำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม
ในวันที ๑๖ 
่ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๙ ทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ
ราชวิทยาลัย และร่างพระราชบัญญัติก�ำหนดวิทยฐานะผู้ส�ำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ในวั น ที่  ๒ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ส�ำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี มี ห นั ง สื อ ถึ ง
นายโภคิน พลกุล รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรีเพือ่ ให้พจิ ารณาประเด็นทีว่ า่ มหาวิทยาลัย
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สงฆ์ควรมีอ�ำนาจกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาและการวิจัยโดยมีรัฐบาลค�้ำประกันหรือไม่
ในวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ประกอบด้วยพระครูศรีวรนายก พระมหาสุรพล  สุจริโต  พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล
พระมหาไสว โชติโก และดร.พรรษา พ่วงแตง ได้เข้าพบนายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ
ประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้เร่งน�ำร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์บรรจุในวาระ
การประชุมของสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาโดยเร็ว
ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
มีมติสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประธาน
คณะกรรมาธิการมีหนังสือแจ้งให้พระสุเมธาธิบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยทราบในวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
ในวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ นายโภคิน พลกุล ได้เพิ่มประเด็นที่ว่าให้กระทรวง
การคลังค�้ำประกันหนี้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงฆ์และได้แจ้งไปยังประธานคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อด�ำเนินการต่อไป
ในวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ นายปองพล อดิเรกสาร ประธานคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรได้นัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ท�ำเนียบรัฐบาล มีผู้แทนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปร่วมประชุมชี้แจง
๓ รูป คือ พระราชรัตนโมลี พระเมธีธรรมาภรณ์  และพระมหาสุรพล สุจริโต
ในวันที่ ๑๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ นายบรรหาร  ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีมีหนังสือ
ถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ร่า งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย และร่า งพระราชบัญ ญัติ
ก�ำหนดวิทยฐานะผู้ส�ำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเสนอสภาผู้แทนราษฎร
ในวันที่ ๑๒  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยสงฆ์
ทั้งสองแห่งได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เพื่อกราบทูลถวายรายงานความคืบหน้าของการเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์
ทั้ ง สองฉบั บ สมเด็ จ พระสั ง ฆราชได้ มี ลิ ขิ ต ถึ ง นายบรรหาร ศิ ล ปอาชา นายกรั ฐ มนตรี
นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายชวน หลีกภัย ผู้น�ำฝ่ายค้าน
และนายมี ชั ย ฤชุ พั น ธ์ ประธานวุ ฒิ ส ภา เพื่ อ ให้ เร่ ง ด�ำเนิ น การเกี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองฉบับจนทันประกาศใช้ในปีกาญจนาภิเษก
ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๙ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติรับหลักการ
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองฉบับ และร่างพระราชบัญญัติก�ำหนดวิทยฐานะ
ผู้ส�ำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ พร้อมด้วย
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์อีก ๓ ร่างที่นายอ�ำนวย สุวรรณคีรี นายไพจิต ศรีวรขาน
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และพันต�ำรวจเอกสุทธี คะสุวรรณ เป็นผู้เสนอ ที่ประชุมได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาแปรญัตติโดยให้ถือร่างของรัฐบาลเป็นหลัก
คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนีป้ ระกอบด้วยกรรมาธิการจ�ำนวน ๒๗ ท่าน มี ร.ต.ท. เชาวริน
ลัทธศักดิ์ศิริ เป็นประธาน นายอ�ำนวย สุวรรณคีรี  นายไพจิต ศรีวรขาน และนายดุสิต โสภิตชา
เป็ น รองประธาน มี ก รรมการที่ เ ป็ น ศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ๓ ท่ า น คื อ
นายจ�ำนงค์ ทองประเสริฐ ร้อยโทกุเทพ ใสกระจ่าง และนายสนิท ศรีส�ำแดง ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยทีเ่ ข้าร่วมประชุมชีแ้ จงในคณะกรรมาธิการ คือ พระเมธีธรรมาภรณ์ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ และพระมหาสุรพล  สุจริโต รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และวางแผน คณะกรรมาธิการ
ประชุมรวม ๕ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑  วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
ครั้งที่ ๒  วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
ครั้งที่ ๓  วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
ครั้งที่ ๔  วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
ครั้งที่ ๕  วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
ประธานสภาผู ้ แ ทนราษฎรได้ บ รรจุ เรื่ อ งร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย สงฆ์
ทีค่ ณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าสูร่ ะเบียบวาระการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร
ในวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๙ เรื่องอยู่ในอันดับที่ ๔ แต่ยังไม่ทันได้รับการพิจารณา
ก็ปิดประชุมเสียก่อน
ในวั น ที่  ๒ ๗ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ มี พ ระราชกฤษฎี ก ายุ บ สภา รั ฐ บาลซึ่ ง มี
นายบรรหาร ศิลปอาชา ได้สิ้นสุดลง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์จึงตกไป
ต่อมาในวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึง
กรมการศาสนาว่ า “ถ้ า มี ค วามประสงค์ จ ะด�ำเนิ น งานต่ อ ให้ ยื น ยั น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยสงฆ์และเสนอไปยังส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
             ในวันที ๑๒ 
่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ กรมการศาสนามีหนังสือถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ยื น ยั น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย สงฆ์ ทั้ ง สองฉบั บ เพื่ อ เสนอนายสุ ข วิ ช รั ง สิ ต พล
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการในคณะรัฐบาลทีม่ พี ลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี
พิจารณาลงนามในหนังสือแจ้งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป
ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือถึง
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ยืนยันร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองฉบับ
ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการร่างพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ และมีมติให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรในวันเดียวกันนั่นเอง โดยไม่ต้อง
ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาอีก
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ในวันที ๖ 
่ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐ หลังจากทีไ่ ด้บรรจุเรือ่ งร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
สงฆ์เข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
มีมติให้เลื่อนระเบียบวาระเรื่องพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นมาพิจารณาในอันดับ
ที่ ๖.๓, ๖.๔ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ ๘ ธันวาคม โดยมีผู้เสนอ
ร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยสงฆ์ทงั้ สอง คือ คณะรัฐมนตรี นายอ�ำนวย สุวรรณคีรแี ละคณะ
นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ และคณะ  นายเปรมศักดิ์  เพียยุระและคณะ
ในวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราช
บั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย สงฆ์ ทั้ ง สองฉบั บ และร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก�ำหนดวิ ท ยฐานะผู ้ ส�ำเร็ จ
วิชาการพระพุทธศาสนา (ฉบับที่ ๒) และลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับหลักการ
ร่างพระราชบัญญัติทั้งสามฉบับ ที่ประชุมได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแปรญัตติ
โดยให้ถือร่างของรัฐบาลเป็นหลัก
คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ประกอบด้วยกรรมาธิการจ�ำนวน ๒๗ ท่าน มีนายสังข์ทอง
ศรี ธ เรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป็ นประธาน นายอ�ำนวย สุ วรรณคี รี  
ร.ต.ท.เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ และนายดุสิต โสภิตชา เป็นรองประธาน มีกรรมการที่เป็น
ศิษย์เก่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓ ท่าน คือ นายจ�ำนงค์ ทองประเสริฐ  ร้อยโทกุเทพ
ใสกระจ่ า ง และนายสนิ ท ศรี ส�ำแดง ผู ้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ชี้ แจงใน
คณะกรรมาธิ ก าร คื อ พระราชวรมุ นี (ประยู ร ธมฺ ม จิ ตฺ โ ต) รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยวิ ช าการ
พระมหาสุรพล สุจริโต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน และพระมหาโกวิทย์ สิริวณฺโณ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต
คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ได้ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์
๓ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑  วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐
ครั้งที่ ๒  วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐
ครั้งที่ ๓  วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐
ผลการประชุมพิจารณาในครั้งที่ ๓ นี้กล่าวเฉพาะในส่วนพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีประเด็นส�ำคัญที่ควรทราบคือ มาตราที่ ๖  ความเดิมวรรคหนึ่ง
มีว่า “ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมหาวิทยาลัยหนึ่ง เรียกว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และเป็นนิติบุคคลอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์” คณะกรรมาธิการได้ขอแปรญัตติ
ตัดค�ำว่า “อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์” ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่า การจะให้มหาวิทยาลัย
อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ควรเป็นไปตามพระราชวินิจฉัยขององค์พระมหากษัตริย์ การตรา
กฎหมายก�ำหนดให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเรื่องไม่เหมาะสม เมื่อได้อภิปรายกันแล้ว
ที่ประชุมมีมติให้ตัดค�ำว่า “อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์”ออกไป
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เมือ่ คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว นายสังข์ทอง  ศรีธเรศ  ประธานคณะกรรมาธิการ
ได้สง่ ร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยสงฆ์ทงั้ สองฉบับ และร่างพระราชบัญญัตกิ �ำหนดวิทยฐานะ
ผู้ส�ำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันที่
๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
ในวันที่ ๑๒  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติทั้งสามฉบับซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาเสร็จแล้วลงมติในวาระที่ ๒ 
และที่ ๓ เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทั้งสองฉบับและร่างพระราชบัญญัติ
ก�ำหนดวิ ท ยฐานะผู ้ ส�ำเร็ จ วิ ช าการพระพุ ท ธศาสนาฉบั บ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ด้ ว ยคะแนนเสี ย ง
เป็นเอกฉันท์
ในวั น ที่  ๒ ๐ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.๒๕๔๐ ที่ ป ระชุ ม วุ ฒิ ส ภา ได้ ล งมติ รั บ หลั ก การร่ า ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์และร่างพระราชบัญญัติก�ำหนดวิทยฐานะผู้ส�ำเร็จวิชาการ
พระพุทธศาสนา (ฉบับที ๒
่ ) และมอบให้คณะกรรมาธิการการศึกษาและวัฒนธรรมของวุฒสิ ภา
พิจารณาแปรญัตติภายใน ๕ วัน
คณะกรรมาธิ ก ารชุ ด นี้ จ�ำนวน ๑๗ คน มี น ายเกษม สุ ว รรณกุ ล เป็ น ประธาน มี
นายสิปปนนท์ เกตุทัต และนายวิจิตร ศรีสอ้าน เป็นรองประธาน นายจ�ำนงค์ ทองประเสริฐ
เป็นเลขานุการ  ผูแ้ ทนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมชีแ้ จงแสดงความเห็น ๔ ท่าน
คือ พระราชวรมุนี พระมหาสุรพล สุจริโต พระมหาโกวิทย์ สิริวณฺโณ และพระมหาไสว  โชติโก
คณะกรรมาธิการได้ประชุม ๕ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑  วันที่ ๗  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
ครั้งที่ ๒  วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
ครั้งที่ ๓  วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐
ครั้งที่ ๔  วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
ครั้งที่ ๕  วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
ในวันที่ ๑๒  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ นายเกษม  สุวรรณกุล ประธานคณะกรรมาธิการ
การศึกษาและวัฒนธรรมได้ส่งร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองฉบับ และร่าง
พระราชบัญญัติก�ำหนดวิทยฐานะ ผู้ส�ำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมต่อ
วุฒิสภาเพื่อพิจารณา
ในวันที ๑๑ 
่ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ทีป่ ระชุมวุฒสิ ภามีมติเห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมาธิการ
การศึกษาและวัฒนธรรมวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม และให้ส่งต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา
ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรรับทราบมติของวุฒิสภา
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติก�ำหนดวิทยฐานะผู้ส�ำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงส�ำเร็จเป็นกฎหมายไปก่อน แต่เนื่องจากที่ประชุม
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สภาผู้แทนราษฎรเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภา
แล้วนั้น มีแก้ไขเพิ่มเติม ๑๙ มาตรา บางมาตราเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระส�ำคัญ โดยเฉพาะ
มาตรา ๗ ความเดิมมีว่า “มหาวิทยาลัยไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น” วุฒิสภาได้แก้ไขเป็น “มหาวิทยาลัยไม่เป็นส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ” ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจึงมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกัน
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองฉบับ ประกอบด้วยกรรมาธิการ
จ�ำนวน ๒๒ คน คณะกรรมาธิการชุดนีม้ นี ายสังข์ทอง  ศรีธเรศ เป็นประธาน นายสุรฐั ศิลปอนันต์
และนายวิจิตร ศรีสอ้าน เป็นรองประธาน ร้อยโทกุเทพ ใสกระจ่าง เป็นเลขานุการ
พระราชวรมุ นี อธิ ก ารบดี ม หาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ได้ มี ห นั ง สื อ ลงวั น ที่  ๒ ๔
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงนายสังข์ทอง ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ว่า การที่พระราชบัญญัติก�ำหนดวิทยฐานะผู้ส�ำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ผ่านรัฐสภาเป็นกฎหมายไปแล้ว ทั้งที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ยังค้างอยู่นั้นก่อให้เกิด
ปัญหาต่อมา ถ้าพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ตกไปเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง จะมีผลให้
การด�ำเนินงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไม่มีกฎหมายรองรับ เพราะประเด็นที่เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ในพระราชบัญญัตกิ �ำหนดวิทยฐานะผูส้ �ำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม ได้ถูกตัดออกไป
ต่อมาคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์
ทั้งสองฉบับ ได้มีการประชุม ๒ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑  วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
ครั้งที่ ๒  วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
ประเด็นเกี่ยวกับมาตรา ๗ นั้น ที่ประชุมคณะกรรมาธิการร่วมมีมติแก้ไขเพิ่มเติมว่า
“ให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ”
ในวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ นายสังข์ทอง ศรีธเรศ ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิ ท ยาลั ย สงฆ์ ทั้ ง สองฉบั บ ที่ ผ ่ า นการพิ จ ารณาของคณะกรรมาธิ ก ารร่ ว มแล้ ว ต่ อ สภา
ผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่ง
ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองฉบับ
ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบ ต่อจากนั้น เลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ ทั้งสองฉบับ และร่างพระราช
บัญญัตกิ �ำหนดวิทยฐานะผูส้ �ำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา (ฉบับที ๒
่ ) ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ให้น�ำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
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ในวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
รัชกาลปัจจุบัน ได้ทรงลงพระปรามาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองฉบับ
คือ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติก�ำหนดวิทยฐานะ
ผู้ส�ำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
ในวันที ๑ 
่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัตทิ งั้ สามฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑
ในที่สุด ความพยายามที่จะให้มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยที่เริ่มขึ้นเมื่อ ๔๐ ปีที่แล้วก็ประสบความส�ำเร็จเพราะความพยายามอย่างต่อเนื่อง
ยาวนานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดแล้วชุดเล่าและเพราะความร่วมมือที่ได้รับจากทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง
การได้มาซึง่ พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนับเป็นจุดเปลีย่ น
ที่ส�ำคัญอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้
เมื่อได้รับการยอมรับสถานภาพว่าเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเช่นนี้แล้ว ก้าวต่อไป คือ
ความพยายามที่จะให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาคและระดับโลกในที่สุด
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๑.๖ ยุคเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนานานาชาติ (๒๕๔๑-๒๕๕๘)
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ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองสถานะให้เป็นมหาวิทยาลัย
ของรัฐเป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้ด�ำเนินการพัฒนา ทั้งในเชิงกายภาพ (Hardware) และ
เชิงคุณภาพ (Software) อีกทั้งเตรียมคนเพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่การเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

๑. การเตรียมพื้นที่รองรับการเป็นศูนย์กลางมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา
นานาชาติ
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒ นายแพทย์รัศมี คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร
ได้ถวายที่ดินจ�ำนวน ๘๔ ไร่ ๑  งาน ๓๗ ตารางวา ที่ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาแก่มหาวิทยาลัย รวมกับที่ดินที่มหาวิทยาลัยได้ด�ำเนินการจัดซื้อเพิ่มเติม
ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด ๓๒๓ ไร่   
หลังจากนั้น ในวันที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทูลเกล้า
ถวายโฉนดที่ดินทั้ง ๒ แปลงเพื่อพระราชทานแก่มหาวิทยาลัย
ต่อมา ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด�ำเนินประกอบพิธวี างศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทรง
วางศิลาฤกษ์อาคารส�ำนักงานอธิการบดี
จนกระทั่ง ในวันที่ ๑  ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยได้ย้ายที่ท�ำการจาก
วัดมหาธาตุและวัดศรีสุดาราม กรุงเทพมหานคร มายังที่ท�ำการแห่งใหม่ ณ กิโลเมตรที่ ๕๕
ถนนพหลโยธิน ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในที่สุด วันที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ
ราชกุมาร ได้เสด็จพระราชด�ำเนินทรงประกอบพิธีเปิดป้ายหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา และ
เปิดป้ายมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ

๒. การขยายสถาบันสมทบไปสู่นานาชาติ

วันที ๒
่ ๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๔ ขยายการศึกษาไปสูต่ า่ งประเทศ โดยรับวิทยาลัย
พุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ ประเทศเกาหลีใต้เข้าเป็นสถาบันสมทบเป็นแห่งแรก ปัจจุบัน
มีสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ จ�ำนวน ๖ แห่ง ในปี ๒๕๔๗ รับมหาปัญญาวิทยาลัย
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาจิ้ง เจวี๋ย เมืองเกาสง ไชนีสไทเป เป็น
สถาบันสมทบ หลังจากนั้น ในปี ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยได้รับวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ
ประเทศศรีลังกา และวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร์ เป็นสถาบันสมทบ ต่อมาในปี ๒๕๕๓
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มหาวิทยาลัยได้รับมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมะเกต ปูดาเปสท์ ประเทศฮังการี เป็น
สถาบันสมทบ
การด�ำเนินการเปิดรับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยจาก ๖ ประเทศเข้าเป็นสถาบันสมทบ
นัน้ นับเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นทีย่ อมรับขององค์กรทางการศึกษาในระดับนานาชาติ
จนท�ำให้องค์กรต่างๆ มุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการน�ำระดับการจัดการ
ศึกษา และหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไปเปิดสอนกลุ่มบุคคลที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์
ได้ศึกษาและเรียนรู้พระพุทธศาสนาในมิติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

๓. การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรองรับภารกิจการเป็นศูนย์กลางการศึกษา
พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
(๑) การจัดตั้งวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
การขยายตั ว ของมหาวิ ท ยาลั ย นั้ น ไม่ ไ ด้ จ�ำกั ด วงอยู ่ ใ นพื้ น ที่ ข องภาษาไทยเท่ า นั้ น
ด้วยเหตุที่มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากชาวพุทธทั่วโลก จึงเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัย
จ�ำเป็นต้องเปิดหลักสูตรนานาชาติ เพือ่ รองรับกลุม่ บุคคลทีเ่ ป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์จากทัว่ โลก
มาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
เพื่อเป็นที่ศึกษาของบรรพชิตและและคฤหัสถ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยด�ำเนินการ
จัดซื้อที่ดิน จ�ำนวน ๗๗ ไร่ ๒  งาน ๕๓ ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ติดกับที่ดินของมหาวิทยาลัย
ด้านทิศตะวันออก ต่อมามหาวิทยาลัยได้ร่างแผนแม่บทการก่อสร้างวิทยาลัยพุทธศาสตร์
นานาชาติ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้าง
อาคารเรียนรวมวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ จ�ำนวน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยได้ด�ำเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประกอบอาคารต่างๆ
ซือ้ ทีด่ นิ เพิม่ เติม ปรับปรุงพืน้ ที่ ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างป้ายมหาวิทยาลัย งานปรับภูมทิ ศั น์
ต่างๆ โดยรวมงบประมาณในการด�ำเนินการทั้งสิ้น ๒,๑๓๔,๕๙๑,๒๐๖ บาท
(๒) จัดตั้งสมาคม มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ
ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)
อนุมัติให้ด�ำเนินการจัดตั้งสมาคมวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ โดยมีมหาวิทยาลัย และ
วิทยาลัยพระพุทธศาสนาทั่วโลกเข้าเป็นสมาชิกจ�ำนวน ๑๑๗ สถาบัน ส�ำหรับวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งนั้น เพื่อสนับสนุนมวลสมาชิก สร้างกรอบการท�ำงานร่วมกัน รวมไปถึงสร้าง
ความเข้าใจและร่วมมือการท�ำงานร่วมกันระหว่างมวลสมาชิก ในการเรียนการสอน การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ทั้งนี้ ได้มีการประชุมอธิการบดีและการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
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ครั้งที่ ๑  ของสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานาชาติ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมมือกับสมาคมมหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนานาชาติ จัดประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา และสัมมนาวิชาการ
ระดับนานาชาติ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับจริยศาสตร์” ณ อุโบสถกลางน�้ำ  และอาคาร
เรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีอธิการบดี นักวิชาการทัว่ โลกเข้าร่วมประชุมกว่า ๑,๗๐๐ รูป/คน
(๓) การจัดสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒  มหาวิทยาลัยร่วมกันองค์กรพระพุทธศาสนาทั่วโลก
ได้ร่วมกันลงนามจัดตั้งสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกขึ้น เพื่อกระตุ้นให้องค์กรพระพุทธ
ศาสนาได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกในฐานะวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของ
พระพุทธเจ้า และธ�ำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกสาร และความสามัคคีของกลุ่มชาวพุทธทั่วโลก โดย
ให้มีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งนี้ องค์การ
สหประชาชาติ (UN) มีมติตั้ง สภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (International Council for
the Day of Vesak) ให้เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ นับเป็น
ครั้งแรกที่วงการพระพุทธศาสนาไทย ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของยูเอ็น  
พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิตโฺ ต) ประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นก�ำลังส�ำคัญในการผลักดัน
ส่งเสริมให้ยื่นเสนอขอรับรองเป็นองค์ที่ปรึกษาพิเศษดังกล่าว และได้มีกิจกรรมส่งเสริมงาน
ของยูเอ็นอย่างต่อเนื่อง โดยการประสานความร่วมมือกับชาวพุทธทั่วโลก เพื่อจัดประชุม
วิสาขบูชาโลกแล้ว บูรณาการกับพันธกิจของการจัดตั้ง ๔ ด้าน คือ (๑) การพัฒนาที่ยั่งยืน
(๒) สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (โดยเฉพาะเรื่องภาวะโลกร้อน) (๓) การศึกษา และ
(๔) การสร้างสันติภาพ
สมาคมสภาสากลวิสาขบูชาโลกนี้ นับเป็นสะพานที่จะท�ำหน้าที่ในการเชื่อมโยงชาวพุทธ
ทั่วโลก ทั้งนิกายมหายาน วัชรยาน และเถรวาท ให้สามารถศึกษา เรียนรู้ และเข้าใจซึ่งกัน
และกัน อันส่งผลในเชิงบวกต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในระดับท้องถิ่น (Local) และ
ในระดับโลก (Global) ให้สอดรับกับวิถีชีวิตและความเป็นไปของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  
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(๔) การจัดตั้งสถาบันภาษา
พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีได้ให้นโยบายต่อการพัฒนาสถาบันภาษาเพือ่ รองรับ
การเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนานานาชาติว่า “ภารกิจของมหาวิทยาลัย และ
กิจกรรมมีส�ำคัญที่มหาวิทยาลัยได้ด�ำเนินการมา นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเฉพาะการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนือ่ งในวันวิสาขบูชาโลก ซึง่ มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ
หลักในการประชุม กระทั่งชาวพุทธทั่วโลกมีมติให้พุทธมณฑล เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา
ของโลก ผลของการจัดกิจกรรมนี้ ท�ำให้รู้ว่ามหาวิทยาลัยขาดแคลนบุคลกรที่มีความรู้ ความ
สามารถในด้านภาษา ดังนัน้ มหาวิทยาลัย จึงได้ตงั้ สถาบันภาษาขึน้ เพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาโลก ซึ่งปัจจุบันประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาทั่วโลกของไทย ต่างให้ความ
สนใจส่งบุคลากรเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมากขึ้น”
จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว ในปี ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยจึงได้เริ่มต้นในการจัดตั้งโครงการ
สอนภาษาอังกฤษขึ้น เพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างการใช้ภาษาพูด
และภาษาเขี ย นแก่ นิ สิ ต ต่ า งประเทศที่ เ ลื อ กเรี ย นในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภ าคภาษาอั ง กฤษ
หลังจากนัน้ ในวันที ๒
่ ๗ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงมีการจัดตัง้ สถาบันภาษาขึน้ อย่างเป็นทางการ
โดยให้มีสถานะเทียบเท่าคณะ ทั้งนี้ ขณะนี้ สถาบันภาษาได้ด�ำเนินการรองรับวิสัยทัศน์
ของอธิการบดี ทั้งในมิติของการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการแปลภาษา และภาษา
อังกฤษเพื่อวิชาชีพ รวมไปถึงการเปิดสอนภาษาต่างๆ คือ ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาเกาหลี ภาษาบาฮาซา ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ภาษาไทย และภาษาบาลี
สถาบันภาษาได้จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับประกาศนียบัตร และการสอนภาษา
อังกฤษในรายวิชาศึกษาทัว่ ไปทีเ่ ป็นภาษาอังกฤษทีไ่ ม่นบั หน่วยกิตของคณะต่างๆ และการบริการ
ด้านภาษาให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
เพื่ อ ให้ ส ามารถสื่ อ สารภาษาต่ า งประเทศรวมไปถึ ง การให้ บ ริ ก ารแก่ นิ สิ ต ต่ า งประเทศ
ในขณะเดียวกัน ได้ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกทั่วไปที่ประสงค์พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน โดยให้สถาบันภาษาไปด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่
บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ
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(๕) การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา
การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นศูนย์กลาง (HUB) ของการศึกษาพระพุทธศาสนา
ในประชาคมอาเซียนนั้น ถือเป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุนี้ ในวันที ๒
่ ๕ กันยายน
๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยจึงได้จดั ตัง้ ศูนย์อาเซียนศึกษา ให้มสี ถานะเทียบเท่ากับคณะ (ศูนย์อาเซียน
ศึกษา วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และวิทยาลัยพระธรรมทูต) เพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียนโดยให้ศนู ย์อาเซียนศึกษา มีภารกิจเกีย่ วกับการบริหารงาน การวางแผนงาน การพัฒนา
เครือข่าย การศึกษาวิจัย การจัดระบบสารสนเทศ และการให้บริการวิชาการองค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานอาเซียน คอยประสานความร่วมมือกับส่วนงานของมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียน แบ่งการบริหารงานออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนงาน
บริหาร และ ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ
(๖) การจัดตั้งวิทยาลัยพระธรรมทูต
วิทยาลัยพระธรรมทูตมีพฒ
ั นาการมาจากโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ  
โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์  (เกีย่ ว  อุปเสโณ)  กรรมการมหาเถรสมาคม  ได้เป็นกรรมการอ�ำนวย
การฝึ ก อบรม โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ กล้ เ คี ย งกั น ในการด�ำเนิ น งานคื อ (๑) เพื่ อ ฝึ ก อบรม
พระธรรมทูตให้มีความรู้ความสามารถ  จริยาวัตรอันงดงาม  และความมั่นใจในการปฏิบัติ
ศาสนกิจในต่างประเทศยิ่งขึ้น (๒) เพื่อเตรียมพระธรรมทูต ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมส่งไป
ต่างประเทศ (๓)  เพื่อสนองงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศของคณะสงฆ์ไทย
ด้วยเหตุนี้ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖  จึงได้จัดตั้งวิทยาลัยพระธรรมทูตขึ้นมา
อย่างเป็นทางการ โดยมีภารกิจเกี่ยวกับงานการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพระธรรมทูต จัดการ
ฝึกอบรมพระธรรมทูต วิจัยพัฒนารูปแบบและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ทั้งนี้ ได้ก�ำหนดให้มี ๒  ส่วนงานท�ำหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาวิทยาลัย
กล่าวคือ (๑) ส�ำนักงานวิทยาลัย มีอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร
และงานสารสนเทศของวิทยาลัย และ (๒) ส�ำนักงานวิชาการ มีอ�ำนาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ เกี่ยวกับงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตร งานวิจัยและพัฒนา
			

๔. การประชุมในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางการศึกษาที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา
ของชาวพุทธทั่วโลก ดังจะเห็นได้จากการที่ผู้น�ำทางการเมือง ผู้น�ำทางศาสนาต่างๆ นักวิชาการ
พระพุ ท ธศาสนาและกลุ ่ ม คนทั่ ว ไปได้ เ ดิ น ทางมาร่ ว มกิ จ กรรมนานาชาติ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
ได้จัดขึ้นตามล�ำดับดังต่อไปนี้
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ก. การประชุมเพื่อเสริมสร้างสันติภาพโลก
(๑) การจัดประชุมสุดยอดผู้น�ำชาวพุทธเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งโลก
ครั้งที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ได้ร่วมมือกับคณะสงฆ์นิกายเนนบุตซูชุ ประเทศญี่ปุ่น จัดประชุมสุดยอดผู้น�ำ
ชาวพุทธเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แห่งโลก ครั้งที่ ๒  ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม การประชุ ม ครั้ ง นี้ เ น้ น การส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งชาวพุ ท ธทั่ ว โลก
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเผยแผ่ศาสนา และเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส
มหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชมมายุครบ ๗๒ พรรษา

(๒) การประชุมสภาผูน้ ำ� ศาสนาแห่งโลก ระหว่าง วันที ๑๒ 
่ – ๑๔ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๔
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ จัดประชุม
สภาผูน้ �ำศาสนาโลก ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และทีศ่ นู ย์ประชุมสหประชาชาติ
การประชุมครั้งนี้ มุ่งสงเสริมเรื่องความร่วมมือทางศาสนาในการแก้ปัญหาความรุนแรงและ
สร้าง สันติภาพให้เกิดขึ้นในโลก
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(๓) การประชุมสุดยอดผู้น�ำเยาวชนโลกเพื่อสันติภาพ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๙
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมมือกับองค์การ
สหประชาชาติ จัดประชุมสุดยอดผู้น�ำเยาวชนโลกเพื่อสันติภาพ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ
กรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้เน้นการสนับสนุนให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็น
เรื่องสันติภาพและเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชน ให้ท�ำกิจกรรมส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

(๔) การประชุมเถรวาทและมหายาน ระหว่าง วันที่ ๑๖ – ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมนานาชาติว่าด้วยพระพุทธศาสนา
เถรวาทและมหายาน ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ
กรุ ง เทพฯ การประชุ ม ครั้ ง นี้ เ น้ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ก รทาง
พระพุ ท ธศาสนา ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น และระดั บ นานาชาติ แสวงหาหนทางท�ำให้ ก ารศึ ก ษา
พระพุทธศาสนาเป็นที่สนใจของเยาวชนคนรุ่นใหม่
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(๕) การสั ม มนาร่ ว มเกี่ ย วกั บ พระพุ ท ธศาสนาและศาสนาอิ ส ลามในประเด็ น
ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ศาสนาระหว่างอีหร่านกับไทย ในวันที ๖ 
่ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒  
ทั้งนี้ มีนักวิชาการทั้งสองศาสนาเข้าร่วมกว่า ๙๕๐ รูป/คน
(๖) การประชุมผู้น�ำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๑ เรื่อง ขันติ
ธรรมทางศาสนา ระหว่ า งวั น ที่  ๒ ๔-๒๙ กั น ยายน พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมี ผู ้ น�ำศาสนา
๕ ศาสนาจาก ๑๐ ประเทศในประชาคมอาเซียน ๘๐ คน รวมถึงคนไทยร่วมงานประมาณ
๕๐๐ คน ซึ่ ง จั ด โดยมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย (มจร) และส�ำนั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ภายใต้การด�ำเนินการของโครงการปริญญาโทหลักสูตร
สันติศึกษา มจร โดยเริ่มอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ มจร วังน้อย
โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน
การประชุ มครั้งนี้ผู้น�ำทั้ง ๕ ศาสนาเห็น ชอบในปฏิ ญ ญาที่ ต กลงร่ วมกั น ดั ง นี้ คื อ
๑. ส่งเสริมขันติทางศาสนาตามประกาศของยูเนสโก ปี ค.ศ.๑๙๙๕  ๒. จะด�ำเนินการเสวนา
ต่อไปและเสริมสร้างเครือข่ายของผู้น�ำศาสนา ส่งเสริมกันและกัน ๓. เพื่อให้ประชาคมอาเซียน
มีความรู้ในศาสนาของตนเองและศาสนา อื่นๆ ๔.เพื่อด�ำเนินแบบต่อเนื่องไม่เหน็ดเหนื่อย
เพื่อสันติภาพ เข้าใจถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ๕.จะกระท�ำให้เกิดความคุ้นเคยระหว่างกัน
เพื่อความเป็นเอกภาพของผู้น�ำศาสนา และ ๖.เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี
ไม่ให้ศาสนาตกเป็นเครือ่ งมือของนักการเมืองและสือ่ มวลชน ปีนมี้ อี ธิการบดี มหาวิทยาลัยต่างๆ
ผูน้ �ำชาวพุทธ นักวิชาการ และผูแ้ ทนจากประเทศต่างๆ ทัว่ โลก เดินทางมาร่วมประชุมประมาณ
๕,๐๐๐ คน
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ข. การประชุมเพื่อเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก
(๑) การประชุมวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑
เมื่อ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ
มหาเถรสมาคม และรัฐบาลไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้น�ำชาวพุทธโลกว่าด้วยวันวิสาขบูชา
วันส�ำคัญสากลของโลก ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ
กรุงเทพฯ
การประชุมครั้งนี้เน้นส่งเสริมการศึกษา การปฏิบัติ การเผยแผ่ และปกป้องคุ้มครอง
พระพุทธศาสนา รวมทั้งร่วมกันจัดการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาทั้งที่ศูนย์ประชุมใหญ่และ
ศูนย์ประจ�ำภูมิภาค

(๒) การประชุมวิสาขบูชาโลกครั้งที่ ๒
ระหว่าง วันที่ ๑๘ – ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมชาวพุทธนานาชาติว่าด้วยวันวิสาขบูชา ณ หอประชุมพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ
การปะชุมครั้งนี้ เน้นส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาแห่งโลก เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างองค์กรทางพระพุทธศาสนาและ
ส่งเสริมแลกเปลี่ยนแหล่ง ข้อมูลทางพระพุทธศาสนา
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(๓) การประชุมวิสาขบูชาโลกครั้งที่ ๓
ระหว่าง วันที่ ๗ – ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ได้จัดประชุมชาวพุทธนานาชาติว่าด้วยวันวิสาขบูชา ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้เน้นเรื่องสันติภาพโลก
ความร่วมมือระหว่างพระพุทธศาสนานิกายต่างๆ การพัฒนาแบบยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(๔) การประชุมวิสาขบูชาโลกครั้งที่ ๔
ระหว่าง วันที่ ๒๖  – ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ได้ร่วมมือกับมหาเถรสมาคม และรัฐบาลไทย จัดประชุมชาวพุทธนานาชาติว่าด้วยวัน
วิสาขบูชา วันส�ำคัญของสหประชาชาติ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และศูนย์
ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ  
การประชุมปีนมี้ ผี นู้ �ำชาวพุทธ นักวิชาการ และผูแ้ ทนจากประเทศต่างๆ ทัว่ โลก เดินทาง
มาร่วมประชุมประมาณ ๒,๐๐๐ คน  การประชุมปีนี้ เน้นเรื่องพระพุทธศาสนากับธรรมาภิบาล
และเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษาครบ
๘๐ พรรษา
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(๕) การประชุมวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๕
ระหว่าง วันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ได้ร่วมมือกับมหาเถรสมาคม และรัฐบาลไทย จัดพิธีฉลองวันวิสาขบูชา วันส�ำคัญ
สากลของโลก ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ
กรุงเทพฯ การประชุมนี้มีผู้น�ำชาวพุทธ นักวิชาการ และผู้แทนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เดินทางมาร่วมประชุมจ�ำนวน ๑,๕๐๐ คน

(๖) การประชุมวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๖
         การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก เรื่อง “พระพุทธศาสนา
กั บ การแก้ วิ ก ฤติ ก ารณ์ ข องโลก” วั น ที่ ๔- ๖  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  ณ หอประชุ ม
พุทธมณฑล อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต.ล�ำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชด�ำเนินนอก
กรุงเทพมหานคร
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(๗) การประชุมวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๗
การจั ด ประชุ ม ชาวพุ ท ธนานาชาติ เนื่ อ งในวั น วิ ส าขบู ช าโลกเรื่ อ ง “การฟื ้ น ตั ว
จากวิ ก ฤติ ก ารณ์ ข องโลก ตามทั ศ นะชาวพุ ท ธ ”Global Recovery: The Buddhist
Perspective เนื่องในวันวิสาขบูชา วันส�ำคัญสากลของโลก ประจ�ำปี ๒๕๕๓ วันที่ ๒๓ - ๒๕
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ล�ำไทร อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชด�ำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

(๘) การประชุมวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๘
การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก เรื่อง “พุทธธรรมกับ
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ” วันที่ ๑๒-๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ หอประชุม
พุทธมณฑล อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต.ล�ำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชด�ำเนินนอก
กรุงเทพมหานคร  การประชุมปีนมี้ อี ธิการบดี มหาวิทยาลัยต่างๆ ผูน้ �ำชาวพุทธ นักวิชาการ และ
ผู้แทนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เดินทางมาร่วมประชุมประมาณ ๕,๐๐๐ คน
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(๙) การประชุมวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๙
การจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี :
๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”เรื่อง“พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพื่อ
ประโยชน์ สุ ข ของมวลมนุ ษ ยชาติ ” วั น ที่ ๓๑  พฤษภาคม - ๒  มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ล�ำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชด�ำเนินนอก กรุงเทพมหานคร และพุทธมณฑล
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม การประชุมปีนี้มีอธิการบดี มหาวิทยาลัยต่างๆ ผู้น�ำชาวพุทธ
นักวิชาการ และผู้แทนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เดินทางมาร่วมประชุมประมาณ ๕,๐๐๐ คน

(๑๐) การประชุมวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๐
การจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๐ เรื่อง “การศึกษากับการเป็นพลเมือง
ของโลก: มุมมองของพระพุทธศาสนา” ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ล�ำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชด�ำเนินนอก กรุงเทพมหานคร และพุทธมณฑล
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  ในการประชุมปีนี้มีอธิการบดี มหาวิทยาลัยต่างๆ ผู้น�ำชาวพุทธ
นักวิชาการ และผู้แทนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เดินทางมาร่วมประชุมประมาณ ๕,๐๐๐ คน
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(๑๑) การประชุมวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๑
การจั ด กิ จ กรรมวิ ส าขบู ช านานาชาติ ค รั้ ง ที่  ๑๑  ในวั น ที่  ๑ ๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ล�ำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  
ในการประชุมปีนี้มีอธิการบดี มหาวิทยาลัยต่างๆ ผู้น�ำชาวพุทธ นักวิชาการ และผู้แทน
จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เดินทางมาร่วมประชุมประมาณ ๑,๕๐๐ คน

(๑๒) การจัดประชุมวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๒
การจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒  เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติการณ์
ของโลก” ระหว่างวันที่  ๒๘-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ต.ล�ำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนน
ราชด�ำเนินนอก กรุงเทพมหานคร และพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  ในการประชุม
ปีนี้มีอธิการบดี มหาวิทยาลัยต่างๆ ผู้น�ำชาวพุทธ นักวิชาการ และผู้แทนจากประเทศต่างๆ
ทั่วโลก เดินทางมาร่วมประชุมประมาณ ๕,๐๐๐ คน
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๑.๗ ยุคพัฒนาความรุ่งเรืองของการเป็นศูนย์กลาง
ของมหาวิทยาลัย
หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาให้เจริญเติบโตทั้งเชิงกายภาย และคุณภาพ
มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๔๓๐ จนถึง ๒๕๕๒ นั้น  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ สิ่งที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยสามารถประเมินได้จากผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของ
การบริหารงานในหลายด้าน ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ
(๑) จ�ำนวนงบประมาณที่เพิ่มสูงขึ้น
เมือ่ วิเคราะห์จากเอกสารของมหาวิทยาลัยทีส่ ามารถสืบค้นได้พบว่า ในปี ๒๕๒๑ ซึง่ เป็น
ปีที่มหาวิทยาลัยได้เริ่มขยายการจัดการศึกษาไปสู่ภูมิภาค โดยได้ตั้งวิทยาเขตหนองคาย
เป็นแห่งแรกนั้น มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณผ่านกรมการศาสนาเป็นจ�ำนวนเงิน
๑,๗๙๘,๐๐๐ บาท หลังจากได้มีการตราพระราชบัญญัติก�ำหนดวิทยฐานะผู้ส�ำเร็จการศึกษา
วิชาการพระพุทธศาสนานั้น มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนผ่านกรมการศึกษาสูงขึ้น
จ�ำนวน ๒,๘๑๗,๙๔๓ บาท ในขณะทีป่  ๒
ี ๕๔๐ ซึง่ เป็นปีสดุ ท้ายทีม่ หาวิทยาลัยได้รบั งบสนับสนุน
ผ่านกรมการศาสนา มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณ จ�ำนวน ๗๖,๓๔๖,๘๐๐ บาท หลังจาก
มหาวิทยาลัยมีพระราชบัญญัตแิ ล้ว ได้รบั การจัดสรรงบประมาณในจ�ำนวนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ โดยในปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยได้รบั การจัดสรรงบประมาณทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จ�ำนวน ๑,๗๑๕,๔๒๙,๑๐๐
บาท เมื่อเทียบงบประมาณจากปี ๒๕๒๑ กับปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จะพบว่า งบประมาณ
ได้เพิ่มสูงขึ้น ๙๕๔ เท่าของงบประมาณ ปี ๒๕๒๑
(๒) จ�ำนวนส่วนงานที่เพิ่มขึ้น
ส�ำหรับส่วนงานสนับสนุนการศึกษานั้น เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลตั้งแต่ ปี ๒๕๒๑ พบว่า
มีจ�ำนวน ๑๑ แห่ง ประกอบด้วยส�ำนักงานอธิการบดี ส�ำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์   ส่วนธรรมนิเทศ  มหาจุฬาอาศรม ศูนย์พัฒนา
ศาสนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์พทุ ธวิปสั สนานานาชาติ โครงการอบรมพระธรรมทูต
สายต่างประเทศ  นอกจากนี  ้ มีมัธยมศึกษา ๓ แห่ง คือโรงเรียนบาลีเตริยมอุดมศึกษา โรงเรียน
บาลีอบรมศึกษา และโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
ในขณะที่หลังมีพระราชบัญญัตินั้น ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๕๘  ได้มีส่วนงานขยายเพิ่ม
เติมเป็นจ�ำนวนมาก โดยเพิ่มจากเดิมเป็น ๑๔ แห่ง ส�ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันภาษา ส�ำนักทะเบียนและวัดผล สถาบันวิปัสสนาธุระ ศูนย์อาเซียนศึกษา กองกิจการ
วิทยาเขต กองคลังและทรัพย์สิน กองนิติการ กองวิเทศสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร ส�ำนักงาน
ประกันคุณภาพ ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน ส�ำนักงานพระสอนศีลธรรม และส�ำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย
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ส�ำหรับส่วนงานที่จัดการศึกษานั้น หลักฐานที่ค้นพบตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๔๐
พบว่า มีวทิ ยาเขตจ�ำนวน ๑๐ แห่ง และวิทยาลัยสงฆ์ จ�ำนวน ๔ แห่ง ในขณะทีม่ พี ระราชบัญญัติ
แล้วพบว่า มีวิทยาลัยสงฆ์จ�ำนวน ๘ แห่ง ห้องเรียนจ�ำนวน ๕ แห่ง หน่วยวิทยบริการ จ�ำนวน
๑๗ แห่ง และ สถาบันสมทบจ�ำนวน ๖ สถาบันสมทบ
(๓) จ�ำนวนผู้จบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๔๙๙-๒๕๔๐ มีจ�ำนวน ๕,๐๔๒ รูป/คน ในขณะที่ พ.ศ. ๒๕๔๑๒๕๕๘ มีผู้จบการศึกษา จ�ำนวนวน ๓๔,๖๓๘ รูป/คน จะเห็นว่า เมื่อเทียบจ�ำนวนของผู้จบการ
ศึ ก ษาก่ อ นและหลั ง การมี พ ระราชบั ญ ญั ติ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ผู ้ จ บการศึ ก ษาจะมี จ�ำนวน
๗ เท่าก่อนมีพระราชบัญญัต  ิ ในขณะที่ผู้จบการศึกษาในระดับพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปี พ.ศ.
๒๔๙๙-๒๕๔๐ มีจ�ำนวน ๔๙ รูป/คน ส่วน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๕๘  มีจ�ำนวน ๒๙๑๐  
รูป/คน ในระดับพุทธศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. ๒๔๙๙-๒๕๔๐ ยังไม่มกี ารเปิดการศึกษา
จึงยังไม่มจี �ำนวนของผูจ้ บการศึกษา หลังจากทีม่ กี ารเปิดการศึกษาตัง้ แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๕๘
มีผู้จบการศึกษาจ�ำนวน ๒๑๖ รูป/คน
(๔) จ�ำนวนหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น
เมื่อวิเคราะห์จ�ำนวนของหลักสูตรคระยะก่อนมีพระราชบัญญัติ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๐ –
๒๕๔๐ มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี   จ�ำนวน ๑๓ หลักสูตร ประกอบด้วย คณะพุทธศาสตร์
มี ๕ หลักสูตร คือ ปรัชญา  ศาสนา  พระพุทธศาสนา บาฬีพุทธศาสตร์   บาลี-สันสกฤต
คณะครุศาสตร์ มี ๒ หลักสูตร คือ การสอนสังคมศึกษา การบริหารการศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์
มี ๓ หลักสูตร คือภาษาอังกฤษ  จิตวิทยา ภาษาไทย และคณะสังคมศาสตร์ มี ๓ หลักสูตร คือ
รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ ในขณะที่บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท ๔ หลักสูตรคือ พระพุทธศาสนา ปรัชญา ธรรมนิเทศ และภาษาบาลี ส่วนปริญญา
เอกยังไม่มีหลักสูตรปริญญาเอก – หลักสูตร
ในขณะที่หลังยุคที่มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๕๘
ระดับปริญญาตรี ปัจจุบันเปิดสอนใน ๔ คณะ มีหลักสูตร รวมทั้งสิ้น ๒๖ สาขาวิชา คือ
คณะพุทธศาสตร์ ๑๑  สาขาวิชา คณะครุศาสตร์ ๔ สาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์ ๔ สาขาวิชา
และคณะสังคมศาสตร์ ๗ สาวิชา โดยหลักสูตรทั้งหมดนี้ ยังได้เปิดสอนที่วิทยาเขต วิทยาลัย
โครงการขยายห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ และสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย
(ก) หลักสูตรคณะพุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑๑ สาขาวิชา คือ (๑) สาขาวิชาพระพุทธ
ศาสนา  (๒) สาขาวิชาศาสนา (๓) สาขาวิชาปรัชญา  (๔) สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ (๕) สาขา
วิชาภาษาบาลี (๖) สาขาวิชาบาลีสันสกฤต (๗) สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม (๘) สาขาวิชา
มหายานศึกษา (๙) สาขาวิชาพระพุทธศาสนามหายาน  (๑๐) สาขาวิชาพระพุทธศาสนาจีน
(๑๑) สาขาวิชาภาวะผู้น�ำทางพระพุทธศาสนา      
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(ข) หลักสูตรคณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย ๑๑ สาขาวิชา คือ (๑) สาขาวิชาสังคมศึกษา  
(๒) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๓) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  (๔) สาขาวิชาการสอน
พระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
(ค) หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ สาขาวิชา คือ (๑) สาขาวิชาภาษาไทย  
(๒) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๓) สาขาวิชาจิตวิทยา  (๔) สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
(ง) หลักสูตรคณะสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย ๗ สาขาวิชา คือ (๑) สาขาวิชารัฐศาสตร์  
(๒) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (๓) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  (๔) สาขาวิชาสังคมวิทยา
(๕) สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  (๖) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (๗) สาขาวิชานิติศาสตร์
ในระดับปริญ ญาโท   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดสอน ตั้งแต่
พุทธศักราช ๒๕๓๑ เป็นต้นมา และเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๓ ปัจจุบัน
มีหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ�ำนวน ๒ หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท
จ�ำนวน ๒๒ สาขาวิชา กล่าวคือ
(ก) หลั ก สู ต รระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต จ�ำนวน ๒  หลั ก สู ตร ประกอบด้ วย
(๑) พระไตรปิฎกศึกษา และ (๒) วิชาชีพครู
(ข) หลักสูตรระดับปริญญาโท ประกอบด้วย ๒๒ สาขา วิชา คือ  (๑) สาขาวิชาพระพุทธ
ศาสนา  (๒) สาขาวิชาปรัชญา (๓) สาขาวิชาธรรมนิเทศ  (๔) สาขาวิชาวิปสั สนาภาวนา(๕) สาขา
วิชาสันติศึกษา (๖) สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา (๗) สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๘) สาขา
วิชามหายานศึกษา(๙) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  (๑๐) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา(๑๑)
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ๑๒) สาขาวิชาชีวิตและความตาย  (๑๓) สาขา
วิชาพุทธจิตวิทยา(๑๔) สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต (๑๕) สาขาวิชาภาษาศาสตร์   
(๑๖) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (๑๗) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (๑๘) สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ   (๑๙) สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (๒๐) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรนานาชาติ) (๒๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ) และ (๒๒) สาขาวิชา
อาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
(ค) ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เปิดสอน ตั้งแต่
พุทธศักราช ๒๕๔๓ เป็นต้นมา ปัจจุบัน มีหลักสูตรระดับปริญญาเอก จ�ำนวน ๑๑ สาขาวิชา
ประกอบด้วย (๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (๒) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ)
(๓) สาขาวิชาปรัชญา (๔) สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์  (๕) สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  (๖)
สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา  (๗) สาขาวิชาภาษาศาสตร์  (๘) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  (๙) สาขา
วิชารัฐประศาสนศาสตร์ (๑๐) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) และ
(๑๑) สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
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(๕) การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการบริหาร การเรียนการสอน และการเผยแผ่ (MIS)
เทคโนโลยีการศึกษาเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการเสริมศักยภาพให้การเรียนการสอน
การศึกษามีความหมายมากขึ้น ผู้เรียนเรียนได้กว้างขวางมากขึ้น เรียนได้เร็วขึ้น เข้าใจได้อย่าง
สมบูรณ์ สามารถสนองเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้
มีความรับผิดชอบ ท�ำให้การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาสามารถบูรณาการกับศาสตร์
สมัยใหม่ได้อย่างสมสมัย อีกทังจะช่วยให้การศึกษามีพลังมากขึ้น
ด้วยการตระหนักรู้ในคุณค่าและความส�ำคัญของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในลักษณะ
ดังกล่าว จึงท�ำให้มหาวิทยาลัยได้ตัดสินใจ พัฒนา MCUTV มาเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปิดพื้นที่ให้นิสิตในส่วนภูมิภาคได้เรียนรู้จาก
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในส่วนกลางอีกทั้งสามารถเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งให้
น�ำหลักพระพุทธศาสนาไปบูรณาการกับศาสตร์ใหม่ๆ นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยได้พัฒนา
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อให้ส่วนงานจัดการศึกษา และส่วนงานสนับสนุนการศึกษาสามารถ
พัฒนาอีบุ๊ค (E-Book) เพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การน�ำพัฒนาเทคโนโลยีมิได้มีนัยที่จ�ำกัดตัวเฉพาะในส่วนของการจัดการศึกษาเท่านั้น
มหาวิทยาลัยได้น�ำเอา UNI-Net มาพัฒนาการให้การบริการของห้องสมุด และเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารสารสนเทศ โดยการน�ำระบบสารสนเทศมาใช้ประกอบการตัดสินใจเพือ่ การบริหาร
จัดการส่วนงานต่างๆ เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์และความต้องการของนิสิตมากยิ่งขึ้น
(๖) พัฒนาคัมภีร์ งานวิจยั ต�ำรา และหนังสือทางวิชาการอย่างต่อเนือ่ ง  มหาวิทยาลัย
ได้มคี �ำสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการเพือ่ พัฒนาพระไตรปิฎก ภาษาไทย และภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย รวมไปถึง พระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บน ซีดี – รอม ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๓๓ จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ พระไตรปิฎก ภาษา
ไทย ฉบับนีม้ อี ทิ ธิพลส�ำคัญต่อการพัฒนางานวิจยั งานต�ำรา และหนังสือของมหาวิทยาลัยจ�ำนวน
มาก ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนการการพัฒนาหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสากล
(Common Buddhist Text) ซึ่ ง มี เ นื้ อ หาจาก ๓ นิ ก ายใหญ่ คื อ มหายาน วั ช รยาน
และเถรวาท โดยมีนักวิชาการทั้ง ๓ ยานมาร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาภายใต้กรอบ
ของพระรัตนตรัย คือ เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้า เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม และ
เนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทและความส�ำคัญของพระสงฆ์ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้สนับสนุน
ให้มีโครงการพัฒนาสหบรรณานุกรมพระไตรปิฎก (The Union Catalog of Buddhist Text)
เพื่อให้นักวิชาการและผู้สนใจสามารถเข้าถึงเนื้อหาของคัมภีร์พระพุทธศาสนาของนิกายต่างๆ
ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
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กล่าวโดยสรุปแล้ว ความรุง่ เรืองของมหาวิทยาลัยสามารถประเมินการเติบโตและเพิม่ ขึน้
ขึ้นงบประมาณ หลักสูตร จ�ำนวนนิสิต จ�ำนวนผู้จบการศึกษา จ�ำนวนของส่วนงานจัดการศึกษา
และสนับสนุนการศึกษา จ�ำนวนการผลิตผลงานทางวิชาการ ทั้งคัมภีร์ ต�ำรา หนังสือ และ
งานเขียนต่างๆ จ�ำนวนมาก   ส�ำหรับตัวแปรส�ำคัญที่น�ำไปสู่ความรุ่งเรืองนั้นเกิดจากการ
ที่มหาวิทยาลัยมีพระราชบัญญัติเป็นกรอบในการบริหารจัดการในฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
ของรัฐ การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการบริหาร การมีทรัพยากรทั้งงบประมาณ และบุคลากร
ที่ พ ร้ อ มพลั น การน�ำเทคโนโลยี ม าปรั บ ใช้ เ พื่ อ การบริ ห ารและการจั ด การเรี ย นการสอน
การสร้างเครือข่ายของชาวพุทธทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศจนท�ำให้เกิดการยอมรับ
และร่วมมือกันสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา และจัดงานนานาชาติรว่ มกัน ดังจะเห็นได้จากการ
จัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก และการจัดสัมมนานานาชาติอย่างต่อเนื่อง
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ตอนที่

๒

การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในตอนที่ ๒ จะกล่าวถึงการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๖ ตอน คือ (๑) โครงสร้างมหาวิทยาลัย (๒) โครงสร้างการบริหาร
(๓) สุภาษิต ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  และพันธกิจ (๔) ตราประจำ�มหาวิทยาลัย (๕) แผนผัง
ของพื้นที่มหาวิทยาลัย (๖) แผนที่เดินทาง จะได้น�ำ เสนอตามลำ�ดับดังนี้

ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

53

๒.๑ โครงสร้างมหาวิทยาลัย
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โครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำานักงานอธิการบดี

- กองกลาง
- กองกิจการนิสิต
- กองกิจการวิทยาเขต
- กองคลังและทรัพย์สิน
- กองนิติการ
- กองแผนงาน
- กองวิชาการ
- กองวิเทศสัมพันธ์
- กองสื่อสารองค์กร
- สำานักงานประกันคุณภาพ
- สำานักงานตรวจสอบภายใน
- สำานักงานพระสอนศีลธรรม
- สำานักงานสภามหาวิทยาลัย

สถาบันวิจยั พุทธศาสตร์

คณะพุทธศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

- สำานักงานคณบดี

สำานักทะเบียนและวัดผล

- ส่วนงานบริหาร
- ส่วนวางแผนและส่งเสริม
การวิจยั

- ส่วนทะเบียนนิสิต
- ส่วนประเมินผลการศึกษา

สถาบันวิปัสสนาธุระ

สำานักส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนาและบริการสังคม

- ส่วนงานบริหาร
- ส่วนวางแผนและพัฒนา
การอบรม

สำานักงานวิทยาเขต

- ส่วนงานบริหาร
- ส่วนคลังและทรัพย์สิน

คณะครุศาสตร์

- สำานักงานคณบดี
- สำานักงานคณบดี
- ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา
- ภาควิชาพระพุทธศาสนา
- ภาควิชาศาสนาและปรัชญา และการแนะแนว
- ภาควิชาบาลีและสันสกฤต - ภาควิชาบริหารการศึกษา
- ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา

- ส่วนงานบริหาร
- ส่วนธรรมนิเทศ
- อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
- ร.ร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์

สำานักวิชาการ

- ส่วนสนับสนุนวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์

- สำานักงานคณบดี
- ภาควิชาภาษาไทย
- ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
- ภาควิชาจิตวิทยา

สำานักหอสมุดและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะสังคมศาสตร์

- สำานักงานคณบดี
- ภาควิชารัฐศาสตร์
- ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
- ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
- ภาควิชานิติศาสตร์

สถาบันภาษา

- ส่วนงานบริหาร
- ส่วนวิชาการ

วิทยาลัยพุทธศาสตร์
นานาชาติ

- ส่วนหอสมุดกลาง
- ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สำานักงานวิทยาลัย
- สำานักงานวิชาการ

ศูนย์อาเซียนศึกษา

วิทยาลัย
พระธรรมทูต

- ส่วนงานบริหาร
- ส่วนวิจัย สารสนเทศและ
บริการวิชาการ

วิทยาลัย

(ในวิทยาเขต)

- สำานักงานวิทยาลัย
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- สำานักงานวิทยาลัย
- สำานักงานวิชาการ

วิทยาลัย

(ในกำากับส่วนกลางหรือวิทยาเขต)

- สำานักงานวิทยาลัย
- สำานักงานวิชาการ
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๒.๒ โครงสร้างการบริหาร
ในโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัย นี้ จะประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัย สภา
วิชาการ และคณะกรรมการอีกหลายชุด เช่น  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการกำ�กับดูแล
นโยบายและแผนงาน  ในแต่ละคณะกรรมการชุดต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

สภามหาวิทยาลัย

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาตรา ๑๗ กำ�หนดให้มีสภา
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
นายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งจากพระเถระ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำ�แหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย๑  อธิบดีกรมการศาสนา๒  ผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณ เลขาธิการคณะ
กรรมการข้าราชการพลเรือน และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ๓
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จำ � นวนเจ็ ด รู ป ซึ่ ง สมเด็ จ พระสั ง ฆราชทรงแต่ ง ตั้ ง จาก
พระภิกษุผู้ดำ�รงตำ�แหน่งรองอธิการบดีหรือคณบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำ นวนไม่น้อยกว่าหกรูปหรือคน แต่ไม่เกินแปด
รูปหรือคน ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งจากพระภิกษุหรือคฤหัสถ์
สภามหาวิทยาลัยมีอ�ำ นาจหน้าที่ส�ำ คัญ เช่น
- วางนโยบายของมหาวิทยาลัย
- วางระเบียบ ออกข้อบังคับ ข้อกำ�หนดและประกาศของมหาวิทยาลัย
- อนุมัติปริญญา ประกาศนียบัตร
- อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และยุบส่วนงาน
- อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบของสถาบันการศึกษา
- อนุมัติให้หรือถอดถอนตำ�แหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์
- พิจารณาดำ�เนินการเพื่อให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอน
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ
- ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานในมหาวิทยาลัย
- อนุมัติงบประมาณรายจ่าของมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน สภามหาวิทยาลัยได้วางนโยบายและได้ออก
ข้อบังคับแล้วจำ�นวนทั้งสิ้น  ๕๒  เรื่อง
๑ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๓ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น เลขาธิการสภาการศึกษา
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สภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำ�แหน่ง

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.	
  
อธิการบดี

	
  
นายพนม ศรศิลป์
ผอ.สำ�นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รศ.นพ.กำ�จร  ตติยกวี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

	
  

นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา
	
  
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรื
อน

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ 	
  
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณ

นางสุทธศรี  วงษ์สมาน
เลขาธิการสภาการศึกษา	
  

รศ.ดร.พินิติ  รตะนานุกูล
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากรองอธิการบดี/คณบดี

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์, ศ.พิเศษ
รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
	
  

พระราชสิงหวรมุนี 	
  
รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่

พระราชวรเมธี,ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
	
  

พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

	
  

	
  
	
  

พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
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พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ดร.	
  
คณบดีคณะครุศาสตร์
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ทรงคุณวุฒิ

พระมหาโพธิวงศาจารย์
ราชบัณฑิต

สมเด็จพระพุฒาจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะภาค ๘

	
  

ศ.(พิเศษ) จำ�นงค์ ทองประเสริฐ
ราชบัณฑิต

นายนนทพล นิ่มสมบูรณ์

พระพรหมโมลี
แม่กองบาลีสนามหลวง

	
  

รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านบริหาร
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สภาวิชาการ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาตรา ๒๐ ก�ำหนดให้มี
สภาวิชาการ ประกอบด้วย
   ประธานสภาวิชาการ ได้แก่ อธิการบดี
กรรมการสภาวิชาการโดยต�ำแหน่ง ได้แก่ รองอธิการบดีซึ่งเป็นพระภิกษุ คณบดี
ผู้อ�ำนวยการสถาบัน ส�ำนัก ศูนย์ วิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อเรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่า และศาสตราจารย์
กรรมการสภาวิชาการ ซึ่งคณาจารย์ประจ�ำเลือกจากคณาจารย์ประจ�ำคณะ คณะละ
สามคน
สภาวิชาการมีอ�ำนาจและหน้าที่ที่ส�ำคัญ เช่น
- พิจารณาก�ำหนดหลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
- เสนอให้ปริญญาและประกาศนียบัตร
- เสนอการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่วนงาน
- ควบคุมมาตรฐานการศึกษา
- พิจารณาให้ความเห็นการแต่งตั้งและถอดถอนต�ำแหน่งทางวิชาการ
- พิจารณาให้ควaามเห็นชอบการแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

จากอ�ำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๙ (๑๐) แห่งพระราช
บัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่า “ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัย เกีย่ วกับการก�ำหนดต�ำแหน่ง...” ท�ำให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๑ ความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับ ก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการบริหาร
งานบุคคลประกอบด้วย
- ประธานกรรมการ ได้แก่ อธิการบดี
- กรรมการผู้แทนสภาวิชาการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จ�ำนวน ๒ รูปหรือคน
- กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ�ำ จ�ำนวนสามรูปหรือคน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จ�ำนวนสี่รูปหรือคน
- กรรมการผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ�ำนวยการ จ�ำนวนสามรูปหรือคน
- กรรมการผู้ด�ำรงต�ำแหน่งซึ่งเป็นผู้แทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ จ�ำนวนสองรูปหรือคน
-กรรมการและเลขานุการ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรองอธิการบดี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีอ�ำนาจและหน้าที่ส�ำคัญ เช่น
- ก�ำหนดระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
- รับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญาและประกาศนีบัตร
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ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้ออก
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการแล้วจ�ำนวนทั้งสิ้น ๒๒ เรื่อง

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

จากอ�ำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๙ (๑๑) แห่งพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่า “ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดหาราย
ได้ ออกข้อบังคับและวางระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย” ท�ำให้สภามหาวิทยาลัยวางระเบียบว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.๒๕๔๑
ความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับ ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินประกอบด้วย
- ประธานกรรมการ ได้แก่ อธิการบดี
- กรรมการผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรองอธิการบดีหรือคณบดี จ�ำนวนห้ารูปหรือคน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวนหกรูปหรือคน
- กรรมการและเลขานุการ คือ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรองอธิการบดี
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมีอ�ำนาจและหน้าที่ส�ำคัญ เช่น
- วางนโยบาย ระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน
- รายงานการด�ำเนินงานการเงินและทรัพย์สินต่อสภามหาวิทยาลัย
- กลั่นกรองการบริหารการเงินและงบประมาณเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินได้วาง
นโยบาย ระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน จ�ำนวนทั้งสิ้น  
๒๗  เรื่อง

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

จากอ�ำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่า “วางระเบียบ ออกข้อบังคับ ข้อก�ำหนด
และประกาศของมหาวิทยาลัยและอาจมอบหมายให้สว่ นงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผูว้ างระเบียบ
และออกประกาศส�ำหรับส่วนงานดังกล่าวก็ได้” ท�ำให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับ ว่าด้วย
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับ ก�ำหนดให้มีคณะ
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
- ประธานกรรมการ ได้แก่ อธิการบดี
- รองประธานกรรมการ ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
- กรรมการโดยต�ำแหน่ง ได้แก่ รองอธิการบดี และคณบดี
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันคุณภาพการศึกษา จ�ำนวนไม่เกินสี่รูปหรือคน ซึ่ง
อธิการบดีแต่งตั้งโดยค�ำแนะน�ำของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
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- กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
- กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้แก่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
และผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานประกันคุณภาพ  
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มีอ�ำนาจและหน้าที่ส�ำคัญ เช่น
- ก�ำหนดนโยบาย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
- ก�ำกับและดูแลการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
- พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกของมหาวิทยาลัย แล้วน�ำเสนอสภามหาวิทยาลัย
- ก�ำกับและติดตามการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ได้วางนโยบาย ระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
จ�ำนวนทั้งสิ้น ๕ เรื่อง

คณะกรรมการก�ำกับนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการก�ำกับดูแลนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ตั้งขึ้นโดยอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ มีอ�ำนาจหน้าที่ ก�ำกับดูแลนโยบายและแผนพัฒนา
ด้านการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว การของงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปี การจัดสรรงบประมาณ การเบิกจ่ายและใช้จา่ ยงบประมาณ ด้านการปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงาน การรวม การเลิก ด้านการจัดการเรียนการสอน และการติดตามประเมินผล พิจารณา
บรรจุ การจัดตัง้ หน่วยวิทยบริการ โครงการขยายห้องเรียน โครงการจัดตัง้ วิทยาลัยสงฆ์ โครงการ
จัดตัง้ วิทยาเขต ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพือ่ ให้มหาวิทยาลัยเป็นไปใน ทิศทางเดียวกันทัง้
ส่วนกลางและวิทยาเขตประกอบด้วย กรรมการ จ�ำนวน ๒๓ รูป/คน โดยมีอธิการบดี เป็น
ประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝา่ ยบริหารเป็นรองประธานกรรมการ และมีรองอธิการบดีฝา่ ย
วางแผนและพัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลนโยบาย และแผนพัฒนา มีอ�ำนาจและหน้าที่ส�ำคัญ เช่น
ก�ำกับดูแลนโยบายและแผนพัฒนา ด้านการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งระยะสั้น
และระยะยาว  
การของบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
การจัดสรรงบประมาณ
การเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณ
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๒.๓ สุภาษิต ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
สุภาษิต

ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

ปรัชญา

จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่
พัฒนาจิตใจและสังคม

ปณิธาน

ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง
สำ�หรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ
จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ
บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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ผลิตคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ

      ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้น�ำ จิตใจและ
ปัญญา มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธ
ศาสนาและพัฒนาสังคม

จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ

      จัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
เข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ในการพัฒนา มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล และสันติสุข

บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ

      มุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม รวมทั้งส่งเสริม
การเรียนรู้ และความร่วมมืออันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อ
ธำ�รงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม อันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา

บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ

      มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักนิติธรรม จริยธรรม ความสำ�นึกรับผิดชอบ การมีส่วน
ร่วม ความโปร่งใสตรวจสอบได้ และความคุ้มค่า รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง
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พันธกิจ
๑. ผลิตบัณฑิต

ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๙ ประการ คือ
M = Morality
มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส
A = Awaraness รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม
H = Helpfulness มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
A = Abuliby
มีความสามารถในการแก้ปัญหา
C = Curiosity
มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด
H = Hospitality รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม
U = Universality มีโลกทัศน์ กว้างไกล
L = Leadership เป็นผู้นำ�ด้านจิตใจและปัญญา
A = Aspiration มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเอง ให้เพียบพร้อมด้วย
คุณธรรมและจริยธรรม
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๒. วิจัยและพัฒนา
การวิจยั และค้นคว้า เพือ่ สร้างองค์ความรูค้ วบคูไ่ ปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้น
การพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วนำ�องค์ความรู้ที่ค้นพบมา
ประยุกต์ใช้แก้ปญ
ั หา ศีลธรรม และจริยธรรมของสังคม รวมทัง้ พัฒนา คุณภาพงานวิชาการ
ด้านพระพุทธศาสนา
๓. ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
ส่ ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนาและบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม ตามปณิ ธ านการจั ด ตั้ ง
มหาวิทยาลัย ด้วยการปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้ประสานสอดคล้อง เอื้อต่อการส่งเสริม
สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจหลักคำ�สอนทางพระพุทธศาสนา สร้าง
จิตสำ�นึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน จัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพือ่ พัฒนา
พระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนา ให้มีศักยภาพในการธำ�รงรักษา เผยแผ่หลักคำ�สอน และ
เป็นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจในวงกว้าง
๔. ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
เสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม ให้เอื้อต่อ
การศึกษา เพื่อสร้างจิตสำ�นึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สนับสนุนให้มีการนำ�
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ
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๒.๔ ตราประจำ�มหาวิทยาลัย อักษรย่อ สี
ต้นไม้ประจำ�มหาวิทยาลัย

๑. พระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว)
พระราชลัญจกรประจำ�พระองค์พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 
ตรงฐานของพระเกี้ยวมีอักษรย่อว่า
ม จ ร และมีรูปธรรมจักรวางเป็น
ฉากเบื้องหลัง

๒. เป็นรูปวงกลมครอบธรรมจักร
ส่วนกลางเป็นพระเกี้ยว
เป็นพระราชลัญจกรประจำ�พระองค์พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 
รอบกรอบด้านบนมีอักษรภาษาบาลีว่า
ปญฺญา โล กสฺมิ ปชฺโชโต
รอบกรอบด้านล่างมีอักษรว่า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชื่อเต็มและอักษรย่อ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มจร

	
  
สีประจำ�มหาวิทยาลัย
สีชมพู เป็นสีตามวันพระราชสมภพของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ต้นไม้ประจำ�มหาวิทยาลัย
ต้ น อโศก มี ด อกสี แ ดงสด เป็ น ต้ น ไม้
ที่ ป ลู ก ง่ า ย ทนทาน มี ท รงพุ่ ม กว้ า ง
สื่อความหมายถึงความสดใส ความเข้ม
แข็ง ความอดทน ความเรียบง่าย และ
ความร่มเย็น
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๒.๕ แผนผังของพื้นที่มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
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๒.๖ แผนที่เดินทาง
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ตอนที่

๓

พัฒนาการของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในตอนที่ ๓ จะกล่าวถึงเนือ้ หาสาระแบ่งเป็น ๖ ตอน คือ (๑)  พัฒนาการจากวัดมหาธาตุ
สู่ มจร วังน้อย (๒) พัฒนาการของระเบียบ ข้อบังคับ  ประกาศ และข้อกำ�หนด  (๓) พัฒนาการ
ด้านนิสติ ผูส้ �ำ เร็จการศึกษาตัง้ แต่ปี ๒๕๔๘-๒๕๕๘ (๔) พัฒนาการด้านหลักสูตร  (๕) พัฒนาการ
ด้านงบประมาณ  (๖) พัฒนาการด้วนงานงานของมหาวิทยาลัย จะกล่าวตามลำ�ดับ โดยเฉพาะ
ในตอนที่ ๑ จะนำ�เสนอเนื้อหาพร้อมภาพประกอบ ดังนี้
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๓.๑ งานพัฒนา จากวัดมหาธาตุ วัดศรีสุดาราม
สู่ มจร วังน้อย
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สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)

พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิเถร)

	
  
พระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลีเถร)

	
  

พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต)
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มหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนามหาจุฬาฯ ใน พ.ศ. ๒๔๓๐
ในชือ่ “มหาธาตุวทิ ยาลัย” และเปลีย่ นชือ่ เป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใน พ.ศ. ๒๔๓๒ ต่อมา
ใน พ.ศ.๒๔๙๐ ตัง้ คณะพุทธศาสตร์ จัดการศึกษาในรูปของมหาวิทยาลัย ปัจจุบนั ขยายการศึกษา
ออกไปสูภ่ มู ภิ าคและต่างประเทศ มี ๑๐ วิทยาเขต ๑๒ วิทยาลัยสงฆ์ ๕ ห้องเรียน  ๑๗ หน่วยวิทย
บริการ และ ๖ สถาบันสมทบ จัดการศึกษาตั้งระดับประกาศนียบัตรไปจนถึงระดับปริญญาเอก
มีนิสิตทุกระดับประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน

พ.ศ.๒๕๓๕ คณะครุศาสตร์ ขยายห้องเรียนจากอาคารมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ มาทีโ่ รงเรียนพระปริยตั ธิ รรม สธ. วัดศรีสดุ าราม
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑  มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๓๕ โดยความอนุเคราะห์ของ พระวชิรราชมานิต (ปัจจุบัน พระเทพ
ประสิทธิมนต์)  และในเดือนกันยายนปีนนั้ เอง ท่านได้ด�ำ ริให้มกี ารดำ�เนินการ
ก่อสร้างอาคารเรียนทีว่ ดั ศรีสดุ ารามขึน้ ๓ หลัง ๆ ละ ๔ ชัน้ และได้เปิดให้นสิ ติ
เข้าศึกษาได้ในปี พ.ศ.๒๕๓๖ ซึง่ เป็นสถานทีศ่ กึ ษาของนิสติ คณะครุศาสตร์ และ
ต่อมา คณะพุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์   ก็ได้ใช้
เป็นสถานที่ศึกษาเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.๒๕๕๑ ถึงแม้มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะย้ายมา อำ�เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แล้ว  แต่อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสดุ าราม แขวงบางขุนนนท์
กรุงเทพมหานคร ก็ยังได้ใช้เป็นสถานที่ศึกษาอยู่จวบจนปัจจุบัน
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ปณิธานของอธิการบดี

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยรูปปัจจุบันเห็นว่า อาคารสถานที่ของมหาจุฬาฯ ส่วนกลางที่มีอยู่ ณ วัดมหาธาตุและ
วัดศรีสุดารามขณะนี้ ยังไม่เอื้ออำ�นวยต่อการที่จะให้การศึกษาแก่คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติ ทุก
ภาษาได้อย่างเพียงพอ และการจัดหาติดตัง้ วัสดุอปุ กรณ์ดา้ นเทคโนโลยีกไ็ ม่สะดวกเนือ่ งด้วยข้อ
จำ�กัดด้านพื้นที่ใช้สอย จึงได้พยายามแสวงหาสถานที่ซึ่งมีพื้นที่เพียงพอเพื่อสถานที่ทำ�การแห่ง
ใหม่อยู่ตลอดเวลา แนวคิดที่จะสร้างอาคารสถานที่แห่งใหม่
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สัมฤทธิ์ผลสมดังที่ปรารถนา

	
  

	
  

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๒ นายแพทย์รัศมี คุณหญิงสมปอง วรรณิสสรได้แจ้งความ
จำ�นงที่จะถวายที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๘๘๘ และ ๗๘๘๙  จำ�นวน ๘๔ ไร่ ๑ งาน ๓๗ ตารางวา ที่
ตำ�บลลำ�ไทร อำ�เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  ต่อมาวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ได้ด�ำ เนินการโอนกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ให้แก่มหาวิทยาลัย
ณ สำ�นักงานที่ดินอำ�เภอวังน้อย
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ทูลเกล้าถวายโฉนดที่ดิน

	
  

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นำ�โดยพระสุเมธาธิบดี(บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิมหาเถร) นายกสภามหาวิทยาลัยในขณะนั้น พระธร
รมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี พร้อมด้วยนายแพทย์รัศมี คุณหญิงสมปอง วรรณิ
สสร ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทูลเกล้าถวายโฉนดทีด่ นิ ทัง้ ๒
แปลงเพือ่ พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถานทีก่ อ่ สร้างอาคาร
สถานที่แห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยสืบไป
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แผนแม่บทในการพัฒนามหาวิทยาลัย
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้ลงนามในคำ�สั่งที่ ๑๗๒/๒๕๔๒ เรื่อง แต่ง
ตั้งคณะกรรมการจัดทำ�แผนแม่บทและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี
กรรมการจำ�นวน ๒๐ รูป/คน เมื่อจัดทำ�แผนแม่บทและพัฒนามหาวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว
โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำ�เนินตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
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วางศิลาฤกษ์
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระ
กรุณาเสด็จพระราชดำ�เนินประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง	
  
กรณราชวิทยาลัย ณ ตำ�บลลำ�ไทร อำ�เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทรงวางศิลา
ฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (อาคารสำ�นักงานอธิการบดี) ยังความปลืม้ ปีตแิ ก่คณะผู้
บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าทีข่ องมหาวิทยาลัย และสาธุชนทัว่ ไปเป็นอย่างยิง่ มีพระภิกษุสามเณร
และประชาชนทั่วไปถวายการต้อนรับและร่วมบำ�เพ็ญบุญครั้งนี้จำ�นวนมาก
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อาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก

	
  

พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย
อยุธยา ทำ�ให้เกิดศรัทธาแก่ประชาชนที่ไปร่วมงานอย่างยิ่ง นางยุวรี เอื้อกาญจนวิไล ประธาน
กรรมการบริษัทฟิชเชอร์ริ่ง โคลด์สโตริจ จำ�กัด ได้แจ้งความจำ�นงบริจาคเงิน ๓๙ ล้านบาท
สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ เริ่มก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์
พระไตรปิฎก
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ลักษณะอาคาร และพื้นที่ใช้สอย

อาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎกเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศิลปะไทยโบราณสมัยอยุธยา
พื้นที่ใช้สอยภายในบริเวณห้องชั้นใต้ดิน จากด้านหน้าถึงด้านหลังยาว ๔๑ เมตร จากด้านซ้าย
ไปด้านขวา ยาว ๓๙ เมตร

	
  

ประโยชน์ใช้สอย

อาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พ ระไตรปิ ฎ กสร้ า งขึ้ น เพื่ อ เป็ น ที่ เ ก็ บ รวบรวมคั ม ภี ร์ พ ระไตรปิ ฎ ก
ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ลักษณะอาคารเป็นห้องโถง
มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง และสามารถใช้เป็นห้องสัมมนาฟังธรรม และจัดกิจกรรมทางศาสนา
ได้ในโอกาสต่าง ๆ
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เจ้าภาพบริจาคเงินค่าก่อสร้าง
อาคารนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
นางยุวรี เอื้อกาญจนวิไล
บริจาคเงินค่าก่อสร้าง
จำ�นวน ๓๙ ล้านบาท
	
  

พิธีมอบอาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ มีพิธีมอบอาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก พร้อมกันนี้
มหาวิทยาลัยได้ประกอบพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและปลูกต้นพระศรีมหาโพธิจาก
ประเทศศรีลังกา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา มีสมเด็จพระ
พุฒาจารย์ (เกีย่ ว อุปเสณมหาเถร) ประธานคณะผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีส่ มเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน
ฝ่ายสงฆ์ ฯพณฯ ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
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ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก

   วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ขึ้น ๑๕ ค่ำ�  เดือน ๓ วันมาฆบูชา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและต้นพระศรีมหาโพธิ
มาจากเมืองแคนดี ประเทศศรีลังกา โดยปลูกต้นพระศรีมหาโพธิไว้บริเวณสวนต้นไม้ของ
มหาวิทยาลัย และประดิษฐานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในอาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพรสังฆราช
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ฯพณฯ ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
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อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (อาคารสำ�นักงานอธิการบดี)
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๓ เริ่มดำ�เนินการ
ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา
(อาคารสำ�นักงานอธิการบดี)
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พัฒนาการของงานก่อสร้าง

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ
พระราชดำ�เนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา วัน
ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๓ เริ่มดำ�เนินการก่อสร้าง และวันที่๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ มอบถวายอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (อาคารสำ�นักงานอธิการบดี)

ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

85

	
  

ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะทรง
ไทยประยุกต์ สูง ๕ ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย ๖,๕๓๔ ตารางเมตร แนวคิดในการก่อสร้างอาคารนี้
การสืบทอดรูปทรงอาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดมหาธาตุ กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
ประโยชน์ใช้สอย
อาคารสำ�นักงานอธิการบดี เป็นสำ�นักงานอธิการบดีและส่วนงานที่สังกัดสำ�นักงาน
อธิการบดี ซึ่งเป็นฝ่ายสนับสนุนการศึกษา โดยแบ่งพื้นที่ใช้สอยดังนี้ ชั้นที่ ๑-๔ เป็นสำ�นักงาน
อธิการบดีและส่วนงานในสังกัด ชั้นที่ ๕ เป็นห้องประชุม แบ่งเป็น ๒ ห้อง คือ ห้องประชุมมุก
และห้องประชุมหินอ่อน
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เจ้าภาพบริจาคเงินค่าก่อสร้าง

	
  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ผมู้ จี ติ ศรัทธาทัว่ ไปบริจาคสมทบ
ทุนการก่อสร้าง  งานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ใช้เงินค่าก่อสร้าง จำ�นวน ๗๘ ล้านบาท
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อาคารสำ�นักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา จะเป็นศูนย์รวมข้อมูลวิชาการ
ด้านพระพุทธศาสนาจากทั่วทุกมุมแห่งโลก มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ จึงมีโครงการก่อสร้างอาคารหลังนี้ขึ้น  พระเทพโสภณ(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ขณะ
ดำ�รงสมณศักดิ์ที่ “พระราชวรมุนี” มีหนังสือที่ ศธ ๑๗๐๐/๑๘๖๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๓
ถึงสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้� 
ำ ขอความอุปถัมภ์คา่ ก่อสร้างอาคารสำ�นัก
หอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์มีหนังสือที่ ๗๓ ลงวันที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ตอบรับเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ค่าก่อสร้างอาคาร มหาวิทยาลัยจึงดำ�เนินการ
ก่อสร้าง ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๔
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พัฒนาการของงานก่อสร้าง

วันที่  ๓ ตุลาคม ๒๕๔๓ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต, ปัจจุบันคือพระเทพโสภณ)
มีหนังสือถึงสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์   เจ้าอาวาสวัดปากน�้ำ  ขอความอุปถัมภ์ค่าก่อสร้าง
อาคารส�ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มีหนังสือตอบรับเป็นเจ้า
ภาพอุปถัมภ์ค่าก่อสร้าง ในนามมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน�้ำ บริภาคเงินจ�ำนวน ๗๘ ล้านบาท วัน
ที่ ๑  มกราคม  ๒๕๔๔ เริ่มด�ำเนินการก่อสร้างและควบคุมงานโดยมูลนิธิ หลวงพ่อวัดปากน�้ำ 
ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและพร้อมใช้งาน

ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย
อาคารสำ�นักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะ
ทรงไทยประยุกต์ สูง ๔ ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย ๖,๕๓๔ ตารางเมตร
ประโยชน์ใช้สอย
อาคารสำ�นักหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์เก็บรวบรวมข้อมูลและ
ให้บริการเอกสารทางวิชาการ เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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เจ้าภาพบริจาคเงินค่าก่อสร้าง

มูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน�้ำ  โดย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร
ป.ธ.๙, พธ.ด. กิตติมศักดิ์) เจ้าอาวาสวัดปากน�้ำ แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
และกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นเจ้าภาพบริจาคเงินค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๗๘ ล้านบาท
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อาคาร ๗๒ พรรษา พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน):
อาคารนี้มีการผสมผสานระหว่างความเรียบง่ายของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และรูปทรง
ของสถาปัตยกรรมไทย ดังจะเห็นได้จากหลังคาทรงไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยมากที่สุด
แต่รักษาเอกลักษณ์ไทยและความเป็นสากลไว้ในอาคารเดียวกัน
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พัฒนาการของงานก่อสร้าง
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๕ พระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม กรรมการ
มหาเถรสมาคม ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร ๗๒ พรรษา พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอ
ฉัน) วันที่ ๑  สิงหาคม ๒๕๔๖  เริ่มดำ�เนินการก่อสร้างโดยบริษัทคอนวัลท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง ปัจจุบันสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและพร้อมใช้งาน

	
  

ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย

	
  

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๔ ชั้น กว้าง ๖๖ เมตร ยาว ๖๖ เมตร สูง ๑๗.๕ เมตร
พื้นที่ใช้สอย ๑๔,๙๓๓ ตารางเมตร
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ประโยชน์ใช้สอย

อาคาร ๔ ชั้น มีประโยชน์ใช้สอยดังนี้
ชั้นที่ ๑ ห้องประกอบอาหาร และรับประทานอาหาร
ชั้นที่ ๒ ห้องฉันภัตตาหารสำ�หรับพระเถระ พร้อมที่จัดเตรียมอาหาร
ชั้นที่ ๓ ห้องฉันภัตตาหารสำ�หรับพระเถระ พร้อมที่จัดเตรียมอาหาร
ชั้นที่ ๔ ห้องฉันภัตตาหารสำ�หรับพระเถระ ที่จัดเตรียมอาหาร และห้องโถงสำ�หรับ
ประกอบพิธีกรรม ไหว้พระ สวดมนตร์ ตลอดจนพิธีกรรมอื่น ๆ

เจ้าภาพบริจาคเงินค่าก่อสร้าง

	
  

พระวิสุทธาธิบดี๑ (วีระ ภทฺทจารี ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะภาค
๔ (สมณศักดิ์และต�ำแหน่งขณะนั้น) กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นผู้อุปถัมภ์งบประมาณในการ
ก่อสร้าง ใช้เงินค่าก่อสร้าง ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
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อาคารรับรองอาคันตุกะ (อาคาร ๙๒ ปี ปัญญานันทะ):
พัฒนาการของกงานก่อสร้าง
• พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) เป็นเจ้าภาพบริภาคเงินเป็นทุนก่อสร้างจำ�นวน
๔๖ ล้านบาท
• ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เริ่มดำ�เนินการก่อสร้าง โดยบริษัท เซ็นทรัล การ์เด้นส์ แอนด์
เฮ้าส์ จำ�กัด
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ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๔ ชั้น กว้าง ๖๖ เมตร ยาว ๖๖ เมตร สูง ๑๗.๕ เมตร
พื้นที่ใช้สอย ๑๔,๙๓๓ ตารางเมตร
ประโยชน์ใช้สอย
อาคาร ๔ ชั้นนี้ แต่ละชั้นแบ่งประโยชน์ใช้สอยเป็น ๒ ส่วน คือส่วนห้องพัก ชั้นละ ๒๐
ห้องและห้องโถงกลาง
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เจ้าภาพบริจาคเงินค่าก่อสร้าง
พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์ ปากเกร็ด
นนทบุรี เป็นผู้อุปถัมภ์งบประมาณ
ในการก่อสร้าง ใช้เงินค่าก่อสร้าง
๔๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

	
  

พิธีมอบอาคารรับรองอาคันตุกะ (อาคาร ๙๒ ปี ปัญญานันทะ)
   วันที  ่ ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๘  มีพธิ มี อบอาคารรับรองอาคันตุกะ (อาคาร ๙๒ ปี ปัญญา
นันทะ) พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยได้ประกอบพิธปี ระดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุและปลูกต้นพระ
ศรีมหาโพธิจากประเทศศรีลงั กา  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
มีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกีย่ ว อุปเสณมหาเถร) ประธานคณะผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีส่ มเด็จพระสังฆราช
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ฯพณฯ ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
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อาคารเรียนรวม:
อาคารเรียนรวม เป็นห้องเรียน ห้องบรรยาย และอาคารส�ำนักงาน ลักษณะของอาคารเป็นการ
ผสมผสานสถาปัตยกรรมไทยเข้ากับความเรียบง่ายในด้านการใช้วัสดุและโครงสร้างของสี โดย
ค�ำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นส�ำคัญ
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พัฒนาการของงานก่อสร้าง
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ สมเด็จพระพุฒาจารย์ มาเป็นประธานในการตอกเสาเข็ม
อาคารเรียนรวม โดยรัฐบาลสนับสนุนทุนก่อสร้างอาคารเรียนรวมจ�ำนวน ๓๓๗ ล้านบาท
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ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรง ๘ เหลี่ยม สูง ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๓๕,๐๐๐ ตาราง
เมตร จ�ำนวน ๘ อาคารติดต่อกัน โดยได้จดั แบ่งเป็นอาคารส�ำนักงาน ๔ อาคาร และอาคารเรียน
๔ อาคาร อาคารแต่ละหลังมีความกว้าง ๑๒๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร

ประโยชน์ใช้สอย
อาคารส�ำนักงาน ๔ อาคาร : ชั้นที ๑ 
่ และ ชั้นลอยเป็นส�ำนักงานของคณะต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ชั้นที่ ๒ และ ๓ เป็นห้องเรียนรวมจ�ำนวนทั้งสิ้น ๔ ห้องเรียน รับนักศึกษาได้ห้อง
ละ ๑๒๐ รูป/คน ส่วนชั้นที่ ๔, ๕ และ ๖ เป็นห้องเอนกประสงค์
อาคารเรียน ๔ อาคาร : มีห้องเรียนอาคารละ ๓๐ ห้องเรียน รวม ๑๒๐ ห้อง แต่ละห้องรับ
นักศึกษาได้ ๕๐ รูป / คน   
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อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ๑๕๐ ปี สมเด็จพระปิยมหาราช
      อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ๑๕๐ ปี สมเด็จพระปิยมหาราช  เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเป็น
สถานที่จ�ำหน่ายพระไตรปิฎก หนังสือธรรม หนังสือปรัชญา ศาสนา และหนังสือทั่วไป  เพื่อให้
บริการและอ�ำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  นิสิต  และประชาชนทั่วไป  
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พัฒนาการของงานก่อสร้าง
๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เริ่มด�ำเนินการก่อสร้างอาคารมหาจุฬาบรรณาคาร โดยตระกูล
เตชะไกรศรี เป็นผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้าง
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ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๔ ชัน้ กว้าง ๖๖ เมตร ยาว ๖๖ เมตร  สูง ๑๗.๕ เมตร  
พื้นที่ใช้สอย ๑๔,๙๓๓ ตารางเมตร
ประโยชน์ใช้สอย
อาคารนีใ้ ช้เป็นสถานทีจ่ �ำหน่ายพระไตรปิฎก หนังสือธรรมะ หนังสือศาสนาปรัชญา และ
หนังสือทัว่ ไป เพือ่ ให้บริการและอ�ำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสติ และประชาชน
ทั่วไป

เจ้าภาพบริจาคเงินค่าก่อสร้าง
	
  
อาคารนีใ้ ช้งบประมาณการก่อสร้าง ๒๖ ล้านบาท ตระกูลเตชะไกรศรี อุปถัมภ์การก่อสร้าง
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อาคารกุฏิหอพัก
อาคารกุฏิหอพัก  เป็นโครงการที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นิสิต  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา
อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา เริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐
ก�ำหนดเสร็จตามสัญญา วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ โดยมีหา้ งหุน้ ส่วนจ�ำกัด สหกิจก่อสร้าง
เป็นบริษัทผู้รับจ้าง และมีบริษัทสโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์จ�ำกัด เป็นบริษัทผู้ควบคุมงาน ต่อมาทาง
ผู้รับจ้าง ขอขยายเวลาการก่อสร้างออกไปเป็นวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ โดยได้รับสิทธิตาม
มติคณะรัฐมนตรี
อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยขนาดใหญ่ ความจุ
ประมาณ ๕,๐๐๐ ที่นั่ง รัฐบาล และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารีมหาเถร)
ร่วมกับศิษย์วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ร้อยล้าน
บาทถ้วน) รวมเงินก่อสร้าง ๓๔๐,๒๕๗,๕๘๙ บาท (สามร้อยสี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่น
เจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)
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รั ฐ บาล คณะสงฆ์ มหาวิ ท ยาลั ย ใช้ เ ป็ น สถานที่ ป ระชุ ม ชาวพุ ท ธระดั บ นานาชาติ
ในงานวันวิสาขบูชา งานรับปริญญา สัมมนา งานวิจัยระดับชาติ ระดับนานาชาติ และงาน
บรรพชาสามเณรโรงเรียนจิตรลดา เป็นต้น นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ เป็นต้นมา
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ซื้อที่ดินสร้างวัดและศูนย์ปฏิบัติธรรม
วันที ๑
่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ซือ้ ทีด่ นิ ขยายพืน้ ทีเ่ พิม่ จ�ำนวน ๑๒๔ ไร่ ๓ งาน ๙๕ ตาราง
วา เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๒๔,๙๘๗,๕๐๐ บาท และเจ้าของที่ดินได้ถวายที่ดินเพิ่มเติม ๑๒ ไร่ รวม
เนื้อที่ทั้งสิ้น ๑๓๗ ไร่ ๑๔ ตารางวา

พระพรหมมังคลาจารย์
(ปัญญานันทมหาเถร) กับปณิธาน
ในการสร้างมหาจุฬาฯ วังน้อย
ให้เป็นที่ลูกหลานเรียนหนังสือ
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พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทมหา
เถร) กล่าวอยู่เสมอว่า “ขอให้ชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อ
ช่วยสร้างมหาจุฬาฯ วังน้อยให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์”
โดยหวังว่า เมือ่ โครงการเสร็จสมบูรณ์ สถานทีแ่ ห่ง
นี้จะเป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาส�ำหรับ
พระภิกษุ สามเณร คฤหัสถ์ ทุกชาติทุกภาษา
ทุ ก เพศทุ ก วั ย ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ
วันที่ ๑๙-๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ หลวงพ่อได้เป็น
ประธานจัดทอดผ้าป่ามหากุศลเทิดพระเกียรติ
พระปิยมหาราช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
เพื่ อ สมทบทุ น สร้ า งอาคารมหาจุ ฬ าฯ วั ง น้ อ ย
อยุ
	
   ธยา
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พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทมหาเถร) กับปณิธาน
ในการสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศให้เป็นที่ลูกหลานพักเรียนหนังสือ

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทมหาเถร) มอบเงินงวด
แรกจ�ำนวน ๑๒ ล้ า นบาท เพื่ อ ซื้ อ ที่ ดิ น สร้ า งวั ด หลวงพ่ อ มี ป ณิ ธ านแน่ ว แน่ ที่ จ ะให้ วั ด
มหาจุฬาลงกรณราชูทิศเป็นที่พักจ�ำพรรษาของพระภิกษุสามเณรที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา และศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและ
แผนกบาลี นอกจากนี้ หลวงพ่อยังประสงค์จะให้วัดนี้เป็นศูนย์แห่งความดีงาม กล่าวคือ
มีอุโบสถกลางน�้ำมีสวนป่าเพื่อการปฏิบัติธรรม มีเขตพุทธาวาสและสังฆราวาส เป็นที่ให้ความ
สงบร่มเย็นทางจิตของพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปที่แสวงหาแดนสุขสงบ
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อุโบสถกลางน�้ำ
พระอุโบสถวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “อุโบสถกลางน�้ำ”
อุปถัมภ์การก่อสร้างโดยพระพรหมมังคลาจารย์   เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ และคณะ
พุทธศาสนิกชนทั่วไป  โดยเมื่อวันที  ่ ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๘  พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญา
นันทมหาเถร) เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์    การก่อสร้างได้ด�ำเนินมาอย่างต่อเนื่อง
โดยหลวงพ่อ (พระพรหมมังคลาจารย์) จะเดินทางมาดูแลอย่างใกล้ชดิ   ต่อมาภายหลังหลวงพ่อ
มรณภาพ พระธรรมวิมลโมลี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร  ี
ได้มารับงานดูแลการก่อสร้างอุโบสถกลางน�้ำต่อจากหลวงพ่อ  จนปัจจุบัน อุโบสถกลางน�้ำเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว งดงามมาก

	
  

วางศิลาฤกษ์อุโบสถกลางน�้ำ พิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
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ปัจจุบัน สวยงามเด่นสง่า
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อาคารวิปัสสนาธุระ
อาคารวิปัสสนาธุระ นายแพทย์รัศมี คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร ชั้นล่างสร้างเป็น
พิพิธภัณฑ์พระวิปัสสนาจารย์ และประวัติ และผลของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหา
เถร) ชั้นสอง เป็นห้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
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วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

	
  

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  เพือ่ เป็นทีศ่ กึ ษาของพระภิกษุและคฤหัสถ์ ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ เพือ่ เป็นงานวิจยั ทางพระพุทธศาสนา เป็นตึกสูง ๔ ชัน้   อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล เป็นเงิน ๘๓,๕๐๐๐,๐๐๐ บาท (ก�ำลังก่อสร้าง)
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โรงพยาบาลมหาจุฬาฯ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันที่อาทิตย์ ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เริ่มเวลา
๐๙.๓๐ น. เป็นต้น ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา  
มูลนิธิร่วมกตัญญู น�ำโดยคุณรัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้าง
เวลา ๑๑.๐๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ-สามเณร จ�ำนวน ๑,๐๐๐ รูป มีพระธรรม
โกศาจารย์ อธิการบดี มหาจุฬาฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  
ส�ำหรับอาคารพยาบาลเป็นอาคารประยุกต์สมัยใหม่ สร้างด้วยวัสดุสมัยใหม่ โปร่ง
ประกอบด้วยห้องพยาบาล ห้องพักผู้ป่วย ห้องตรวจรักษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถาน
พยาบาลพระสงฆ์ ชาวบ้าน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และบริเวณใกล้เคียง
คาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณไม่นาน
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นที่รองรับพระสงฆ์ และฆราวาส
มาศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และมีพุทธศาสนิกชนมาปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน และโรงเรียนต่างๆ จากกรุงเทพมหานคร และใกล้เคียง ในแต่ละเดือน มากกว่า
๒๐,๐๐๐  คน  มาศึกษาปฏิบัติธรรม และเข้าค่าย  เป็นประจ�ำทุกเดือน ทั้งนี้ยังไม่รวมญาติโยม
ที่มาท�ำบุญอีกจ�ำนวนมาก
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อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๕ ชั้น เพื่อเป็นที่พักนิสิต คณาจารย์จากต่างประเทศ
สิ้นเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน  ๑๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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๓.๒ พัฒนาการของระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
และข้อกำ�หนด สู่ มจร วังน้อย
ในการน�ำเสนอเนื้อหานั้น มุ่งเสนอเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก�ำหนด และประกาศ ของ
วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยุค พรบ. ๒๕๔๐ เป็นต้น โดยจัดท�ำเป็นตาราง และเรียง
ล�ำดับ พ.ศ. เป็นหลัก ดังนี้
พ.ศ.
๒๕๔๐

๒๕๔๑

รายการ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ว่าด้วยโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เรื่อง การกำ�หนดแผนงานและประกอบคำ�ของบประมาณรายจ่ายประจำ�
ปีงบประมาณ
- เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานโครงการพัฒนาเยาวชนภาคฤดูร้อน
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ว่าด้วยบัตรประจำ�ตัวบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๑
- ว่าด้วยการการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.๒๕๔๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๑
- ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๑
- ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๔๑
- ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๑
- ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
รองอธิการบดีหรือคณบดี พ.ศ.๒๕๔๑
- ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจำ�คณะ พ.ศ.๒๕๔๑
- ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจำ�คณะ พ.ศ.๒๕๔๑
- ว่าด้วยสภาวิทยาเขต พ.ศ.๒๕๔๑
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พ.ศ.

รายการ
- ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.๒๕๔๑
- ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๔๑
- ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๑
- ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๑
- ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำ�นวยการ สถาบัน สำ�นัก ศูนย์ หรือ
วิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๑
- ว่าด้วยคณะกรรมการประจำ�และการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน สำ�นัก หรือ
ศูนย์  พ.ศ.๒๕๔๑
- ว่าด้วยคณะกรรมการประจำ�และการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๑
- ว่าด้วยการดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.๒๕๔๑
- ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการประจำ�วิทยาเขตจาก
คณาจารย์ประจำ�วิทยาเขต พ.ศ.๒๕๔๑
- ว่าด้วยคณะกรรมการประจำ�บัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำ�คณะ พ.ศ.
๒๕๔๑
- ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑
- ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน พ.ศ.๒๕๔๑
- ว่าด้วยกองทุน ๖๐ ปี พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) พ.ศ.๒๕๔๑
ข้อกำ�หนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน พ.ศ.๒๕๔๑
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เรื่อง การกำ�หนดแผนงานและประกอบคำ�ของบประมาณรายจ่ายประจำ�
ปีงบประมาณ
- เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานโครงการพัฒนาเยาวชนภาคฤดูร้อน
- เรื่อง การใช้ตรา เข็มสัญลักษณ์ สี ประจำ�มหาวิทยาลัย ชื่อเต็มภาษาไทย ภาษ
อังกฤษ อักษรย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
- เรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ.๒๕๔๑
- เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๑
- เรื่อง การกำ�หนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำ�ของส่วนงานในมหาวิทยาลัย
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พ.ศ.
รายการ
๒๕๔๒ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ.๒๕๔๒
- ว่าด้วยการได้รับเงินประจำ�ตำ�แหน่งในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๒
- ว่าด้วยมหาจุฬาบรรณาคาร พ.ศ.๒๕๔๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๔๒
- ว่าด้วยการมอบเข็มเกียรติคุณ พ.ศ.๒๕๔๒
- ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๒
- ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒
- ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขยายห้องเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๒
- ว่าด้วยการดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ.๒๕๔๒
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชา พ.ศ.๒๕๔๒
- เรื่อง การจ้างผู้เกษียณอายุการทำ�งานอยู่ปฏิบัติงานต่อไปในมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๔๒
- เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากร พ.ศ.๒๕๔๒
- เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่เคยเป็นบุคลากรกลับเข้าเป็นบุคลากร พ.ศ.๒๕๔๒
- เรื่อง เงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๒
- เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๔๒
- เรื่อง เครื่องแบบบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๒
- เรื่อง การจัดทำ�ระบบการเงินการบัญชีของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๒
- เรื่อง การขยายห้องเรียนวิชาเอกศาสนาวิทยาเขตขอนแก่น ไปที่วัดบูรพาภิราม
อำ�เภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
๒๕๔๓ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ว่าด้วยสถาบันสมทบ พ.ศ.๒๕๔๓
- ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายหรือเครื่องแต่งกายนิสิตคฤหัสถ์ พ.ศ.๒๕๔๓
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบ พ.ศ.๒๕๔๓
- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งพักงานบุคลากร พ.ศ.๒๕๔๓
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พ.ศ.

รายการ
- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของบุคลากร
พ.ศ.๒๕๔๓
- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนบุคลากรผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำ�ผิดวินัย พ.ศ.
๒๕๔๓
- เรื่อง เกณฑ์คุณภาพผลงานทางวิชาการและลักษณะของผลงานทางวิชาการ
- เรื่อง วันและเวลาปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๔๓
- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของบุคลากร
พ.ศ.๒๕๔๓
- เรื่อง วินัย การรักษาวินัยและการดำ�เนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๔๓
- เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษนอกเวลาที่
กำ�หนดให้เป็นเวลาช่วงปฏิบัติงานปกติ พ.ศ.๒๕๔๓
- เรื่อง การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๓
- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาของบุคลากร พ.ศ.๒๕๔๓
- เรื่อง การจัดการศึกษาในวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๓
- เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ พ.ศ.๒๕๔๓
- เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ อยุธยา

๒๕๔๔ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๔
- ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๔
- ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ว่าด้วยการส่งเสริมการแต่งตำ�รา พ.ศ.๒๕๔๔
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เรื่อง โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ ไปที่วัดไพสณฑ์ศักดาราม อำ�เภอ
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
- เรื่อง โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ ไปที่วัดพิกุลทอง อำ�เภอท่าช้าง
จังหวัดสิงห์บุรี
- เรื่อง บัตรประจำ�ตัวบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๔
- เรื่อง ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยบัตรประจำ�
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พ.ศ.

รายการ
ตัวบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๑
- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๔
- เรื่อง ระดับตำ�แหน่งของบุคลากร
- เรื่อง การรับวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ดองกุก ชอนบอบ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
เข้าเป็นสถาบันสมทบ
- เรื่อง การใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๔
- เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
- เรื่อง การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๔
- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา
- เรื่อง การให้ทุนการศึกษาต่อ พ.ศ.๒๕๔๔
- เรื่อง การจัดการศึกษาในวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๓ (เพิ่มเติม)
- เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร (การศึกษาต่อ)
- เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ อยุธยา

๒๕๔๕ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ว่าด้วยการจ่ายเงินชดเชย พ.ศ.๒๕๔๕
- ว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาของบุตรบุคลากร พ.ศ.๒๕๔๕
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรบุคลากร
พ.ศ.๒๕๔๕
- เรื่อง เงินสำ�รองจ่าย พ.ศ.๒๕๔๕
๒๕๔๖ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖
- ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖
- ว่าด้วยโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖
- ว่าด้วยมหาจุฬาบรรณาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ.๒๕๔๖
- ว่าด้วยการปฏิบัติงานบริการสังคม พ.ศ.๒๕๔๖
- ว่าด้วยกองทุนวิปัสสนาธุระ พ.ศ.๒๕๔๖
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พ.ศ.

รายการ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เรื่อง โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ไปที่วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- เรื่อง เงินสำ�รองจ่าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖
- เรื่อง เงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๖
- เรื่อง เงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖
- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖
- เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุคลากร
- เรื่อง เทียบความรู้
- เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือนและบัญชีเงินประจำ�ตำ�แหน่ง

๒๕๔๗ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๗
- ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖
- ว่าด้วยโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖
- ว่าด้วยมหาจุฬาบรรณาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดหน่วยวิทยบริการ พ.ศ.๒๕๔๗
- ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขยายห้องเรียน ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๗
- ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนเล่าเรียนหลวงสำ�หรับพระ
สงฆ์ไทย
- เรื่อง โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ ไปที่วัดไชยชุมพลชนะสงคาม
อำ�เภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
- เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ หลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.๒๕๔๗
- เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการ
ตรวจสอบสารนิพนธ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗
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รายการ
๒๕๔๘ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.๒๕๔๘
- ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๔๘
- ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.๒๕๔๘
- ว่าด้วยโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๘
- ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
- ว่าด้วยองค์กรนิสิต พ.ศ.๒๕๔๘
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
- เรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
(ป.บส.)
- เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘
- เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
- เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘
ข้อกำ�หนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พ.ศ.๒๕๔๘
๒๕๔๙ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เรื่อง เปิดหน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
อำ�เภอเมือง จังหวัดสกลนคร
- เรื่อง เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
อำ�เภอดำ�เนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
- เรื่อง เปิดหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น วัดอภิสิทธิ์ อำ�เภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม
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พ.ศ.
รายการ
๒๕๕๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
- ว่าด้วยการปฏิบัติงานบริการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เรื่อง หลักเกณฑ์การกำ�หนดรหัสประจำ�รายวิชา
- เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพ
ครู(ป.บัณฑิต วิชาชีพครู)
- เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ๕ ปี พ.ศ.๒๕๕๐
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ๕ ปี พ.ศ.๒๕๕๐
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะพุทธศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๐
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.๒๕๕๐
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาแกน
พระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๕๐
- เรื่อง อนุมัติหลักพุทธศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๐
- เรื่อง การรับ Kandy Buddhist Institute for advanced Studies (KBI)
ประเทศศรีลังกา เข้าเป็นสถาบันสมทบ
- เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรม พ.ศ.๒๕๕๐
- เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ
พ.ศ.๒๕๕๐
- เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๐
- เรื่อง บัญชีอัตราเงินประจำ�ตำ�แหน่งบริหารและตำ�แหน่งวิชาการ
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พ.ศ.
รายการ
๒๕๕๑ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ว่าด้วยสำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑
- ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑
- ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เรื่อง อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
บัณฑิตวิทยาลัย
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่ง
ชีวิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑) คณะมนุษยศาสตร์
- เรื่อง การจ่ายค่าร่วมบำ�เพ็ญกุศลศพ ทำ�บุญกับหน่วยงานภายนอก และค่ารับรอง
พิธีกรรม พ.ศ.๒๕๕๑
- เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมและอัตราเบี้ยประชุม พ.ศ.๒๕๕๑
- เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๕๑
- เรื่อง เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดต้นสน อำ�เภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์
- เรื่อง เปิดหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนองขุนชาติ อำ�เภอ
หนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
- เรื่อง เปิดหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา อำ�เภอเมือง จังหวัด
ตาก
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
- เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๑
- เรื่อง เปิดหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา วัดชัยภูมิวนาราม อำ�เภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ
- เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑
- เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติศาสนกิจสำ�หรับนิสิตปฏิบัติศาสนกิจผู้เข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท พ.ศ.๒๕๕๑
- เรื่อง การจัดการศึกษารายวิชาภาษาบาลี พ.ศ.๒๕๕๑
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พ.ศ.

รายการ
- เรื่อง อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ๕ ปี
ในหมวดวิชาชีพครู
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะ
สังคมศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑)
- เรื่อง การรับศูนย์การศึกษาพระอาจารย์พรัหม (Brahm Education Centre
ประเทศสิงคโปร์ เข้าเป็นสถาบันสมทบ
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑)
- เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา
พระไตรปิฎกศึกษา

๒๕๕๒ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒
- ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๒
- ว่าด้วยสถาบันสมทบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
- ว่าด้วยหอพักนิสิต พ.ศ.๒๕๕๒
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เรื่อง การรับวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ประเทศสิงคโปร์ (Buddhist college of
Singapore) เข้าเป็นสถาบันสมทบ
- เรื่อง อนุมัติรายวิชาเพิ่มเติมสำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีชั้น
เปรียญธรรม ๓ ประโยค
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑) คณะ
พุทธศาสตร์
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๑) บัณฑิตวิทยาลัย
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำ�ทางพระพุทธศาสนา
(หลักสูตรใหม่) (Buddhist Leadership) สถาบันสมทบ Sri Lanka International
Buddhist Academy (SIBA) ประเทศศรีลังกา
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พ.ศ.

รายการ
- เรื่อง อัตราค่าบำ�รุงห้องพักอาคารรับรองอาคันตุกะ (๙๒ ปี ปัญญานันทะ)
- เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๒
- เรื่อง อนุมัติจัดตั้งสำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒
- เรื่อง การศึกษาสำ�หรับชาวต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๒
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๒)
คณะพุทธศาสตร์
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนามหายาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ชิง จู ไต้หวัน
- เรื่อง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- เรื่อง การเปิดใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- เรื่อง การจัดการศึกษารายวิชาสามัญเพิ่มเติมสำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีชั้นเปรียญธรรม ๓ ประโยค
- เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
- เรื่อง เปิดหน่วยวิทยบริการคณะมนุษยศาสตร์ วัดสามพราน อำ�เภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
- เรื่อง เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง)
อำ�เภอเมือง จังหวัดระยอง
- เรื่อง เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) อำ�เภอ
เมือง จังหวัดจันทบุรี
- เรื่อง เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) อำ�เภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม
- เรื่อง เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง)
อำ�เภอเมือง จังหวัดชลบุรี
- เรื่อง เปิดหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพระบรมธาตุ อำ�เภอเมือง
จังหวัดกำ�แพงเพชร
- เรื่อง เปิดหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวันโชติการาม
อำ�เภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
- เรื่อง เปิดหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดหมอนไม้ อำ�เภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์
- เรื่อง การจ้างผู้เกษียณอายุการทำ�งานอยู่ปฏิบัติงานต่อ พ.ศ.๒๕๕๒
- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๒
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พ.ศ.

รายการ
- เรื่อง ชื่อส่วนงานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๒
- เรื่อง ชื่อตำ�แหน่งภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๒
- เรื่อง อัตราค่าบำ�รุงการใช้อาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อยุธยา พ.ศ.๒๕๕๒
- เรื่อง อนุมัติชื่อสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒

๒๕๕๓ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ครั้งที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
- ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๓
- ว่าด้วยอาคาร ๙๒ ปี ปัญญานันทะ พ.ศ.๒๕๕๓
- ว่าด้วยการส่งเสริมการกีฬาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๓
- ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๓
- ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๓
- ว่าด้วยกองทุนสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เรื่อง เกณฑ์การสอบภาษาสำ�หรับนิสิตชาวต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.๒๕๕๓
- เรื่อง เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำ�เภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี
- เรื่อง เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดสระแก้ว อำ�เภอเมือง จังหวัด
สระแก้ว
- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทำ�ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก พ.ศ.๒๕๕๓
- เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕)
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พ.ศ.

รายการ
- เรื่อง การควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณมหาวิทยาลัย
ข้อกำ�หนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ พ.ศ.๒๕๕๓
- เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี พ.ศ.๒๕๕๓

๒๕๕๔ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำ�หรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
พ.ศ.๒๕๕๔
- ว่าด้วยการจัดตั้งวิทยาเขต พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.2554) คณะครุศาสตร์
- เรื่อง ขั้นตอนในการเปิดและปิดหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๔
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา (หลักสุตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔)
คณะครุศาสตร์
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔) คณะสังคมศาสตร์
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔) คณะสังคมศาสตร์
- เรื่อง ส่วนงานจัดทำ�และเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้สนับสนุนการประกันคุณภาพการ
ศึกษา
- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ�สัญญาเพื่อการจัดหาพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๔
- เรื่อง ตัวบ่งชี้ส�ำ หรับประเมินส่วนจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔
- เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร (การศึกษาต่อ) พ.ศ. ๒๕๕๔
- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะ
สังคมศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔)
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (มคอ.๒) บัณฑิต
วิทยาลัย
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการ
ศึกษา(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔) คณะครุศาสตร์
ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

127

พ.ศ.

รายการ
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.๒๕๕๔) บัณฑิตวิทยาลัย
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (มคอ.๒)
บัณฑิตวิทยาลัย
- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
บุคลากร พ.ศ.๒๕๕๔

๒๕๕๕ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การบัญชี การเก็บรักษาเอกสารการเงิน และการ
บริหารกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๕
- ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๕
- ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
- ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจราย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เรื่อง การปรับฐานเงินเดือนบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
- เรื่อง เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์บัณฑิต มจร
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะ
มนุษยศาสตร์
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕)
- เรื่อง การปรับฐานเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัยร้อยละ ๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๕๔
- เรื่อง การกำ�หนดตำ�แหน่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕
- เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖)
- เรื่อง อนุมัติโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
- เรื่อง อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี)
พ.ศ.๒๕๕๐
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พ.ศ.

รายการ
- เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาต่ออายุการทำ�งานของบุคลากรตำ�แหน่งประเภท
วิชาการ พ.ศ.๒๕๕๕
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕)
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธ
ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕)
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา และสาขาวิชา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕)
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชา
ปรัชญา และสาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา บัณฑิตวิทยาลัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕)
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษา
อังกฤษ และสาขาวิชาจิตวิทยา(มคอ.๒) คณะมนุษยศาสตร์
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (มคอ.2) คณะ
สังคมศาสตร์
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะ
มนุษยศาสตร์
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
- เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
- เรื่อง มาตรการกำ�กับดูแลการยืมเงินทดรองจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๕
- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดบุคลากรให้ดำ�รงตำ�แหน่งตามมาตรฐานกำ�หนด
ตำ�แหน่ง พ.ศ.๒๕๕๕
- เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่เคยเป็นบุคลากรกลับเข้าเป็นบุคลากร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๕
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (มคอ.๒)
บัณฑิตวิทยาลัย
- เรื่องอนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (มคอ.
๒) คณะครุศาสตร์
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รายการ
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (international program) คณะมนุษยศาสตร์
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ (มคอ.
๒) คณะพุทธศาสตร์
- เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
- เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที ๗
่ ) พ.ศ.๒๕๕๕
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(มคอ.๒)
คณะครุศาสตร์
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (มคอ.๒) คณะพุทธ
ศาสตร์
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม และสาขาวิชา
ศาสนา (มคอ.๒) คณะพุทธศาสตร์
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (มคอ.๒) คณะสังคมศาสตร์
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (มคอ.
๒) คณะครุศาสตร์
- เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ (มคอ.๒) คณะ
พุทธศาสตร์
ข้อกำ�หนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน พ.ศ.๒๕๕๕
- เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร พ.ศ.๒๕๕๕
- เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย พ.ศ.๒๕๕๕
- เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครลำ�ปาง พ.ศ.๒๕๕๕
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พ.ศ.
รายการ
๒๕๕๖ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ว่าด้วยกองทุนพุทธวิปัสสนานานาชาติ พ.ศ.๒๕๕๖
- ว่าด้วยกองทุนพระธรรมทูตสายต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๖
- ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับเงิน การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เรื่อง กำ�หนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำ�ส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย (เพิ่มเติม) วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย วิทยาลัยสงฆ์นครลำ�ปาง
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร สำ�นักงานอธิการบดี และกองคลังและทรัพย์สิน
- เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖
- เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๖
- เรื่อง เปิดหน่วยวิทยบริการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ณ สาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน
- เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสถาบันภาษา
- เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในของสถาบันภาษา
- เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือนบุคลากรขั้นต่� 
ำ ขั้นสูง และบัญชีอัตราเงินเดือนบุคลากร
พ.ศ.๒๕๕๖
- เรื่อง การรับผู้สำ�เร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา (ป.ทศ.)
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
- เรื่อง อนุมัติให้ย้ายสถานที่ตั้งหน่วยวิทยบริการ วิทยาเขตนครราชสีมา จังหวัด
ชัยภูมิ ไปยังสถานที่ตั้งแห่งใหม่
กำ�หนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำ�ของส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย (เพิ่มเติม) วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ สถาบันภาษา สาวิกาสิกขาลัย
และสำ�นักทะเบียนและวัดผล
- เรื่อง การจัดสรรทุนเล่าเรียนหลวงสำ�หรับพระสงฆ์ไทย ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๖
- เรื่อง การปรับฐานเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖
- เรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ.๒๕๕๖
- เรื่อง อนุมัติให้ย้ายสถานที่ตั้งหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ จังหวัดจันทบุรี
-เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.๒๕๕๖
- เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสำ�รองจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๖
-เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสารนิพนธ์ การสอบประมวลความรู้ หลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต แผน ข
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พ.ศ.

รายการ
ข้อกำ�หนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เรื่อง การจัดตั้งสำ�นักทะเบียนและวัดผล พ.ศ.๒๕๕๖
- เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ พ.ศ.๒๕๕๖
- เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖

๒๕๕๗ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ว่าด้วยการจัดประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗
- ว่าด้วยกองทุน พ.ศ.๒๕๕๗
- ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
- ว่าด้วยกองทุนพระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พ.ศ.๒๕๕๗
- ว่าด้วยกองทุนพระไตรปิฎก พ.ศ.๒๕๕๗
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗
- ว่าด้วยคณะกรรมการประจำ�และการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เรื่อง กำ�หนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำ�ของส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนบุคลากรของมหาวิทยาลัยประเภทอัตราค่าจ้าง พ.ศ.
๒๕๕๗
- เรื่อง ความหมายของคำ�ในเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗
- เรื่อง องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพส่วนงานสนับสนุน พ.ศ.๒๕๕๗
- เรื่อง ภารกิจ อำ�นาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๗
- เรื่อง เป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน พ.ศ.๒๕๕๗
- เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ นอกเวลาที่
กำ�หนดให้เป็นช่วงเวลาปฏิบัติงานปกติ พ.ศ.๒๕๕๗
- เรื่อง อนุมัติให้ยุบเลิกหน่วยวิทยบริการ
- เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำ�หรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
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พ.ศ.

รายการ

๒๕๕๘ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ว่าด้วยว่าด้วยครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำ�ตำ�แหน่ง พ.ศ.๒๕๕๘
- ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เรื่อง เป้าหมายตัวบ่ชี้การประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน พ.ศ.๒๕๕๘
- เรื่อง องค์ประกอบและตังบ่งชี้การประกันคุณภาพส่วนงานสนับสนุน พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อกำ�หนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี พ.ศ.๒๕๕๘
- เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ พ.ศ.๒๕๕๘
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๓.๓ พัฒนาการด้านนิสิตผู้สำ�เร็จการศึกษา
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๘
เมื่อกล่าวถึงพัฒนาการด้านนิสิตผู้สำ�เร็จการศึกษา ควรที่จะกล่าวตั้งแต่รุ่นที่ ๑ แต่เนื่องจาก
มีเนื้อหาเคยกล่าวไว้ในเล่มอื่นๆ บ้างแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เห็นพัฒนาการ ช่วงหลัง ยุค พรบ.
๒๕๔๘ เป็นต้นมา จึงขอนำ�เสนอถึงพัฒนาการด้านนิสิตผู้สำ�เร็จการศึกษาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘-๒๕๕๘
ดังต่อไปนี้
สถิติผู้สำ�เร็จการศึกษา พธ.บ. รุ่นที่ ๕๐ พธ.ม.รุ่นที่ ๑๕ พธ.ด. รุ่นที่ ๑ ประจำ�ปี ๒๕๔๘
ที่

คณะ

พุทธศาสตรบัณฑิต

บรรพชิต คฤหัสถ์

๑ พุทธศาสตร์
๒ ครุศาสตร์
๓ มนุษยศาสตร์
๔ สังคมศาสตร์
๕ บัณฑิตวิทยาลัย
รวม
รวมทุกระดับ

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต

รวม บรรพชิต คฤหัสถ์
๖๐๖
๔๐๖
๒๖๘
๕๒๘
๑๖
๓๕
๑,๘๐๘

๑,๘๖๔

รวม

๕๑
๕๑

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

บรรพชิต คฤหัสถ์

๒

๓

รวม

๕
๕

สถิติผู้สำ�เร็จการศึกษา พธ.บ. รุ่นที่ ๕๑ พธ.ม.รุ่นที่ ๑๖ พธ.ด. รุ่นที่ ๒ ประจำ�ปี ๒๕๔๙
ที่

คณะ

๑ พุทธศาสตร์
๒ ครุศาสตร์
๓ มนุษยศาสตร์
๔ สังคมศาสตร์
๕ บัณฑิตวิทยาลัย
รวม
รวมทุกระดับ
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พุทธศาสตรบัณฑิต

บรรพชิต คฤหัสถ์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต

รวม บรรพชิต คฤหัสถ์
๖๔๙
๓๖๓
๒๒๐
๔๔๘
๑๙
๕๒
๑,๖๘๐

๑,๗๙๓

รวม

๗๑
๗๑

ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

บรรพชิต คฤหัสถ์

๒

-

รวม

๒
๒

สถิติผู้สำ�เร็จการศึกษา พธ.บ. รุ่นที่ ๕๒ พธ.ม.รุ่นที่ ๑๗ พธ.ด. รุ่นที่ ๓ ประจำ�ปี ๒๕๕๐
ที่

คณะ

พุทธศาสตรบัณฑิต

บรรพชิต คฤหัสถ์

๑ พุทธศาสตร์
๒ ครุศาสตร์
๓ มนุษยศาสตร์
๔ สังคมศาสตร์
๕ บัณฑิตวิทยาลัย
๖ สถาบันสมทบ
รวม
รวมทุกระดับ

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต

รวม บรรพชิต คฤหัสถ์
๕๘๕
๓๒๔
๒๐๗
๕๕๙
๖๗
๒๔
๑๘
๑,๖๙๓

๑,๗๗๙

รวม

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

บรรพชิต คฤหัสถ์

๘๑

-

๕

๘๑

รวม

๕
๕

สถิติผู้ส�ำ เร็จการศึกษา พธ.บ. รุ่นที่ ๕๓ พธ.ม.รุ่นที่ ๑๘ พธ.ด. รุ่นที่ ๔ ประจำ�ปี ๒๕๕๑
ที่

คณะ

พุทธศาสตรบัณฑิต

บรรพชิต คฤหัสถ์

๑ พุทธศาสตร์
๒ ครุศาสตร์
๓ มนุษยศาสตร์
๔ สังคมศาสตร์
๕ บัณฑิตวิทยาลัย
รวม
รวมทุกระดับ

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต

รวม บรรพชิต คฤหัสถ์
๖๙๑
๓๑๒
๑๙๕
๔๗๕
๕๔
๓๘
๑,๗๐๒

๑,๘๐๔

รวม

๙๒
๙๒

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

บรรพชิต คฤหัสถ์

๒

๘

รวม

๑๐
๑๐

สถิติผู้สำ�เร็จการศึกษา พธ.บ. รุ่นที่ ๕๔ พธ.ม.รุ่นที่ ๑๙ พธ.ด. รุ่นที่ ๕ ประจำ�ปี พ.ศ.๒๕๕๒
ที่

คณะ

๑ พุทธศาสตร์
๒ ครุศาสตร์
๓ มนุษยศาสตร์
๔ สังคมศาสตร์
๕ บัณฑิตวิทยาลัย
๖ สถาบันสมทบ
รวม
รวมทุกระดับ

พุทธศาสตรบัณฑิต

บรรพชิต คฤหัสถ์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต

รวม บรรพชิต คฤหัสถ์
๖๕๙
๒๔๒
๒๐๐
๕๔๐
๑๐๔
๖๐
๒๐
๑,๖๖๑

๑,๘๓๗

รวม

๑๖๔

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

บรรพชิต คฤหัสถ์

๑

๑๖๔
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๑๑

รวม

๑๒
๑๒
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สถิติผู้ส�ำ เร็จการศึกษา พธ.บ. รุ่นที่ ๕๕ พธ.ม.รุ่นที่ ๒๐ พธ.ด. รุ่นที่ ๖ ประจำ�ปี พ.ศ.๒๕๕๓
ที่

คณะ

๑ พุทธศาสตร์
๒ ครุศาสตร์
๓ มนุษยศาสตร์
๔ สังคมศาสตร์
๕ บัณฑิตวิทยาลัย
๖ สถาบันสมทบ
รวม
รวมทุกระดับ

พุทธศาสตรบัณฑิต

บรรพชิต คฤหัสถ์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต

รวม บรรพชิต คฤหัสถ์
๗๐๖
๒๑๕
๒๑๓
๖๖๑
๑๖๙
๙๙
๓๘
๑,๗๙๕

๒,๐๗๒

รวม

๒๖๘

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

บรรพชิต คฤหัสถ์

๔

๕

๒๖๘

รวม

๙
๙

สถิติผู้ส�ำ เร็จการศึกษา พธ.บ. รุ่นที่ ๕๖ พธ.ม.รุ่นที่ ๒๑ พธ.ด. รุ่นที่ ๗ ประจำ�ปี พ.ศ.๒๕๕๔
ที่

คณะ

พุทธศาสตรบัณฑิต

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม บรรพชิต คฤหัสถ์
๑ พุทธศาสตร์
๒๓ ๗๗๗
๗๕๔
๒ ครุศาสตร์
๒๗๒
๒๗๒
๓ มนุษยศาสตร์
๘ ๒๒๕
๒๑๗
๔ สังคมศาสตร์
๘๑๒ ๓๑๘ ๑,๑๓๐
๕ บัณฑิตวิทยาลัย
๘
๒๔๕ ๑๑๒ ๓๕๗
๔
๖ สถาบันสมทบ
๒๙
๒๙
๓๕๗
รวม
๒,๐๘๔ ๓๔๙ ๒,๔๓๓
รวมทุกระดับ
๒,๘๐๒

รวม

๑๒
๑๒

สถิติผู้ส�ำ เร็จการศึกษา พธ.บ. รุ่นที่ ๕๗ พธ.ม.รุ่นที่ ๒๒ พธ.ด. รุ่นที่ ๘ ประจำ�ปี พ.ศ.๒๕๕๕
ที่

คณะ

พุทธศาสตรบัณฑิต

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม บรรพชิต คฤหัสถ์
๑ พุทธศาสตร์
๓๘ ๙๕๗
๙๑๙
๔
๔
๒ ครุศาสตร์
๒๔๑
๒๔๑
๖๗
๔
๗๑
๓ มนุษยศาสตร์
๒๔ ๒๑๕
๑๙๑
๗
๒๗
๒๐
๔ สังคมศาสตร์
๘๒๙ ๗๕๔ ๑,๕๘๓ ๒๔๐
๔๔ ๒๘๔
๕ บัณฑิตวิทยาลัย
๑๖๑
๙๔ ๒๕๕ ๕
๑๕
๖ สถาบันสมทบ
๑๗
๔
๒๑
รวม
๖๔๑
๒,๑๙๗ ๘๒๐ ๓,๐๑๗
รวมทุกระดับ
๓,๖๗๘
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รวม

๒๐
๒๐

สถิติผู้สำ�เร็จการศึกษา พธ.บ. รุ่นที่ ๕๘ พธ.ม.รุ่นที่ ๒๓ พธ.ด. รุ่นที่ ๙ ประจำ�ปี พ.ศ.๒๕๕๖
ที่

คณะ

พุทธศาสตรบัณฑิต

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม บรรพชิต คฤหัสถ์
๑ พุทธศาสตร์
๒๖ ๗๙๓
๗๖๗
๒ ครุศาสตร์
๒๓๙
๒๓๙
๓ มนุษยศาสตร์
๔๙ ๒๔๖
๑๙๗
๔ สังคมศาสตร์
๑,๑๖๗ ๑,๑๙๖ ๒,๓๖๓
๕ บัณฑิตวิทยาลัย
๕๔๘ ๒๒๑ ๗๖๙ ๑๑
๓๓
๖ สถาบันสมทบ
๒๖
๒๖
รวม
๗๖๙
๒,๓๙๖ ๑,๒๗๑ ๓,๖๖๗
รวมทุกระดับ
๔,๔๘๐

รวม

๔๔
๔๔

สถิติผู้ส�ำ เร็จการศึกษา พธ.บ. รุ่นที่ ๕๙ พธ.ม.รุ่นที่ ๒๔ พธ.ด. รุ่นที่ ๑๐ ประจำ�ปี พ.ศ.๒๕๕๗
ที่

คณะ

พุทธศาสตรบัณฑิต

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม บรรพชิต คฤหัสถ์
๑ พุทธศาสตร์
๗๙๙
๓๗ ๘๓๖
๒ ครุศาสตร์
๒๔๑
๖ ๒๔๗
๓ มนุษยศาสตร์
๑๘๐
๔๔ ๒๒๔
๔ สังคมศาสตร์
๑,๒๒๕ ๑,๑๙๖ ๒,๔๒๑
๕ บัณฑิตวิทยาลัย
๕๘๕ ๓๖๓ ๙๔๘ ๓๔
๗๘
๖ สถาบันสมทบ
๖๘
๒๓
๙๑
รวม
๙๔๘
๒,๕๑๗ ๑,๓๐๖ ๓,๘๑๙
รวมทุกระดับ
๔,๘๗๙

รวม

๑๑๒
๑๑๒

สถิติผู้ส�ำ เร็จการศึกษา พธ.บ. รุ่นที่ ๖๐ พธ.ม.รุ่นที่ ๒๕ พธ.ด. รุ่นที่ ๑๑ ประจำ�ปี พ.ศ.๒๕๕๘
ที่

คณะ

พุทธศาสตรบัณฑิต

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม บรรพชิต คฤหัสถ์
๑ พุทธศาสตร์
๖๓๕
๖๓ ๖๙๘
๒ ครุศาสตร์
๓๒๕
๘ ๓๓๓
๓ มนุษยศาสตร์
๑๕๓
๕๙ ๒๑๓
๔ สังคมศาสตร์
๒,๐๘๔ ๑,๘๖๓ ๓,๙๔๗
๕ บัณฑิตวิทยาลัย
๗๓๙ ๓๓๙ ๑,๐๗๙ ๑๑๑ ๑๐๕
๖ สถาบันสมทบ
๑๘
๘
๒๖
รวม
๑,๐๗๙
๒,๐๘๔ ๑,๘๖๓ ๓,๙๔๗
รวมทุกระดับ
๕,๒๔๒
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รวม

๒๑๖
๒๑๖
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สรุปพัฒนาการนิสิตผู้ส�ำ เร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ช่วงระยะปี พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๘
ปี พ.ศ.
ปี 2548
ปี 2549
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
รวม

ปริญญาตรี
1,808
1,680
1,693
1,702
1,661
1,795
2,433
3,017
3,667
3,819
3,947
27,222

ปริญญาโท
51
71
81
92
164
268
357
641
769
948
1,079
4,521

ปริญญาเอก
5
2
5
10
12
9
12
20
44
112
216
447

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
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ปริ ญญาตรี

ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก รวมทุกระดับ
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รวมทุกระดับ
1,864
1,793
1,779
1,804
1,837
2,072
2,802
3,678
4,480
4,879
5,242
32,230

ปี 2548
ปี 2549
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยังได้มีนิสิตต่างชาติ เข้ามาศึกษา
อยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก มีการพัฒนาเพิม่ มากขึน้ ตามล�ำดับ จะเห็นได้วา่ ในช่วยระยะปี ๒๕๕๔-๒๕๕๗ 
มีชาวต่างชาติเข้ามาศึกษากับมหาวิทยาลัย จ�ำนวนมากกว่า ๒๐ ประเทศ เช่น Australia
Bangladesh  Cambodia Canada China France  Germany  India  Indonesia  Japan
Korea Laos Malaysia  Myanmar Nepal Sri Lanka  Taiwan USA  ไทยใหญ่ ไทยลื้อ
กะเหรี่ยง และไม่ระบุสัญชาติ สามารถสรุปสถิติตามจ�ำนวนนิสิตต่างชาติ แยกตามปี พ.ศ. ได้
ดังนี้
สรุปพัฒนาการนิสิตต่างชาติผู้เข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ช่วงระยะปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๗
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.2554
ปี พ.ศ.2555
ปี พ.ศ.2556
ปี พ.ศ.2557

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
1,207
66
3
907
202
13
992
171
24
1,163
193
39

รวม
1,260
1,185
1,187
1,395

หมายเหตุ
สัญชาติ ไม่ระบุสัญชาติ
21
1
21
1
17
1
20
1
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๓.๔ พัฒนาการด้านหลักสูตร
เมือ่ กล่าวถึงหลักสูตร ในมหาวิทยาลัย จะแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ก.ระดับต�ำ่ กว่าอุดมศึกษา
และ ข. ระดับอุดมศึกษา ดังนี้

ก.ระดับต�่ำกว่าอุดมศึกษา

พุทธศักราช ๒๔๙๐ เปิดการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะพุทธศาสตร์ มีหลักสูตรปรับพืน้
ฐานความรู้ ของนิสิต ๒ ระดับ คือ ระดับพื้นฐานทั่วไปกับเตรียมอุดมศึกษา ต่อมา หลักสูตรนี้
ได้พัฒนาเป็นโรงเรียนบาลีอบรมศึกษา โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา และโรงเรียนบาลีเตรียม
อุดมศึกษา ต่อมาได้ยุบรวมโรงเรียนบาลีอบรมศึกษาเข้ากับโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา ใน
ปัจจุบันนี้ โรงเรียนทั้ง ๒ นี้ อยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พุทธศักราช ๒๕๐๖ เปิดสอนระดับ ป.กศ. และพุทธศักราช ๒๕๐๘ เปิดสอนระดับ ป.กศ.
สูง ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยไม่ได้เปิดสอนหลักสูตรนี้แล้ว
พุทธศักราช ๒๕๓๖ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพครู (ปัจจุบนั พัฒนามาเป็น
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
พุทธศักราช ๒๕๔๗ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ รับ
ภิกษุเข้าเรียน ส�ำหรับพระภิกษุผู้จบการศึกษานักธรรมชั้นเอก เมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้รับ
ประกาศนียบัตรและสามารถใช้วฒ
ุ กิ ารศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้
ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรประกาศนียบัตร จ�ำนวน ๑๑ หลักสูตร คือ
(๑) การบริหารกิจการคณะสงฆ์
(๒) ภาษาจีน
(๓) ภาษาบาลี
(๔) ภาษาอังกฤษ
(๕) ภาษาไทย
(๖) ภาษาญี่ปุ่น
(๗) การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา
(๘) พระพุทธศาสนา
(๙) พระธรรมทูต
(๑๐) วิชาการเทศนา
(๑๑) การสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ข.ระดับอุดมศึกษา
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เมื่อกล่าวถึงระดับอุดมศึกษา จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ (๑) ระดับปริญญาตรี (๒) ระดับ
ปริญญาโท และ (๓) ระดับปริญญาเอก ดังนี้
๑.ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดสอนระดับปริญญาตรี ตั้งแต่พุทธศักราช
๒๔๙๐ เป็นต้นมา ปัจจุบันเปิดสอนใน ๔ คณะ มีหลักสูตร รวมทั้งสิ้น ๒๗ สาขาวิชา คือ
คณะพุทธศาสตร์ ๑๒ สาขาวิชา คณะครุศาสตร์ ๔ สาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์ ๔ สาขาวิชา
และคณะสังคมศาสตร์ ๗  สาวิชา โดยหลักสูตรทั้งหมดนี้ ยังได้เปิดสอนที่วิทยาเขต วิทยาลัย
โครงการขยายห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ และสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรคณะพุทธศาสตร์
(๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
(๒) สาขาวิชาศาสนา
(๓) สาขาวิชาปรัชญา
(๔) สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์
(๕) สาวิชาภาษาบาลี
(๖) สาขาวิชาบาลีสันสกฤต
(๗) สาขาวิชา Mahayana Studies
(๘) สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม
(๙) สาขาวิชา Buddhism and Management
(๑๐) สาขาวิชา Chinese Buddhism
(๑๒) สาขาวิชา Buddhist Leadership
หลักสูตรคณะครุศาสตร์
(๑) สาขาวิชาสังคมศึกษา
(๒) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
(๓) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
(๔) สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์
(๑) สาขาวิชาภาษาไทย
(๒) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(๓) สาขาวิชาจิตวิทยา
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(๔) สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
หลักสูตรคณะสังคมศาสตร์
(๑) สาขาวิชารัฐศาสตร์
(๒) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(๓) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
(๔) สาขาวิชาสังคมวิทยา
(๕) สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(๖) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(๗) สาขาวิชานิติศาสตร์
๒. ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดสอนระดับปริญญาโท ตั้งแต่พุทธศักราช
๒๕๓๑ เป็นต้นมา ปัจจุบนั มีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จ�ำนวน ๒ หลักสูตร และหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต จ�ำนวน ๒๒ สาขาวิชา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
(๑) พระไตรปิฎกศึกษา
(๒) วิชาชีพครู
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
(๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
(๒) สาขาวิชาปรัชญา
(๓) สาขาวิชาธรรมนิเทศ
(๔) สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา
(๕) สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
(๖) สาขาวิชามหายานศึกษา
(๗) สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา
(๘) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(๙) สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
(๑๐) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
(๑๑) สาขาวิชาชีวิตและความตาย
(๑๒) สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต
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(๑๓) สาขาวิชาภาษาศาสตร์
(๑๔) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
(๑๕) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(๑๖) สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
(๑๗) สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
(๑๘) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ
(๑๙) สาขาวิชาสันติศึกษา
(๒๐) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
(๒๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ)
(๒๒) สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
๓. ระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดสอนระดับปริญญาเอก ตัง้ แต่พทุ ธศักราช
๒๕๔๓ เป็นต้นมา ปัจจุบัน มีหลักสูตรระดับพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต จ�ำนวน ๑๑ สาขาวิชา
(๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
(๒) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ)
(๓) สาขาวิชาปรัชญา
(๔) สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์
(๕) สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
(๖) สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
(๗) สาขาวิชาภาษาศาสตร์
(๘) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
(๙) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(๑๐) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
(๑๑) สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
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๓.๕ พัฒนาการด้านงบประมาณ
เมื่อกล่าวถึงงบประมาณของมหาวิทยาลัย จะเห็นได้ว่า งบประมาณ ซึ่งเป็นงบอุดหนุน
ทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้   หลังยุค พรบ.๒๕๔๐ มีพัฒนาการของงบประมาณตามล�ำดับ ในที่นี้
จะกล่าวถึงงบอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้  ตั้งแต่ปี ๒๕๒๑-๒๕๕๘ ดูตามแผนภูมิที่ ๑ และ
แผนภูมิที่ ๒
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
144

ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542

จำ�นวนเงิน
บาท/สตางค์
1,798,000.00
1,890,000.00
2,149,500.00
2,347,500.00
2,399,500.00
2,415,500.00
2,817,943.00
3,334,800.00
3,656,933.00
6,327,191.00
10,075,909.27
18,086,017.00
38,889,924.00
49,050,169.99
43,245,293.81
48,919,916.90
44,173,584.00
49,660,988.00
59,906,538.00
63,946,610.00
76,346,800.00
119,729,400.00       
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ที่

ปีงบประมาณ
พ.ศ.

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

จำ�นวนเงิน
บาท/สตางค์
148,459,000.00
             178,330,000.00
             220,592,200.00
             288,305,600.00
             308,207,000.00
             529,668,723.00
             532,142,500.00
             582,017,400.00
          1,246,979,700.00
          1,217,926,100.00
             873,338,300.00
          1,048,006,000.00
          1,147,837,500.00
          1,427,814,800.00
          1,376,190,900.00
          1,715,429,100.00
1,813,653,400.00
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แผนภูมิท ๑ 
ี่ ยุคก่อน พรบ. ๒๕๒๑-๒๕๔๐
ปี.2521
ปี.2522
ปี.2523
ปี.2524
ปี.2525
ปี.2526
ปี.2527
ปี.2528
ปี.2529
ปี.2530
ปี.2531
ปี.2532
ปี.2533
ปี.2534
ปี.2535
ปี.2536
ปี.2537
ปี.2538
ปี.2539
ปี.2540

70,000,000.00
60,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
0.00
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แผนภูมิที่ ๒ ยุคหลัง พรบ. ๒๕๔๑-๒๕๕๘

ปี.2540
ปี.2541
ปี.2542
ปี.2543
ปี.2544
ปี.2545
ปี.2546
ปี.2547
ปี.2548
ปี.2549
ปี.2550
ปี.2551
ปี.2552
ปี.2553
ปี.2554
ปี.2555
ปี.2556
ปี.2557
ปี.2558

1,800,000,000.00
1,600,000,000.00
1,400,000,000.00
1,200,000,000.00
1,000,000,000.00
800,000,000.00
600,000,000.00
400,000,000.00
200,000,000.00
0.00
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๓.๖ พัฒนาการด้านส่วนงานของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เมื่อกล่าวถึงพัฒนาการด้านส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จะสามารถแบ่งได้เป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงยุคก่อน พรบ.๒๕๔๐ และช่วงยุค พรบ.๒๕๔๐ ดังมีเนือ้ หา
โดยย่อดังนี้
ช่วงยุคก่อน พรบ. ๒๕๔๐ (๒๔๙๐-๒๕๔๐)
พุทธศักราช ๒๔๙๐ ตั้งคณะพุทธศาสตร์ เป็นคณะแรก
พุทธศักราช ๒๕๐๕ ตั้งคณะครุศาสตร์
พุทธศักราช ๒๕๑๖ ตั้งคณะเอเชียอาคเนย์ ต่อมาเปลี่ยนเป็นคณะมานุษยสงเคราะห์
ศาสตร์
พุทธศักราช ๒๕๒๑ ตั้งวิทยาเขตหนองคาย โดยเปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตร
ครุศาสตร์
พุทธศักราช ๒๕๒๖ แยกวิชาสายสังคมศาสตร์ออกจากคณะมานุษยสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ไปตัง้ คณะสังคมศาสตร์ และแยกวิชาสายภาษาศาสตร์ จิตวิทยาไปตัง้ คณะมนุษยศาสตร์
พุทธศักราช ๒๕๒๘ ตั้งวิทยาเขต ๒ แห่ง คือ (๑) ตั้งวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (๒) ตั้ง
วิทยาเขตเชียงใหม่
พุทธศักราช ๒๕๒๙ ตั้งวิทยาเขต ๓ แห่ง คือ (๑) ตั้งวิทยาเขตขอนแก่น (๒) ตั้งวิทยาเขต
นครราชสีมา (๓) ตั้งวิทยาเขตอุบลราชธานี
พุทธศักราช ๒๕๓๐ สภามหาวิทยาลัยประกาศใช้ระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และตั้งวิทยาเขต ๒ แห่ง คือ (๑) ตั้งวิทยาเขตสุรินทร์ (๒) ตั้งวิทยาเขต
แพร่
พุทธศักราช ๒๕๓๔ ตั้งวิทยาเขตพะเยา
พุทธศักราช ๒๕๓๕ ตั้งวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
พุทธศักราช ๒๕๓๙ ตั้งวิทยาลัย ๒ แห่ง คือ (๑) ตั้งวิทยาลัยสงฆ์เลย (๒) วิทยาลัยสงฆ์
นครพนม
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ตั้งวิทยาลัย ๒ แห่ง คือ (๑) วิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน (๒) วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์
ช่วงยุค พรบ. ๒๕๔๐ (๒๕๔๐-ปัจจุบัน)
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พุทธศักราช ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช องค์เอกอัคร
ศาสนูปถัมภ์ภก รัชกาลปัจจุบนั โดยค�ำแนะน�ำและยินยอมของรัฐสภา ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้
ตราพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้มสี ถานภาพเป็นนิตบิ คุ คลและ
เป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๐
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ได้ตั้งส่วนงานขึ้นอีก ดังนี้
ก. ส่วนสนับสนุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยได้ออกข้อก�ำหนดการจัดตั้งส่วนงาน ดังนี้
พุทธศักราช ๒๕๔๑ ตั้ง (๑) ส�ำนักงานอธิการบดี (๒) ส�ำนักหอสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (๓) ส�ำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
พุทธศักราช ๒๕๕๕ ตั้งสถาบันภาษา
พุทธศักราช ๒๕๕๖ ตั้ง (๑) ส�ำนักทะเบียนและวัดผล (๒) สถาบันวิปัสสนาธุระ (๓) ศูนย์
อาเซียนศึกษา
พุทธศักราช ๒๕๕๖ ได้ออกประกาศการแบ่งส่วนงาน โดยทีส่ �ำนักงานอธิการบดีแบ่งส่วน
งานออกเป็น ๑๓ ส่วนงาน ประกอบด้วย กองกลาง กองกิจการนิสิต กองกิจการวิทยาเขต กอง
คลังและทรัพย์สิน กองนิติการ กองแผนงาน กองวิชาการ กองวิเทศสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร
ส�ำนักงานประกันคุณภาพ ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน ส�ำนักงานพระสอนศีลธรรม และส�ำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย
ข.วิทยาลัย ๑๑ แห่ง ประกอบด้วย
พุทธศักราช ๒๕๔๘ ตั้งวิทยาลัย ๒ แห่ง คือ (๑) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช (๒) วิทยาลัย
สงฆ์บุรีรัมย์
พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตั้งวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
พุทธศักราช ๒๕๕๕ ตั้งวิทยาลัย ๔ แห่ง คือ (๑) วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน (๒) วิทยาลัยสงฆ์
พุทธโสธร (๓) วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย (๔) วิทยาลัยสงฆ์นครล�ำปาง
พุทธศักราช ๒๕๕๖ ตั้งวิทยาลัย ๓ แห่ง คือ (๑) วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ (๒) วิทยาลัย
พุทธศาสตร์นานาชาติ (๓) วิทยาลัยพระธรรมทูต
ค. โครงการขยายห้องเรียนในจังหวัดต่างๆ ๕ แห่ง ประกอบด้วย
พุทธศักราช ๒๕๔๒ โครงการขยายห้องเรียนวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด
พุทธศักราช ๒๕๔๔ - โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
จังหวัดเพชรบูรณ์
- โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดพิกุลทอง จังหวัด
สิงห์บุรี
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พุทธศักราช ๒๕๔๖ โครงการขยายห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พุทธศักราช ๒๕๔๗  โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
จังหวัดกาญจนบุรี
ง. หน่วยวิทยบริการ ๑๗ แห่ง ประกอบด้วย
พุทธศักราช ๒๕๔๙
- เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี
- หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น วัดอภิสิทธิ์ จังหวัดมหาสารคาม
พุทธศักราช ๒๕๕๑
- เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ จังหวัดเพชรบุรี
- เปิดหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี
- เปิดหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา จังหวัดตาก
- เปิดหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
พุทธศักราช ๒๕๕๑
- เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง
- เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี
- เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม
- เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี
- เปิดหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดก�ำแพงเพชร
- เปิดหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร
- เปิดหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์
พุทธศักราช ๒๕๕๓
- เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี
- เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
พุทธศักราช ๒๕๕๖
- เปิดหน่วยวิทยบริการคณะมนุษยศาสตร์ สาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน
เพื่อให้การศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนาได้ยายไปทั่วทุกมุมโลก มหาวิทยาลัย
ยังได้รับสถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ เข้าเป็นสถาบันสมทบอีกจ�ำนวน ๗ แห่ง
ประกอบด้วย
พุทธศักราช ๒๕๔๔ วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ ประเทศเกาหลีใต้
พุทธศักราช ๒๕๔๗ 
- มหาปัญญาวิทยาลัย อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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- มหาวิทยาลัยพระพุทธศานาซิน จู่ จีนไทเป
พุทธศักราช ๒๕๕๐ วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติศรีลังกา ประเทศศรีลังกา
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
- ศูนย์การศึกษาพระอาจารย์พรัหม ประเทศสิงคโปร์
- วิทยาลัยพระพุทธศาสนา ประเทศสิงโปร์
พุทธศักราช ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ธรรมะเกท บูดาเปสท์ ประเทศฮังการี
สรุป จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาในทุกด้าน
ด้านอาคาร สถานที่ ก็มีพัฒนาอาคาร สถานที่ เพิ่มมากขึ้นตามล�ำดับ จากวัดมหาธาตุ สู่
วัดศรีสุดาราม แล้ว ก็มา มจร วังน้อย  
ด้านระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และข้อก�ำหนด ก็ได้ออกนับได้เป็นร้อยเรื่อง
ด้านพัฒนานิสิต  จากจ�ำนวนที่ส�ำเร็จการศึกษาปี ๒๕๔๘ มีไม่ถึง ๒,๐๐๐ รูป/คน แต่ ปี
พ.ศ.๒๕๕๘ มีจ�ำนวนผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาถึง ๕,๒๔๒ รูป/คน
ด้านหลักสูตร  จากเริ่มต้นในช่วงแรก มี  ๒ หลักสูตร  แต่ในปัจจุบัน ปริญญาตรี มีถึง ๒๗ 
สาขาวิชา ปริญญาโท มีจ�ำนวน ๒๒ สาขาวิชา และปริญญาเอก มี ๑๑ สาขาวิชา
ด้านงบประมาณ ก็ได้รบั งบมากขึน้ ตามล�ำดับ จากปี พ.ศ.๒๕๔๑ ไม่ถงึ ร้อยล้าน ในปี พ.ศ.
๒๕๕๘ ได้งบ เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๗๑๕,๔๒๙,๑๐๐.๐๐ บาท
ด้านส่วนงานของมหาวิทยาลัย ก็ได้มีส่วนงานเพิ่มมากขึ้น ตามภาระงานที่ได้ขยายเพิ่ม
มากขึ้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยเจริญรุ่งเรืองมาถึงวันนี้ได้ ก็เพราะบรรพชนเริ่มด�ำเนินการไว้ และ
ชนรุ่นต่อมาก็ได้สืบสานตามปณิธาน ด�ำเนินการสืบต่อ จากช่วงหนึ่ง ไปยังอีกช่วงหนึ่ง รับไม้
ส่งต่อกันไป
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ตอนที่

๔

พันธกิจของมหาวิทยาลัย ส่วนกลาง

ในตอนที่ ๔ จะกล่าวถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัย ส่วนกลาง แบ่งเนื้อหา ๒ ส่วน คือ
(๑) ส่วนงานจัดการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ๗ ส่วนงาน คือ บัณฑิตวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และ
วิทยาลัยพระธรรมทูต (๒) ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ๗ ส่วนงาน คือ
ส�ำนักงานอธิการบดี ส�ำนักหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม สถาบันวิจยั พุทธศาสตร์  สถาบันภาษา สถาบันวิปสั สนาธุระและศูนย์อาเซียนศึกษา
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

153

๔.๑ ส่วนงานจัดการศึกษา
ก.บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นหน่วยงานหนึง่ ทีม่ สี ถานะ
เทียบเท่ากับคณะ  มีหน้าทีห่ ลักคือ (๑)  จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในคณะ  (๒) ก�ำกับ
ติดตามดูแลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะพุทธศาสตร์  คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์
และคณะสังคมศาสตร์  ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติและตาม
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ แผนและนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการจัดตั้งเมื่อ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยที่ ๔/๒๕๓๑ ทัง้ นี้ โดยอาศัยแนวปฏิบตั ติ ามความในค�ำสัง่ มหาเถรสมาคม เรือ่ งการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ พ.ศ.๒๕๑๒ ข้อ ๕(๒) และข้อ ๗ ต่อมา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ได้มีประกาศที่ ๖๕/๒๕๒๙ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๙  แต่งตั้งคณะ
กรรมการยกร่างโครงการบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรปริญญาโท  โดยมี พระเมธีสุทธิพงศ์
(ระวัง วชิรญาโณ) เป็นประธานกรรมการ
วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบโครงการบัณฑิต
วิทยาลัย และอนุมัติให้ใช้หลักสูตรปริญญาโท คือ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
วันที่ ๒๕ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๓๐ มหาวิทยาลัย  ได้ประกาศใช้ขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาโท  พุทธศักราช  
๒๕๓๐
บัณฑิตวิทยาลัย  ได้ดำ� เนินการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  ซึง่ มีหลักสูตร
ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมีพัฒนาการมาตามล�ำดับ ดังนี้
ปีการศึกษา ๒๕๓๑ ได้เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
และสาขาวิชาปรัชญา ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๔๓  ได้เปิดสอนสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
(หลักสูตรนานาชาติ)
ปีการศึกษา ๒๕๓๘ เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ
ปีการศึกษา ๒๕๔๓ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา แบบ ๑.๑
ปีการศึกษา ๒๕๔๙  ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา
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ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา แบบ ๑.๒ และ แบบ ๒.๒
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา ภาคพิเศษ แบบ ๒.๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา ภาคพิเศษ
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หลักสูตรที่เปิดสอน
ในปัจจุบนั บัณฑิตวิทยาลัยได้จดั การศึกษาขึน้ ในระดับปริญญาโท จ�ำนวน ๔ สาขาวิชา คือ
๑. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
๒. สาขาวิชาปรัชญา
๓. สาขาวิชาสันติศึกษา
๔. สาขาวิชาธรรมนิเทศ
นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยังได้เปิดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา เพือ่ รองรับผูส้ นใจศึกษาพระไตรปิฎก
โดยตรง
ผลงานดีเด่นในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เกิดองค์ความ
รู้แก่การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นการยกระดับการศึกษาของบัณฑิตให้เป็นที่ยกย่องใน
ระดับชาติและนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรม ดังนี้
๑.โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจ�ำปี บัณฑิตวิทยาลัยได้ยกระดับขึ้นเป็น
การประชุมวิชาการนานาชาติ มจร ครั้งที่ ๑  (The first MCU International Academic  
Conference) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิตและผู้สนใจเสนอผลงาน
วิชาการต่อเวทีระดับนานาชาติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จ�ำนวน  
๑,๕๐๐  รูป/คน
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๒.โครงการบริการวิชาการแก่สังคม บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการพัฒนาศึกษา
พัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่สังคม ผ่านทาง
กิจกรรมสัมพันธ์ที่ให้มีการบริหารกาย บริหารจิต และความรู้ทางวิชาการและนันทนาการ
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน  ๒๐๐ รูป/คน
๓.โครงการส่งเสริมกิจกรรมท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม เป็นการท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นการเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมของ
ชุมชนและสังคม

	
  

นอกจากนีบ้ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยยังมีการเผยแพร่องค์ความรูท้ างวิชาการในรูปแบบของบทความ
ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ซึ่งมีการเผยแพร่เป็นรูปเล่มพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทีม่ กี ารก�ำหนดการเผยแพร่อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ได้ยกระดับคุณภาพ
ด้านวิชาการเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในระดับชาติให้อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ ๑      
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ข.คณะพุทธศาสตร์

จากการที่มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคม ประเทศชาติและ
พระศาสนา รัฐบาลจึงได้เสนอให้รัฐสภาตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่
๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑  ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยนี้จึงมีชื่อตามกฎหมายว่า “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”
คณะพุทธศาสตร์เป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เปิดการ
ศึกษา ดังนั้นพ.ศ. ๒๔๙๐ จึงเน้นหนักในด้านภาษาบาลี พระพุทธศาสนา ศาสนา และปรัชญา
ในชั้นแรกแบ่งหลักสูตรออกเป็น ๔ ภาควิชา คือ
๑. ภาควิชาภาษาบาลี
๒. ภาควิชาพระพุทธศาสนา
๓. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา
๔. ภาควิชาภารตวิทยา
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ มีผู้สำ� เร็จปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) รุ่นแรก จ�ำนวน ๔ รูป
และอนุปริญญา (อนุ พธ.บ.) จ�ำนวน ๒ รูป

สำ�นักงานคณะพุทธศาสตร์ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
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ป้ายคณะพุทธศาสตร์ และสวนโพธิวัณณา หน้าอาคารคณะพุทธศาสตร์

ปัจจุบัน คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แบ่งการศึกษา
ออกเป็น ๓ ภาควิชา คือ
๑. ภาควิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
- สาขาสันสกฤต
๒. ภาควิชาพระพุทธศาสนา
- สาขาพระพุทธศาสนา (พระภิกษุสามเณร/คฤหัสถ์)
- สาขาพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ
- สาขาพระอภิธรรม (คฤหัสถ์)
๓. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา
- สาขาศาสนา
- สาขาปรัชญา
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วัตถุประสงค์
๑. มุ่งพัฒนาคณะพุทธศาสตร์และบุคลากรให้สามารถปฏิบัติภารกิจหลักด้านการผลิต
บั ณ ฑิ ต การพั ฒ นาวิ ช าการ การวิ จั ย การส่ ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนาและการทะนุ บ� ำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. มุ่งพัฒนาคุณภาพของนิสิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม
มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สถาบันสังคมและพระพุทธ
ศาสนา
๓. มุ่งพัฒนาคณะพุทธศาสตร์ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
ปรัชญา และบาลีสันสกฤต
๔. มุ่งสนองนโยบายของมหาเถรสมาคม คณะสงฆ์และรัฐบาลในการด�ำเนินกิจกรรม
ด้านพระพุทธศาสนา
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อนุมตั ิ
ให้จดั ตัง้ ศูนย์การศึกษาของมหาจุฬาลงกรณาราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาวัดนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ โดยจัดตั้งคณะพุทธศาสตร์คณะเดียว
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๑ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลั ย อนุมัติโ ครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ ไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ในปีการศึกษา ๒๕๔๑ เป็นปีแรก
วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ประชุมมีมติ
ยกฐานะห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระศรี
รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ขึ้นเป็นวิทยาลัย ในนามวิทยาลัยสงฆ์
พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และได้มีข้อก�ำหนดมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พุทธศักราช ๒๕๔๘ 
โดยให้ตราข้อก�ำหนดไว้ดังนี้
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๔ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อนุมัติโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพระพุทธ
ศาสนา ไปยังวัดไพรสณฑ์ศักดาราม อ�ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๔ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อนุมัติโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพระพุทธ
ศาสนา ไปยังวัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี
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วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย อนุมัติโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา ไปยังวัดโสธรวราราม ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย อนุมัติโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา ไปยังวัดไชยชุมพลชนะสงคราม อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศเปิดหน่วยวิทยบริการ คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
วัดหงส์ประดิษฐาราม อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะพุทธศาสตร์ เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ ขึ้นครั้งแรก โดยจัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ภาควิชาพระพุทธศาสนา เปิดสอนสาขาวิชา
อภิธรรม ส�ำหรับนิสิตคฤหัสถ์ เป็นครั้งแรก โดยจัดการเรียนการสอนที่ อาคารมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะพุทธศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคภาษาอังกฤษ เป็นครั้งแรก (B.A.)
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ภาควิชาพระพุทธศาสนา เปิดสอนสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา ส�ำหรับนิสิตคฤหัสถ์ ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยจัดการเรียนการสอนที่ อาคาร
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์  กรุงเทพฯ
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ย้ายส�ำนักงานคณะพุทธศาสตร์ จากวัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์
ไปยัง อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ คณะพุทธศาสตร์ ร่วมกับ คณะศรัทธา “บัลลังก์บุญ”
น� ำ โดย คุ ณ ศิ ร รมย์ นาคะเกศ และคุ ณ เอกชั ย พร้ อ มคณะ ได้ ส ร้ า งพระพุ ท ธรู ป พร้ อ ม
เครื่องสูงประดับประจ�ำองค์พระ ประจ�ำห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมทั้ง ๔ โซน ซึ่ง
พระราชวรมุนี, ดร. (พล อาภากโร) คณบดีคณะพุทธศาสตร์สมัยนั้นได้ถวายชื่อไว้เป็นพุทธ
บูชาแก่พระพุทธรูปดังนี้ สมเด็จพระพุทธอภัยมงคล ประจ�ำคณะครุศาสตร์ สมเด็จพระพุทธ
อนันตคุณ ประจ�ำคณะพุทธศาสตร์   สมเด็จพระพุทธทิพยปราการ ประจ�ำคณะสังคมศาสตร์
และสมเด็จพระพุทธภัทรปารมี ประจ�ำคณะมนุษยศาสตร์
วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ คณะพุทธศาสตร์จัดงานฉลองครบรอบ ๖๕  ปี
คณะพุทธศาสตร์ ณ อาคารหอประชุม มวก.๔๘  พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้มีการเปิดป้ายประจ�ำคณะท�ำด้วยไม้
โดยการบริจาคจากกลุ่มนิสิตพระสังฆาธิการ จังหวัดอ่างทอง
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วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะพุทธศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนที่ มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย อนุมัติยกโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา วัดโสธรวราราม ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ขึ้นเป็น
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ภาควิชาศาสนาและปรัชญา เปิดสอนหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ภาคภาษาอังกฤษ (B.A.)
วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มูลนิธิโพธิวรรณา อันมี แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล
เป็นประธาน ได้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าคณะพุทธศาสตร์ พร้อมด้วย
ศาลาพักจ�ำนวน ๖ หลัง และได้ตั้งชื่อว่า สวนโพธิวรรณา
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้พฒ
ั นาห้องเรียน ๓๑๙ เป็นห้องส�ำนักงานหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบและพระไตรปิฎกศึกษา โดยผู้บริจาค
งบประมาณการปรับปรุงห้อง คือ พระราชสิทธิมุนี วิ. และนายแพทย์รัศมี – คุณหญิงสมปอง
วรรณิสสร

กิจกรรมไหว้ครูและเทศน์มหาชาติประจำ�ปี คณะพุทธศาสตร์
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ค.คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ เปิดด�ำเนินการเมื่อวันที่ ๑  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๔ เป็นต้นมา นับเป็น
คณะที่ ๒ ต่อจากคณะพุทธศาสตร์ ในระยะแรกจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาควิชา คือ ภาค
วิช าการศึก ษา ภาควิ ชาจิ ต วิ ท ยา ภาควิช าบรรณรัก ษศาสตร์ ภาควิช าคณิต ศาสตร์แ ละ
วิทยาศาสตร์ ต่อมา พ.ศ.๒๕๒๖ ได้ปรับปรุงโดยแบ่งเป็น ๓ ภาควิชา คือ ภาควิชาบริหารการ
ศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอนสังคมศึกษา  ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน
ปัจจุบันคณะครุศาสตร์แบ่งการบริหารงานออกเป็น ส�ำนักงานคณบดี ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว ภาควิชาบริหารการศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน โรงเรียน
บาลีเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา และมีกลุ่มงานหรือโครงการพิเศษ
วัตถุประสงค์
๑. ให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร บุคคลทั่วไปหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษาเพื่อ
เพิ่มพูนวิทยฐานะและความรู้ความสามารถในวิชาการอันจะน�ำไปสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
และพัฒนาสังคมในวิชาชีพครู อันมีคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้อง
๒. ผลิตบุคลากรทางการศึกษาให้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใสใฝ่รู้ใฝ่คิดเป็นผู้น�ำด้านจิตใจและ
ปัญญาและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
๓. ส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่วัด ชุมชน และสังคม
๔. น�ำวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพครู ทั้งด้านบริหาร บริการ
และการวิจัย
จุดมุ่งหมาย
๑. บัณฑิตที่มีความรู้จริงและรอบรู้ในศาสตร์ด้านหลักสูตรและการสอนตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์การสอนอื่นๆ
๒. เป็นแหล่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาด้านหลักสูตรและ
การสอนทางพระพุทธศาสนาที่บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่
๓. สร้างความเข้มแข็งและเป็นผู้นำ� ทางวิชาชีพครูตามวิถีพุทธอย่างยั่งยืน
๔. พัฒนาบัณฑิตให้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส  ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้น�ำจิตใจและปัญญามีความ
สามารถในการแก้ปัญหา รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล  มี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม อุทศิ ตนเพือ่ พระพุทธศาสนา   
และมีความเสียสละเพื่อส่วนรวม
๕. ตระหนักคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและประเพณี   ฟื้นฟู สืบสาน ส่งเสริม และธ�ำรง
รักษาเอกลักษณ์ และภูมิปัญญาไทย
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หลักสูตรที่เปิดสอน
ด้านการจัดการศึกษา ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี
๔ สาขาวิชา (หลักสูตร ๕ ปี) ได้แก่
๑. สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
๒. สาขาวิชาสังคมศึกษา
๓. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
๔. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สถานที่ตั้งคณะครุศาสตร์
ระดับประกาศนียบัตร ๒ สาขา คือ
อาคารเรียนรวม โซนซี
ประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา (ป.ทศ.)
และประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)
หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพครู
ระดับปริญญาโท ๓ สาขา คือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา และสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ระดับปริญญาเอก ๑ สาขา คือ สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
ท�ำเนียบคณบดีคณะครุศาสตร์
๑. พระมหาจ�ำลอง  ภูริปญฺโญ (สารพัดนึก) วัดอนงคาราม พ.ศ.๒๕๑๑–๒๕๒๑
(ปัจจุบันศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จ�ำลอง  สารพัดนึก)
๒. พระมหากนกพันธุ์  องฺควณฺโณ (นงนุช) วัดมหาธาตุฯ พ.ศ.๒๕๒๒–๒๕๒๓
๓. พระมหาณรงค์  จิตฺตโสภโณ (เชิดสูงเนิน) วัดมหาพฤฒาราม พ.ศ.๒๕๒๓–๒๕๒๓
(ปัจจุบัน พระสุธีวรญาณ,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา)
๔. พระมหากิตติ  อตฺตาโภ วัดมหาธาตุฯ พ.ศ.๒๕๒๓–๒๕๒๔
๕. พระประสิทธิสุตตคุณ (สวัสดิ์ อตฺถโชโต) วัดสระเกศ พ.ศ.๒๕๒๔–๒๕๓๐
(ปัจจุบัน พระเทพพุทธิมงคล  วัดพุทธาราม เนเธอร์แลนท์)
๖. พระครูศรีธรรมปฏิภาณ (สมภพ ปุญฺญาคโม) วัดอรุณฯ พ.ศ.๒๕๓๐–๒๕๓๓
๗. พระครูวินัยธรสุเมธ  ธีรธมฺโม วัดมหาธาตุฯ พ.ศ.๒๕๓๓–๒๕๓๖
๘. พระมหาขุนทอง สุวณฺณเมโธ  วัดสามพระยา พ.ศ.๒๕๓๖–๒๕๔๐
และ พ.ศ.๒๕๔๑–๒๕๕๒ (ปัจจุบันเป็น พระสุวรรณเมธาภรณ์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา)
๙. พระครูปลัดมารุต  วรมงฺคโล,ผศ.ดร. วัดราชโอรสาราม พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๑
  และ พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๗
๑๐. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ดร. วัดปทุมคงคา พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน
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ปฐมนิเทศนิสิตคณะครุศาสตร์

ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

กิจกรรม ๕๔ ปี คณะครุศาสตร์
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ง. คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ (Faculty of Humanities) เดิมชือ่ ว่า คณะเอเชียอาคเนย์ ด�ำเนินการ
จัดตั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ อันเป็นถิ่นที่
ประเทศไทยตั้งอยู่ และเพื่อน�ำความรู้นั้นไปใช้เป็นประโยชน์ในการด�ำรงและเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์
พ.ศ. ๒๕๐๗  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์ โดยขยายขอบเขตวิชาที่
ศึกษาในคณะนี้ให้กว้างขวางขึ้น ซึ่งครอบคลุมถึงวิชาประเภทมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์ประชาชนเพื่อให้พระภิกษุสามเณร ได้ปฏิบัติหน้าที่
ของตน เพือ่ บ�ำเพ็ญประโยชน์ในด้านสาธารณูปการและเป็นทีพ่ งึ่ ทางใจของประชาชนได้อย่างแท้จริง
คณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์  ได้แบ่งงานออกเป็นส่วนงาน ดังนี้
๑. ภาควิชาภาษาไทย แขนงวิชาภาษาไทย
๒. ภาควิชาภาษาอังกฤษ แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
๓. ภาควิชาเอเชียอาคเนย์วิทยา
     
๓.๑ แขนงวิชาภูมิ – ประวัติศาสตร์
     
๓.๒ แขนงวิชาไทยคดี
     
๓.๓ แขนงวิชาเอเชียอาคเนย์คดี
๓.๔ แขนงวิชาศิลปะและโบราณคดี
๔. ภาควิชาสังคมศาสตร์
๔.๑ แขนงวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๔.๒ แขนงวิชาสุขศาสตร์
๔.๓ แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์
๔.๔ แขนงวิชาการปกครอง
๔.๕ แขนงวิชากฎหมาย
ในช่วงแรกได้เปิดหลักสูตรภาควิชาภาษาอังกฤษ แขนงวิชาภาษาอังกฤษ มีบณ
ั ฑิตส�ำเร็จ
การศึกษารุ่นแรก จ�ำนวน ๑๔ รูป
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พ.ศ. ๒๕๒๗ มหาวิทยาลัย ได้แยกคณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์ ออกเป็น ๒ คณะ คือ
คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ โดยก�ำหนดให้คณะมนุษยศาสตร์ รับผิดชอบจัดการ
ศึกษาในด้านภาษา ประวัตศิ าสตร์ และจิตวิทยา ส่วนคณะสังคมศาสตร์ รับผิดชอบจัดการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยได้ปรับลดโครงสร้างหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต จาก ๒๐๐
หน่วยกิต เป็น ๑๕๐ หน่วยกิต
ปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์  ได้แบ่งงานออกเป็นส่วนงาน ดังนี้
๑. ส�ำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
๒. ภาควิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย
๓. ภาควิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๔. ภาควิชาจิตวิทยา สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา
๕.หลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขา
วิชาพุทธจิตวิทยา สาขาวิชาชีวิตและความตาย
๖. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา สาขาวิชาภาษาศาสตร์
๗.  หน่วยวิทยบริการคณะมนุษยศาสตร์ ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร
วิสัยทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์
ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บัณฑิตมีความรูพ้ ระพุทธศาสนา สามารถบูรณาการ
กับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พุทธจิตวิทยา จิตวิทยา  มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนา
ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เอกลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์
“จัดการศึกษาและบริการวิชาการพระพุทธศาสนาบูรณาการกับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และจิตวิทยา”
อัตลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์
“ประยุกต์หลักไตรสิกขาบูรณาการกับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และจิตวิทยาเพื่อพัฒนา
สังคม”
อัตลักษณ์บัณฑิต
“รอบรูว้ ชิ าการพระพุทธศาสนา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จิตวิทยา มีจติ อาสาพัฒนาสังคม”
คณบดีตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน
๑. พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ธีร์ ปุณฺณโก) คณบดีคณะเอเชียอาคเนย์ พ.ศ. ๒๕๐๖
๒. พระกวีวรญาณ (จ�ำนงค์ ทองประเสริฐ) คณบดีคณะเอเชียอาคเนย์ พ.ศ. ๒๕๐๗
๓. พระมหาศิลา วีรเสฏโฐ (รศ.สิรวิ ฒ
ั น์ ค�ำวันสา) คณบดีคณะเอเชียอาคเนย์ พ.ศ. ๒๕๐๙  
๔. พระมหาวิสทุ ธิ์ ปุญญ
ฺ สฺสโร (พระครูประกาศิตพุทธศาสตร์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๒๘
๕. พระมหาสมชัย กุสลจิตโฺ ต (พระราชปัญญาเมธี) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๒  
๖. พระครูกลั ยาณสิทธิวฒ
ั น์ (สมาน กลฺยาณธมฺโม) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๗
๗. พระมหาสุริยา วรเมธี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑
๘. พระครูกลั ยาณสิทธิวฒ
ั น์ (สมาน กลฺยาณธมฺโม) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๕
๙. พระมหาขวัญชัย กิตฺติปาโล  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗
๑๐. พระครูสงั ฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, ผศ.ดร. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ปัจจุบัน
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โครงการกิจกรรมสาธยายพระไตรปิฎก คณะมนุษยศาสตร์

	
  

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์
ณ อาคารเรียนรวมโซน A

	
  

	
  

ทีต่ งั้ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทรศัพท์ : ๐๓-๕๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๔๒
เว็บไซต์ : http://human-mcu.com   Email : mcuh2014@gmail.com
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จ.คณะสังคมศาสตร์

พุทธศักราช พ.ศ.๒๕๒๖ มหาวิทยาลัยได้แยกคณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์ ออกเป็น
๒ คณะ คือ
คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ พร้อมกับการปรับปรุงหลักสูตร จากหลักสูตร
เดิมมีหน่วยกิต ๒๐๐ หน่วย ลดจ�ำนวนลงเหลือหน่วยกิตเพียง ๑๕๐ หน่วยกิต ซึง่ จ�ำนวนหน่วยกิต
เป็นเช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป ทั้งนี้เพื่อรองรับ พ.ร.บ. ก�ำหนดวิทยฐานะผู้ส�ำเร็จ
วิชาการทางพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยก�ำหนดให้มีการบริหารงานเป็น ๓ ภาควิชา คือ
ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เมือ่ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ คณะสังคมศาสตร์ได้ย้ายที่ท�ำการจากอาคารเรียนวัด
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ มาอยู่ที่อาคารเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์
วัดศรีสุดาราม เลขที่ ๒๓ ถนนบางขุนนนท์-ตลิ่งชัน แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะสังคมศาสตร์ได้ย้ายที่ท�ำการ จากศูนย์
วัดศรีสดุ าราม มายังทีท่ ำ� การแห่งใหม่ ณ อาคารเรียนรวม โซน บี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปัจจุบัน คณะสังคมศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตร ทั้งระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้
๑. ระดับประกาศนียบัตร
- ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
๒. ระดับปริญญาตรี
๑) สาขาวิชารัฐศาสตร์
๒) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๓) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๔) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
๕) สาขาวิชาสังคมวิทยา
๖) สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๗) สาขาวิชานิติศาสตร์
๓. ระดับปริญญาโท
๑) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๒) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
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๓) สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๔) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ
๔. ระดับปริญญาเอก
๑) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๒) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๓) สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๔) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ในเรื่องการเปิดสอนหลักสูตรของคณะสังคมศาสตร์ไปยังภูมิภาค โดยเมื่อวันที่ ๒๖
เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙ ได้ขยายการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค ด้วยการตั้งหน่วยวิทยบริการคณะ
สังคมศาสตร์ ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ�ำเภอด�ำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยการ
เปิดสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ได้จัดตั้งหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ ณ วัด
ต้นสน อ�ำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ต่อมาได้ย้ายสถานที่ตั้งไปยัง วัดพระรูป อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี ด้วยการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ ได้จัดตั้งหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ ณ วัดใหญ่
อิ น ทาราม (พระอารามหลวง) อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี ด้ ว ยการเปิ ด สอนหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ ได้จัดตั้งหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ ณ วัดป่า
ประดู่ (พระอารามหลวง) อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง ด้วยการเปิดสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร
บริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขา
วิชาการจัดการเชิงพุทธ
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ได้จัดตั้งหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ ณ
วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้วยการเปิดสอน หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ได้จัดตั้งหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ ณ
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) อ�ำเภอเมืองฯ จังหวัดจันทบุรี ต่อมาได้ย้ายที่ท�ำการไปยัง
พุ ท ธมณฑลจั ง หวั ด จั น ทบุ รี อ� ำ เภอเมื อ งฯ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ด้ ว ยการเปิ ด สอนหลั ก สู ต ร
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ประกาศนี ย บั ต รการบริ ห ารกิ จ การคณะสงฆ์ (ป.บส.) และหลั ก สู ต รพุ ท ธศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ ได้จัดตั้งหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ ณ
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ�ำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยการเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ ได้จัดตั้งหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ ณ
วัดสระแก้ว อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) และหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ
วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ คณะสังคมศาสตร์ได้จัดงานฉลอง ๓๐ ปี คณะ
สังคมศาสตร์ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต�ำบล
ล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มปี ระกาศ
เรือ่ ง การแบ่งส่วนงานภายใน พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอน
พิเศษ ๑๘๙ ง หน้า ๓๖ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ โดยก�ำหนดให้มีภาควิชานิติศาสตร์
ในสังกัดคณะสังคมศาสตร์
วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้น

สถานที่ตั้งคณะสังคมศาสตร์
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ห้องเรียนคณะสังคมศาสตร์อาคารเรียนรวมโซนบี

	
  

	
  

หน่วยวิทยบริการคณะสั
	
   งคมศาสตร์

๑. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี

๒. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์
วัดพระรูป จ.เพชรบุรี
	
  

๓. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์
วัดใหญ่อินทาราม จ.ชลบุรี
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๔. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์
วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) จ.ระยอง
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๕. หน่วยวิทยบริการ  คณะสังคมศาสตร์
วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) จ.นครปฐม
	
  

๗. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จ.สุพรรณบุรี

	
  

๖. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์
พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี จ.จันทบุรี

๘. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์
วัดสระแก้ว จ.สระแก้ว
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ฉ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (International Buddhist Studies
College-IBSC)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาทางพุทธศาสนาทีก่ อ่ ตัง้
โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษาระดับสูง
แก่พระภิกษุสงฆ์และฆราวาส สถาบันเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที ๘ 
่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๒
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑ (ค.ศ. 1988) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะก่อตั้งหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย โดยจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท
ใน ๔ สาขาวิชาส�ำคัญต่อไปนี้
- สาขาวิชาภาษาบาลี
- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
- สาขาวิชาปรัชญา
- สาขาวิชาธรรมนิเทศ
ตัง้ แต่ได้รเิ ริม่ ก่อตัง้ มหาวิทยาลัยได้ดำ� เนินการศึกษาในสือ่ ไทยส�ำหรับนิสติ ไทยและส�ำหรับ
นิสิตชาวต่างชาติ โดยที่ผ่านมาบัณฑิตวิทยาลัยได้มีการพัฒนาความปรารถนาดีที่จะขยายผล
โครงการหลังจบการศึกษาเพือ่ ให้นสิ ติ จากทัว่ ทุกมุมโลกทีม่ คี วามสนใจในพระพุทธศาสนาได้รบั
โอกาสที่ดีที่จะค้นคว้าท� ำวิจัยในพระพุทธศาสนา โดยได้เริ่มโครงการปริญญาโทหลักสูตร
นานาชาติที่มีความส�ำคัญในการศึกษาทางพระพุทธศาสนาด�ำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓
(ค.ศ. 2000)
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ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดตั้ง วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC)
ก็ได้กอ่ ตัง้ ขึน้ อย่างเป็นทางการภายใต้นโยบายหลักของสภามหาวิทยาลัย ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการจัดการ
ศึกษาในสาขาวิชาพระพุทธศาสนาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก นอกจากนั้นยังมี
สาขาวิชาอาเซียนศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรของวิทยาลัยพุทธศาสตร์
นานาชาติดังกล่าว เป็นไปเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะเติบโตเพื่อความเป็น
“ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ” ส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และ
คฤหัสถ์ ที่จะเดินทางมาศึกษาพระพุทธศาสนาจากทั่วทุกมุมโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อ
เป็นการต้อนรับการเปิดโลกทัศน์ทางความรู้ในประชาคมอาเซียนด้วยเช่นเดียวกัน
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ช.วิทยาลัยพระธรรมทูต
โครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศได้จัดขึ้นร่วมกันทั้งสองนิกาย ระหว่าง
มหานิกายและธรรมยุตกิ นิกาย ในปี  พ.ศ. ๒๕๐๙ – ๒๕๑๐ และได้หยุดลงด้วยเหตุปจั จัยจ�ำเป็น
บางประการ แต่ความต้องการพระธรรมทูตไปต่างประเทศกลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเริ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ แล้วมีการตั้งวัดเป็น
บ้านเล็กๆ หลังหนึง่ เมือ่ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๑๔ ต่อมาวัดไทยเริม่ มีจำ� นวนมากขึน้ โดยเฉพาะ
เมืองใหญ่ ๆ เช่น นิวยอร์ก วอชิงตัน ดีซี ชิคาโก ลอสแองเจลิส เมือ่ พระสงฆ์ไทยไปเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาต่างแดนมากขึ้น แต่ทว่าการจัดฝึกอบรมได้ชะงักลงไปแล้ว  มหาเถรสมาคมภายใต้การ
สนับสนุนของกรมการศาสนา จึงให้มีกaารรื้อฟื้นโครงการนี้ขึ้นมาใหม่ มอบให้สมเด็จพระพุฒา
จารย์  (เกี่ยว อุปเสโณ)  กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นกรรมการอ�ำนวยการฝึกอบรมพระสงฆ์
มหานิกาย  และสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  (ประจวบ กนฺตาจาโร)  กรรมการมหาเถรสมาคม  เป็น
กรรมการอ�ำนวยการฝึกอบรมพระสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย  พระมหาเถระทั้งสองได้มอบภาระงาน
นี้ แก่มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยและมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยล�ำดับเป็นหน่วย
งานด�ำเนินการ  กรมการศาสนาสนับสนุนงบประมาณจ�ำนวนแห่งละสองแสนกว่าบาทในการ
ด�ำเนินการโครงการ นี้   จึงเริ่มมีการฝึกอบรมเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่ง  นับตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๓๘  จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันในการด�ำเนินงานคือ
๑. เพื่อฝึกอบรมพระธรรมทูตให้มีความรู้ความสามารถ  จริยาวัตรอันงดงาม  และความ
มั่นใจในการปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศยิ่งขึ้น
๒. เพื่อเตรียมพระธรรมทูต ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมส่งไปต่างประเทศ
๓. เพื่อสนองงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศของคณะสงฆ์ไทย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพระธรรมทูต
สายต่างประเทศ ปีละ ๑ ครั้ง เริ่มอบรม รุ่นที่ ๑  ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จ�ำนวนผู้ผ่านการอบรม
๔๙ รูป มีการอบรมตลอดมาถึงรุน่ ที่ ๒๐ ตรงกับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในรุน่ นีม้ จี ำ� นวนผูผ้ า่ นการอบรม
๖๘ รูป
การจัดตั้งวิทยาลัยพระธรรมทูต
ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ ในราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ ๓๗ ข้อ ๔
(๑๕)  ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
วิทยาลัยพระธรรมทูต แบ่งส่วนงานออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
๑. ส�ำนักงานวิทยาลัย
๒. ส�ำนักงานวิชาการ
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และได้มปี ระกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรือ่ ง ภารกิจ อ�ำนาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๗
วิทยาลัยพระธรรมทูต
มีภารกิจเกีย่ วกับงานการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาพระธรรมทูต จัดการฝึกอบรมพระธรรม
ทูต วิจัยพัฒนารูปแบบและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๑.ส�ำนักงานวิทยาลัย มีอำ� นาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร และงาน
สารสนเทศของวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
		
๑.๑ กลุม่ งานบริหาร ปฏิบตั งิ านด้านธุรการ ประสานงานด้านงบประมาณ การเงิน การ
บัญชี พัสดุ นโยบายและแผนพัฒนา รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
		
๑.๒ กลุ่มงานวางแผน วิจัยและพัฒนา ปฏิบัติงานศึกษาวิเคราะห์ ด�ำเนินการจัด
โครงสร้าง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรวบรวม จัดเก็บรักษาข้อมูลของวิทยาลัยให้เป็น
ระบบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒.ส�ำนักงานวิชาการ มีอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานวางแผนและ
พัฒนาหลักสูตร งานวิจัยและพัฒนา และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
		
๒.๑ กลุ่มงานวางแผนทะเบียนวัดผลและสารสนเทศ ปฏิบัติงานวางแผนและพัฒนา
หลักสูตรพระธรรมทูตทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
วิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
		
๒.๒ กลุ่มงานวิชาการและคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติงานจัดท�ำการศึกษาวิเคราะห์
ประเมินผล และพัฒนาวิทยาลัยพระธรรมทูต ให้เป็นทีแ่ พร่หลาย และครอบคลุมนานาประเทศ
และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
เมือ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มปี ระกาศการจัดตัง้ วิทยาลัยพระธรรม
ทูตขึ้น โดยมีพระโสภณวชิราภรณ์ ด�ำรงต�ำแหน่งรักษาการผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต
ได้ด�ำเนินภารกิจการจัดฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศต่อเนื่อง เป็นรุ่นที่ ๒๑ ปี พ.ศ.
๒๕๕๘ มีผู้ผ่านการอบรมจ�ำนวน ๙๘ รูป เมื่อรวมสถิติการฝึกอบรมพระธรรมทูตตั้งแต่รุ่นที่
๑  – ๒๑  มี จ� ำ นวนพระธรรมทู ต ผ่ า นการอบรมแล้ ว  ๑,๕๔๗ รู ป ได้ เ ดิ น ทางไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทั่วโลก มีจ�ำนวนวัดในต่างประเทศถึง ๓๙ ประเทศ
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ภาพกิจกรรมการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑

	
  

พระธรรมทูต รุ่นที่ ๒๑

การอบรมพระธรรมทูต ภาควิชาการ

	
  

การอบรมพระธรรมทูต ภาคสาธารณูปการ
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การอบรมพระธรรมทูต ภาคกัมมัฏฐาน

การอบรมพระธรรมทูต ภาควิชากัมมัฏฐาน
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๔.๒ ส่วนงานที่สนับสนุนการศึกษา
ก.สำ�นักงานอธิการบดี

ประวัติและพัฒนาการ
ส�ำนักงานอธิการบดี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๒๙ เมื่อสภามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีมติแต่งตั้งให้ พระมหานคร เขมปาลี
ด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้มี “ส�ำนักงาน
อธิการบดี” ณ อาคารเรียนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ เป็นครั้งแรก
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมี
สถานภาพเป็นนิตบิ คุ คลทีไ่ ม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ภาย
ใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นการจัดการศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
เป็นหลัก ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรือ่ ง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๑๐๐ง วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่งกองวิชาการ เป็น
ส่วนงานหนึ่งในส�ำนักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๑ ลงวันที ๓
่ ๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๑ 
ต่อมา มหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ามาโดยล�ำดับ กองวิชาการได้สนอง
งานตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น จนถึง วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒
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พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐  ก�ำหนดส่วนงาน
ไว้ในมาตรา ๘  และมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง การแบ่งส่วน พ.ศ.๒๕๔๑  แบ่งส่วนงานส�ำนักงานอธิการบดี ดังนี้
(๑) กองกลาง
(๒) กองวิชาการ
(๓) กองแผนงาน
(๔) กองทะเบียนและวัดผล
(๕) กองกิจการนิสิต
(๖) กองวิเทศสัมพันธ์
ปี ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๒)
พุทธศักราช ๒๕๕๕ แบ่งส่วนงานส�ำนักงานอธิการบดีออกเป็น ๗ กอง โดยแยกกองกลาง  ออก
เป็น ๒ กอง ได้แก่ (๑) กองกลาง  (๒) กองคลังและทรัพย์สิน
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ปี ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย เรือ่ งการแบ่งส่วนงาน พ.ศ.๒๕๕๖  
โดยยกเลิกประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ.๒๕๔๑  ประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับ
ที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๕  และแบ่งส่วนงานส�ำนักงานอธิการบดี ออกเป็น ๑๓ ส่วนงาน ดังนี้
(๑) กองกลาง
(๒) กองกิจการนิสิต
(๓) กองกิจการวิทยาเขต
(๔) กองคลังและทรัพย์สิน
(๕) กองนิติการ
(๖) กองแผนงาน
(๗) กองวิชาการ
(๘) กองวิเทศสัมพันธ์
(๙) กองสื่อสารองค์กร
(๑๐) ส�ำนักงานประกันคุณภาพ
(๑๑) ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
(๑๒) ส�ำนักงานพระสอนศีลธรรม
(๑๓) ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ปี ๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่องภารกิจ อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗  ก�ำหนดให้สำ� นักงานอธิการบดี มีภารกิจเกีย่ วกับ
งานทั่วไป งานบุคคล งานกิจการนิสิต งานคลังและทรัพย์สิน งานกิจการวิทยาเขต งานนิติการ
งานนโยบายแผนพัฒนาและงบประมาณ งานหลักสูตร ต�ำราทางวิชาการและคัมภีรพ์ ทุ ธศาสตร์
งานวิเทศสัมพันธ์ งานสือ่ สารองค์กร งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา งานตรวจสอบ
และประเมินผล งานส่งเสริมการสอนศีลธรรม และงานสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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ภาพกิจกรรมสำ�นักงานอธิการบดี

กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
ประจำ�ปี ๒๕๕๖

	
  

	
  

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำ�คำ�ขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖

พิธีประสาทปริญญา ประจำ�ปี ๒๕๕๗

การสัมมนาเชิงวิชาการ ประจำ�ปี ๒๕๕๖

	
  

พิธีประสาทปริญญา ประจำ�ปี ๒๕๕๗

	
  

กิจกรรมปฐมนิเทศเปิดการศึกษา
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๗
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   ประจำ�ปี ๒๕๕๗
กิจกรรมอบรมบุคลากรใหม่

	
  

กิจกรรมอบรมบุคลากรใหม่
ประจำ�ปี ๒๕๕๗
	
  

	
  

การจัดสัมมนาประชุมผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	
  

โครงการความคิดเชิงระบบ

	
  

ประชุมมหาวิทยาลัย

	
  

ที่ตั้ง ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑  ถนนพหลโยธิน กม.๕๕ ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๓๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๓๒ โทรสาร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๖
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ข.สำ�นักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
ส่วนงานที่พัฒนามาจากหอสมุดกลาง เดิมตั้งอยู่ห้องมุขชั้นล่าง ของอาคารมหาธาตุวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร  และได้เปิดด�ำเนินการปรากฏเป็นหลักฐานในรายงานการประชุมของคณะ
กรรมการบริหาร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๓  ถึงการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัย โดยห้องสมุดเป็น
เพียงแผนกหนึ่งขึ้นอยู่กับกองวิชาการ โดยใช้ชื่อว่า “งานแผนกห้องสมุด” โดยมีหัวหน้าแผนก
เป็นผู้รับผิดชอบ
      ปี พ.ศ. ๒๔๙๙  มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบข้อบังคับ  ว่าด้วยกิจการห้องสมุด  ซึ่งนับ
ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยที่ด�ำเนินการห้องสมุดอย่างมีรูปแบบ ก�ำหนดให้ห้องสมุดมี
คณะกรรมการประจ�ำห้องสมุด มีเลขาธิการเป็นประธาน และบรรณารักษ์เป็นเลขานุการ
      ปี พ.ศ. ๒๕๐๕  มหาวิทยาลัยได้บูรณปฏิสังขรณ์  ศาลาการเปรียญบรมมหาสุรสิงหนาท  
ทีใ่ ช้เป็นส�ำนักงานกลางของมหาวิทยาลัย เมือ่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ยา้ ยห้องสมุดมาตัง้ ทีศ่ าลา
การเปรียญแทน โดยใช้ชื่อว่า “หอสมุดกลาง” และได้ประกาศระเบียบว่าด้วยกิจการหอสมุด
กลาง  ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๐๕ เพื่อให้กิจการห้องสมุดเป็นไปอย่างมีระบบ และ
มีประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
      ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๑๒ หอสมุดกลาง ยกฐานะเป็น “กองห้องสมุด” สังกัดส�ำนักงาน
เลขาธิการ
      ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ตั้งแผนกจัดหาและวิชาการ
ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบว่าด้วยการบริการผู้เข้าใช้ห้องสมุดแผนก
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ภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดให้การบริการแก่เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษาและนักเรียนแห่ง
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และบุคคลภายในทั่วไปที่สนใจ ได้ศึกษา ค้นคว้า
      ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้ยกฐานะจากกองห้องสมุด เป็น “ส�ำนักหอสมุดกลาง”
ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้ย้ายห้องสมุดแผนกภาษาอังกฤษไปอยู่รวมกันกับหอสมุดกลาง
ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มหาวิทยาลัยได้ประกาศการแบ่งส่วนงานใหม่ “ส�ำนักหอสมุดกลาง” อยู่
ในสังกัดส�ำนักงานอธิการบดี
      ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนงานให้เหมาะสม  สอดคล้องกับพระราช
บัญญัติและหน่วยงานในก�ำกับของรัฐ และการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
      วันที่ ๓  กันยายน พ.ศ.๒๕๔๑ เปลี่ยนจากส�ำนักหอสมุดกลาง เป็น “ส�ำนักหอสมุดและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ” แบ่งงานออกเป็น ๓ ส่วน คือ
๑. ส�ำนักงานบริหาร  ที่ตั้งอาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ
๒. ส่วนหอสมุดกลาง ที่ตั้งห้องสมุดอาคาร ๑ วัดมหาธาตุ และอาคาร ๒ วัดศรีสุดาราม
๓. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตั้งอาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑   ส�ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ย้ายสถานที่ท�ำการไป
ปฏิบัติงาน ณ อาคารส�ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเป็นศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแห่งใหม่ โดยได้รบั การอุปถัมภ์จาก เจ้าประคุณสมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน�้ำภาษีเจริญ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ จ�ำนวน ๕ ชั้น  (สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗)
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยได้ประกาศก�ำหนดส่วนงานใหม่ แบ่งงานออกเป็น  ๒ ส่วน  
คือ ๑) ส่วนหอสมุดกลาง ๒) ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการพัฒนาส�ำนักหอสมุดและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นองค์กรชั้นน�ำที่ให้การบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศทีท่ นั สมัย มีประสิทธิภาพ  พร้อมด�ำเนินงานตาม
นโยบายและพันธกิจที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ตามปรัชญาที่ว่า ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา  
พัฒนาวิทยบริการ ก้าวทันเทคโนโลยี
พร้อมด�ำเนินการตามพันธกิจ ๓ หลัก ประกอบด้วย ๑) พัฒนาศูนย์การเรียนรู้พระพุทธ
ศาสนา ๒) ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา และ ๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ที่ตั้ง ส�ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑  ถนนพหลโยธิน กม.๕๕ ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๓๑๗๐ โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๓๕-๒๔๘-๐๗๖
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ภาพกิจกรรมของสำ�นักเทคโนโลยีและหอสมุดกลาง
	
  

	
  

เปิดป้ายห้องสมุดจำ�นงค์ ทองประเสริฐ

	
  

บรรยายให้ความรู้

	
  

	
  

	
  

ภาพผู้บริหารประชุมบุคลากร

บริการวิชาการ

บรรยากาศห้องสมุด

บรรยากาศห้องสมุด

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตู้คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
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ค.ส�ำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
วันที ๓ 
่ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๑ ก่อตั้งส�ำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
ส�ำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มีภารกิจเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่
สังคม งานธรรมวิจัย ธรรมนิเทศ การจัดการเรียนการสอนอภิธรรม การจัดการเรียนการสอน
พุทธศาสนาวันอาทิตย์ การประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ การบริการฝึกอบรม การปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยได้ประกาศก�ำหนดส่วนงานใหม่ แบ่งงานออกเป็น ๔ ส่วน  คือ
๑. ส่วนงานบริหาร มีอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร งาน
ประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงหรือสื่ออื่นๆ ประกอบด้วย
๒ กลุ่มงาน คือ
๑) กลุ่มงานบริหารงาน
๒) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
๒. ส่วนธรรมนิเทศ มีอำ� นาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร งานพัฒนา
ศาสนาแคมป์สน งานมหาจุฬาอาศรม งานบริการฝึกอบรม ปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่สังคม
ประสานงานกับมูลนิธิ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ รับบริจาคทรัพย์บำ� รุง การจัดกิจกรรมการเผยแผ่
อ�ำนวยความสะดวก ประสานงานสถานที่ การจัดอบรม สัมมนา และประชุมเกีย่ วกับการบริการ
วิชาการแก่สังคม ส่งเสริมสนับสนุน บริการฝึกอบรมเกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรม วิปัสสนา
กัมมัฏฐาน ประกอบด้วย ๓ กลุ่มงาน คือ
๑) กลุ่มงานธรรมวิจัย
๒) กลุ่มงานพัฒนาศาสนาแคมป์สน
๓) กลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม
๓. อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มีอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร   
งานจัดการหลักสูตรและการสอนอภิธรรม ปฏิบัติงานวางแผนด้านการจัดการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร ระดับอภิธรรมบัณฑิต การด�ำเนินการจัดท�ำ  พัฒนาหลักสูตรพระอภิธรรม
ประกอบด้วย ๒ กลุ่มงาน คือ
๑) กลุ่มงานบริหาร
๒) กลุ่มงานหลักสูตรและการสอน
๔. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มีอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
บริหาร งานวิชาการ จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมอืน่ พัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกอบด้วย ๒ กลุ่มงาน คือ
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๑) กลุ่มงานบริหาร
๒) กลุ่มงานวิชาการและกิจกรรม
	
  

	
  

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่ ๔

ภาพกิจกรรม ส่วนธรรมนิเทศ
กลุ่มงานธรรมวิจัย

	
  

ถวายภัตตาหารผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ถวายภัตตาหารผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และพระนิสิต มจร.
และพระนิสิต มจร.
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กลุ่มงานพัฒนาแคมป์สน

กลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม
	
  

	
  

	
  

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

การเรียนการสอน
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

	
  

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

ผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ทีต่ งั้ ส�ำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑  ถนนพหลโยธิน กม.๕๕ ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๓๑๗๐ โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๓๕-๒๔๘-๐๕๐
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ง.ส�ำนักทะเบียนและวัดผล

ส�ำนักทะเบียนและวัดผล เป็นหน่วยงานระดับส�ำนักของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ทีด่ ำ� เนินการจัดตัง้ ขึน้ เมือ่  ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๙ ซึง่ เป็นแผนก ๑ ใน ๖ แผนก
ที่สังกัดอยู่ในส�ำนักเลขาธิการ ของการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยในสมัยนั้น คือ แผนกบาลี
อุดมศึกษาคณะพุทธศาสตร์ แผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา แผนกบาลีอบรมศึกษา แผนกบาลี
มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกบาลีมัธยมศึกษาตอนต้น และส�ำนักงานเลขาธิการ และเมื่อปี
๒๕๑๒ ได้มีนิสิตเพิ่มมากขึ้นได้แยกออกมาเป็น “แผนกทะเบียน” สังกัดกองกลาง
เมือ่ ปี พ.ศ.๒๕๒๖ ได้มขี อ้ บังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีให้ “แผนก
ทะเบียน” เป็น “ส�ำนักทะเบียนและวัดผล” ยกฐานะหัวหน้าแผนก เป็นผู้อ�ำนวยการ ซึ่งอยู่ใน
สังกัดส�ำนักงานเลขาธิการ
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ ได้มีประกาศการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยให้สำ� นักทะเบียนและ
วัดผลขึ้นตรงต่อส�ำนักงานอธิการบดี โดยผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และแบ่งงานเป็น
๒ ฝ่าย คือ ๑. ฝ่ายทะเบียนนิสิต ๒. ฝ่ายวัดผลการศึกษา รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผล
ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต และบัณฑิตวิทยาลัย
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยได้มีพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้มีการยุบเลิกหน่วย
งานเดิมจาก ส�ำนักทะเบียนและวัดผล เป็นกองทะเบียนและวัดผล ให้สอดคล้องกับการจัดตั้ง
ส่วนงานและการแบ่งส่วนงานที่ได้จัดท�ำเป็นข้อก�ำหนด และประกาศของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้กองทะเบียนและวัดผล ไปสังกัดอยู่ในส่วนงาน ส�ำนักอธิการบดี กองที่ ๔
แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายทะเบียนนิสิต และฝ่ายประเมินผลการศึกษา
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๕ สภามหาวิทยาลัยได้มีค�ำสั่งมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท�ำระบบทะเบียนและวัดผลโดยให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจและหน้าที่ในการด�ำเนินการ
จัดท�ำร่างระบบทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัยทุกระดับและได้ด�ำเนินการจัดท�ำระบบ
ทะเบียนเสร็จ และอนุมัติให้ใช้ระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย เมื่อปี ๒๕๔๗ สามารถรองรับ
งานทะเบียนทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ และสถาบัน
สมทบของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยได้มมี ติอนุมตั อิ อกข้อก�ำหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  ให้ยกฐานะกองทะเบียนและวัดผล สังกัดส�ำนักงานอธิการบดีขนึ้ เป็นส�ำนักทะเบียน
และวัดผล ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป  
พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยได้ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๓)
พุทธศักราช ๒๕๕๖ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๖๑ ง หน้า
๔๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖  มีผลใช้เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ท�ำให้
การแบ่งส่วนงานของส�ำนักทะเบียนและวัดผล เป็น ๒ ส่วน คือ
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๑. ส่วนทะเบียนนิสิต
๒. ส่วนประเมินผลการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยได้มีการประกาศการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ ๘) พุทธศักราช  ๒๕๕๖
ให้แบ่งส่วนงานของส�ำนักทะเบียนและวัดผล ดังนี้
๑. ส่วนทะเบียนนิสิต มี ๓ ฝ่าย คือ
๑) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๒) ฝ่ายรับเข้าศึกษา
๓) ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา
๒. ส่วนประเมินผลการศึกษา  มี  ๒  ฝ่ายคือ
๑) ฝ่ายการเรียนการสอนและการสอบ
๒) ฝ่ายประมวลผลการศึกษา
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งส�ำนักทะเบียนและวัดผล ต้องการให้ศูนย์ข้อมูลทางการศึกษา
ในงานที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและสถิติการศึกษาของนิสิต และการวัดและประเมินผลการ
ศึกษา เพื่อให้สามารถน�ำข้อมูลที่ได้จากด�ำเนินการนั้นไปใช้ในการวางแผนการบริหารและการ
พัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน และฝ่ายต่าง ๆ
ส� ำ นั ก ทะเบี ย นและวั ด ผล มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เกี่ยวกับการจัดการศึกษา โดยการรับนิสิต งาน
ทะเบียนและสถิตกิ ารศึกษา งานลงทะเบียนเรียน งานจัดตารางสอนและตารางสอบ งานประมวล
ผลการศึกษา การออกหนังสือส�ำคัญแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา งานทะเบียนสารสนเทศการศึกษา  
งานภาวะผูม้ งี านท�ำและงานปริญญาบัตร  โดยการท�ำฐานข้อมูลนิสติ ตัง้ แต่แรกเข้าจนส�ำเร็จการ
ศึกษา
โดยส�ำนักทะเบียนและวัดผล ได้ก�ำหนดภาระงานของฝ่ายต่างๆ ในสังกัด (โดยสังเขป)  
ดังนี้
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ท�ำหน้าที่สนับสนุนการด�ำเนินงานฝ่ายต่างๆ  ของส�ำนักทะเบียน
และวัดผล  ในด้านงานบริหารและธุรการประสานงานด้านการเงินและพัสดุ  นโยบายและแผน
บริหารการศึกษา การให้บริการนิสติ หรืองานอืน่ ๆ  และปฏิบตั งิ านอืน่ เกีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบ
หมาย
ฝ่ายรับเข้าศึกษา ท�ำหน้าที่ประสานงานการรับนิสิตใหม่  ปฏิบัติงานจัดท�ำคู่มือ การรับ
สมัคร การจัดสอบคัดเลือกนิสิต การรับมอบตัวนิสิตใหม่ การตรวจสอบวุฒิการศึกษา  และงาน
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เรียนเสริมหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรืองานอื่น ๆ  และปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา ท�ำหน้าที่เก็บรวบรวมทะเบียนประวัติ ระเบียนการ
ศึกษา  การลงทะเบียนเรียน  การตรวจสอบออกเลขประจ�ำตัวนิสติ ใหม่ การจัดพิมพ์รายงานผล
การลงทะเบียนเรียน  หรืองานอื่นๆ และปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายการเรียนการสอนและการสอบ ร่วมท�ำหน้าทีจ่ ดั ตารางสอนในแต่ละภาคการศึกษา  
การจัดท�ำข้อสอบ การจัดตารางสอบและขั้นตอนการจัดสอบ งานคลังข้อสอบ  หรืองานอื่น ๆ  
และปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายประมวลผลการศึกษา  ท�ำหน้าทีป่ ระมวลข้อมูลทางการศึกษา  การแจ้งผลการศึกษา  
การตรวจสอบผลการศึกษาขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา  การออกหนังสือส�ำคัญแก่ผู้
ส�ำเร็จการศึกษา  และการพิมพ์ใบปริญญาบัตร  งานภาวะผูม้ งี านท�ำ  หรืองานอืน่ ๆ  และปฏิบตั ิ
งานอื่นเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ภาพกิจกรรม
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ที่ตั้ง ห้อง C 300 ชั้น ๓  โซน C  อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๓๕๒๔-๘๐๖๒
และ ห้อง ๓๑๐  ชัน้  ๓  อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิ์
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๒๒๒๑-๘๘๙๑
เว็บไซต์ :  reg.mcu.ac.th, reg.mcu.ac.th/eval
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จ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

สถาบันวิจยั พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที ๘ 
่
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อเป็นอนุสรณ์เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช  ได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ครบรอบ ๙๐ ปี  มีภารกิจส�ำคัญคือ ด�ำเนินการวิจยั และพัฒนางานวิชาการ  
เพื่อสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระ
ไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วน�ำองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาศีลธรรมและ
จริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
สถาบันวิจยั พุทธศาสตร์ แม้จะก่อตัง้ มาตัง้ แต่ พ.ศ.๒๕๒๒ ก็ตาม แต่การด�ำเนินงานสนอง
นโยบายตามวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ เอาไว้ ได้เริม่ ปฏิบตั อิ ย่างจริงจังเมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๗  โดยมหาวิทยาลัย
ได้ออกค�ำสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ มา ๒ คณะ คือ คณะกรรมการนโยบาย และคณะกรรมการ
ด�ำเนินงาน รวมทัง้ ได้แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านซึง่ ประกอบด้วย ผูอ้ ำ� นวยการ รองผูอ้ ำ� นวยการ  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ   
การด�ำเนินงานในระยะแรก ฝ่ายบริหารได้ด�ำเนินตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้ควบคู่ไปกับ
การศึกษารูปแบบการท�ำงาน ดังนั้นในปี พ.ศ.๒๕๓๐ จึงได้จัดประชุมก�ำหนดนโยบายเร่งด่วน
ของสถาบัน คือ  สถาบันวิจยั พุทธศาสตร์จะต้องเน้นการวิจยั ตนเองเป็นหลัก เพือ่ ให้ทราบบทบาท
และประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต่อมาคณะอนุกรรมการ
ยกร่างงานวิจัยจึงได้ก�ำหนดโครงการวิจัยขึ้นมา ๓ โครงการ คือ
๑) ประสิทธิภาพการผลิตพระพุทธศาสตรบัณฑิต  
๒) ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในทัศนะของอาจารย์
บัณฑิตพุทธศาสตรบัณฑิตและพระสังฆาธิการ  
๓) ศึกษาติดตามผลผู้สำ� เร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ.๒๕๒๘-๒๕๒๙  
โดยมอบหมายให้สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เร่งด�ำเนินการให้แล้วเสร็จทันงานฉลอง มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครบ ๑๐๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๓๒
จากนั้น สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ด�ำเนินการพัฒนาโครงการวิจัย และพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ การจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “โครงการพัฒนาบุคลาการด้าน
การวิจยั ” เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ เป็นการเพิม่ ทักษะ และประสบการณ์ ในการเขียนโครงการวิจยั
เพือ่ ขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั จากส่วนงานภาครัฐ และเอกชน การจัดสัมมนาเสนอผลงานวิจยั
นานาชาติ ซึ่งสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เริ่มด�ำเนินการจัดสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติขึ้น เมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นครั้งแรก เพื่อเป็นเวทีสำ� หรับบุคาลาการของมหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักวิจัย
คณาจารย์ นิสติ และผูส้ นใจ ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และงานวิจยั ทางพระพุทธศาสนา
โดยมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตทั้งในประเทศ และต่างประเทศเข้าร่วมงาน
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เพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การพัฒนางานวิจัยทางพระพุทธศาสนาควบคู่
กับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคม
ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาใน
ระดับชาติและนานาชาติ
วัตถุประสงค์
มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับการเผยแพร่ ประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาจิตใจและสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ปณิธาน
ศูนย์กลางการวิจัยพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและ
ปัญญา
กลยุทธ์
๑. พัฒนานักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มความรู้ และ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือนักวิจัยและการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
๒. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการน�ำองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน การ
พัฒนาบุคคลและสังคม และกิจการคณะสงฆ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
๔. ส่งเสริมให้ผลการวิจัยได้รับการอ้างอิง การน�ำเสนอ การน�ำไปใช้ การตีพิมพ์ และได้
รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
๕. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
พันธกิจ
๑. ก�ำหนดระบบและกลไกทีส่ อดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์การวิจยั และงานสร้างสรรค์
ของมหาวิทยาลัย
๒. ศูนย์กลางการบริหารจัดการงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย
๓. ส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยและเสริมสร้างจรรยาบรรณแก่นักวิจัย
๔. สนับสนุนการด�ำเนินงานเครือข่ายงานวิจัยเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ
๕. เผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์สู่ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และ
นานาชาติ
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
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ภาพกิจกรรมสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

สัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๒
ณ มจร อยุธยา

สั	
   มมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๖
ณ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

	
   โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดทำ�ข้อ
เสนอโครงการวิจัย

	
  

	
  

	
  

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดทำ�ข้อเสนอ
โครงการวิจัย

ที่ตั้ง
ชั้น ๓ อาคารสำ�นักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
โทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๓๕๒๔-๘๗๓
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ฉ.สถาบันภาษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ดำ� เนินการจัดการเรียนการสอน เพือ่ ให้เป็น
ตามปรัชญาที่ว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจ
และสังคม” โดยในระดับนานาชาตินั้น  มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากชาวพุทธทั่วโลกว่า
เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลกที่ส�ำคัญแห่งหนึ่ง ทั้งนี้โดยอ้างอิงจากจ�ำนวน
นิสติ ชาวต่างประเทศทีใ่ ห้ความสนใจเข้าศึกษาต่อทัง้ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา
เอก มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งผลของการจัดกิจกรรมจากการด�ำเนินตามนโยบายดังกล่าว
ท�ำให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. อธิการบดี ได้
เล็งเห็นถึงความจ�ำเป็นที่จะต้องพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากร ตลอดจนนิสิตของ
มหาวิทยาลัย จึงมีนโยบายที่จะจัดตั้งสถาบันภาษาขึ้น
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ ได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันภาษาขึ้นตามมติของสภา
วิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒  ใช้ชื่อส่วนงานว่า “สถาบันภาษา มจร” และประกาศเป็นข้อก�ำหนด
ในราชกิจจานุเบกษา ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๕๔ ง ลงวันที ๑
่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ว่า “มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติให้จัดตั้งสถาบันภาษา ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๕ เป็นต้นไป”
ในช่วงแรก สถาบันภาษาเปิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทัว่ ไป โดยเปิดให้ผสู้ นใจ ทัง้
ทีเ่ ป็นบุคลากร นิสติ และประชาชนทัว่ ไปศึกษาภาษาอังกฤษจากอาจารย์เจ้าของภาษา จากนัน้
ได้ริเริ่มด�ำเนินโครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่บุคลากรที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย โดยท�ำความร่วมมือกับสถาบันสอนภาษาจากเมืองออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
ส่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาท�ำการสอน นอกจากนี้ สถาบันภาษายังขยายการเรียนการสอนไปสู่
ภาษาอื่นๆ ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน ตามล�ำดับ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้เปิดสอนภาษาอังกฤษและภาษาไทยแก่นิสิตชาวต่างประเทศ ระดับ
ปริญญาตรี
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ สถาบันภาษาได้จดั ตัง้ กองทุนพัฒนาสถาบันภายใต้ขอ้ บังคับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยกองทุนสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๓  โดยได้รบั ทุนตัง้ ต้นสนับสนุนจากนายแพทย์รศั มี คุณหญิงสมปอง
วรรณิสสร จ�ำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนและสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
แก่นิสิตระดับปริญญาเอก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส�ำหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธศักราช ๒๕๕๔
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๖ สถาบันภาษา ได้แยกส่วนงานภายใน ออกเป็น ๒ ส่วนงาน คือ
๑. ส่วนงานบริหาร
มีอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารและงานสารนิเทศของสถาบัน
และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มงาน คือ
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๑.๑ กลุ่มงานบริหาร ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประสานงานด้านงบประมาณ การเงิน
การบัญชี พัสดุ นโยบายและแผนพัฒนา ประสานงานกับส่วนงาน และปฏิบตั งิ านอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒ กลุ่มงานวางแผน วิจัยและพัฒนา ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน การประกัน
คุณภาพ การจัดการความรู้ การบริหารความเสีย่ ง การวิจยั และพัฒนาสถาบันภาษา และกิจกรรม
ภายในสถาบันภาษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย และปฏิบตั งิ าน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒. ส่วนงานวิชาการ
มีอ�ำ นาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตรและ
งานบริหารวิชาการของสถาบัน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒.๑ กลุ่มงานจัดการศึกษา ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดท�ำต�ำราหลักสูตร พัฒนาสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งประสาน
งานการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาของคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒ กลุม่ งานบริการวิชาการ ปฏิบตั งิ านด้านบริการวิชาการภาษาในหลักสูตรวุฒบิ ตั ร
ภาษาต่างประเทศ การเขียนบทความทางวิชาการ การบริการการแปลภาษาต่างประเทศ การ
จัดทดสอบภาษาต่างประเทศ การให้บริการห้องสมุดและสื่อการเรียนการสอนด้านภาษา และ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ปัจจุบนั สถาบันภาษา เปิดการเรียนการสอนและสอบวัดความรูด้ า้ นภาษาอังกฤษแก่นสิ ติ
ทุกระดับของมหาวิทยาลัย รวมทัง้ เปิดสอนภาษาอืน่ ๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาญีป่ นุ่ ภาษาเวียดนาม
ภาษาพม่า และภาษาไทย และยังคงด�ำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ตามพันธกิจบริการวิชาการ
แก่สังคมอีกหลายโครงการ และยังคงด�ำเนินงานในฐานะเลขานุการจัดการประชุมนานาชาติ
วิสาขบูชาวันส�ำคัญสากลของโลก และงานอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายด้วยความยินดีและ
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้
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ภาพกิจกรรมสถาบันภาษา

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

คอร์สภาษาพม่า

คอร์สภาษาเวียดนาม

มหกรรมภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที	
   ๑
่

ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตดีงาม

คอร์สการทำ�อาหารญี่ปุ่น

สถาบันภาษาศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ตั้ง โซน D ๔๐๐ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
โทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๓๕๒๔-๘๐๙๘
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ช. สถาบันวิปัสสนาธุระ

สถาบันวิปัสสนาธุระ เดิมเรียกว่า ส�ำนักงานกลางกองวิปัสสนาธุระ อยู่ภายใต้การ
บริหาร งานของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ สมัยที่ด�ำรงต�ำแหน่งสังฆมนตรีว่าการปกครอง เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น และจุด
ประสงค์เพือ่ การศึกษาด้านวิปัสสนาธุระของวัดมหาธาตุการด�ำเนินงานในเบื้องต้น ได้อาราธนา
พระภาวนาภิรามเถร (สุข ปวโร) ผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถในทางวิปัสสนาธุระ
แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร มาเป็นอาจารย์ฝึกสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานที่พระ
อุโบสถวัดมหาธาตุ มีพุทธบริษัททั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ให้ความสนใจเข้ามาฝึกปฏิบัติมิได้ขาด
และบรรพชิตที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติรุ่นแรก ๒ รูป คือ พระมหาโชดก ญาณสิทธิ ป.ธ. ๙ (พระ
ธรรมธีรราชมหามุนี) วัดมหาธาตุ และพระครูสังวรสมาธิวัตร วัดเพลงวิปัสสนา
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ พระพิมลธรรมได้ส่งพระมหาโชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ. ๙ ไปศึกษา
ดูงานวิปสั สนาธุระทีส่ �ำนักศาสยิสสา เมืองแรงกูน ประเทศพม่า ซึง่ เป็นส�ำนักวิปสั สนาทีม่ ชี อื่ เสียง
ของพม่าเป็นเวลา ๑ ปี เมื่อครบก�ำหนดแล้วจึงได้กลับคืนสู่ประเทศไทย พร้อมกันนี้พระมหา
โชดก ยังได้นมิ นต์พระวิปสั สนาจารย์ชาวพม่าผูช้ ำ� นาญ(ตามค�ำขอของรัฐบาลไทยต่อรัฐบาลพม่า)
จากประเทศพม่ามาด้วย ๒ รูป คือ พระอาจารย์อาสภเถร ประธานกัมมัฏฐานาจาริยะ และพระ
อาจารย์อนิ ทวังสะ มาเพือ่ ช่วยฝึกสอนวิปสั สนาธุระในประเทศไทยด้วย ซึง่ การได้นมิ นต์พระเถระ
ทั้งสองมาก็เป็นไปตามด�ำริของพระพิมลธรรม
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ พระมหาโชดก ญาณสิทฺธิ และพระครูประกาศสมาธิคุณ ได้เป็นก�ำลัง
ส�ำคัญในการฝึกสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานในวัดมหาธาตุ ซึ่งนับวันจะมีผู้สนในปฏิบัติกัมมัฏฐาน
เพิม่ จ�ำนวนมากขึน้ โดยล�ำดับ พระสังฆาธิการ ผูบ้ ริหารคณะสงฆ์กใ็ ห้ความสนใจได้จดั ส่งครูสอน
พระปริยตั ธิ รรมเข้ามาฝึกอบรมวิปสั สนากัมมัฏฐานแล้วกลับไปเสนอพระภิกษุ สามเณร อุบาสก
อุบาสิกา ภายในเขตปกครองของตน จนปรากฏว่าส�ำนักวิปสั สนากัมมัฏฐานได้เกิดขึน้ ทัว่ ประเทศ
แม้แต่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จมาสมาทานพระวิปสั สนากัมมัฏฐาน ทีพ่ ระ
อารามแห่งนี้ และพระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อสด วัดปากน�้ำ) ก็ได้มาศึกษาวิปัสสนากัมมัฏฐาน
แบบนี้และรับรองว่า ส�ำนักนี้ปฏิบัติถูกต้องตามแนวทางสติปัฏฐาน ๔
วิปัสสนากัมมัฏฐานในต่างประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้ส่งคณะพระวิปัสสนาจารย์ น�ำ
โดยพระราชสิทธิมนุ ี (โชดก ญาณสิทธฺ )ิ และพระมหาวิจติ รติสสฺ ทตฺโต พธ.บ. แห่งวัดมหาธาตุ ไป
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศภาคพืน้ ยุโรป ได้ปฏิบตั ศิ าสนกิจสอนวิปสั สนากัมมัฏฐานและ
พักอยูท่ พี่ ทุ ธวิหารแฮมพ์สเตท ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา ๓ เดือน ต่อมาได้แต่งตัง้ จากคณะสงฆ์
แห่ง ประเทศไทยเป็นหัวหน้าฝ่ายพระธรรมทูตสายต่างประเทศและได้ขยายการเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาไปถึงประเทศเยอรมัน ฮอนแลนด์ ฟินแลนด์ สหรัฐอเมริกา และแคนนาดา โดยล�ำดับ ได้
มีผู้สนใจจ�ำนวนมากเข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ซึ่งมีพระสงฆ์ไทยเป็นผู้ท�ำหน้าที่ฝึกสมาธิ
วิปัสสนากัมมัฏฐานและสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้
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การพัฒนาการสถาบันวิปัสสนาธุระ
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงากรณราชวิทยาลัย ได้พิจารณา
เห็ น ว่ า การศึ ก ษาในด้ า นวิ ป ั ส สนาธุ ร ะโดยเปิ ด ส� ำ นั ก งานกลางวิ ป ั ส สนาธุ ร ะที่ วั ด มหาธาตุ
กรุงเทพมหานคร สมควรจะได้รับการฟื้นฟูขยายการบริหารงานในรูปแบบที่มีองค์กรหลัก
มารองรับ จึงได้มีมติอนุมัติให้ส�ำนักงานกลางวิปัสสนาธุระที่วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร
เป็ น สถาบั น วิ ป ั ส สนากั ม มั ฏ ฐานของมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย เมื่ อ วั น ที่ ๙ ธั น วาคม
พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยมีพระพิมลธรรม (สมเด็จพระพุฒาจารย์ : อาจ อาสภมหาเถร) เป็นผู้ลงนาม
ปัจจุบัน สถาบันวิปัสสนาธุระยังให้การบริการในด้านวิปัสสนากัมมัฏฐานเพื่อสืบทอด
จรรโลงสืบต่อกันมาอย่างไม่ขาดสาย จึงเกิดเป็นส�ำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานแบบ “ยุบหนอ
พองหนอ” ทั้งนี้ ก็เพราะการมองการณ์ไกลของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
อดีต สภานายกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นอกจากนี้ การวิปัสสนาธุระส�ำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ได้จัดตั้งศูนย์วิปัสสนานานาชาติขึ้น (The International Buddhist Meditation
Center (I.B.M.C.)) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยจัดให้มีการบรรยายธรรมเป็นภาษาอังกฤษ และ
สอนภาค ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากัมมัฏฐานอันเป็นแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และวัฒนธรรม
ไทย เพื่อศึกษาและวิจัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเพื่อให้ชาวต่างประเทศได้มีโอกาส
ปฏิบัติธรรมเข้าใจหลักธรรมอย่างแท้จริง
สถาบันวิปัสสนาธุระ เป็นส่วนงานที่ยกฐานะจากฝ่ายวิปัสสนาธุระ ส่วนธรรมนิเทศ
ส�ำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ขึ้นเป็นสถาบัน ที่มีสถานะเทียบเท่ากับคณะ
ส�ำนักหรือศูนย์ ตามข้อก�ำหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้ง
ส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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หน้า ๓๔ เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ง วันที่ ๒๕  ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมีพระเดชพระคุณ
พระราชสิทธิมุนี รักษาการผู้อ�ำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ รูปแรก สถาบันวิปัสสนาธุระ
มีภารกิจ อ�ำนาจ หน้าที่ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง
ภารกิจ อ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่
๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ “สถาบันวิปัสสนาธุระ มีภารกิจเกี่ยวกับการวางแผน พัฒนา
ส่งเสริม เผยแผ่และให้บริการวิชาการด้านการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากัมมัฏฐาน และฝึกอบรมคุณธรรม
งานพัฒนาคุณภาพวิปัสสนาจารย์ งานวิจัยพัฒนารูปแบบและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
สร้างเครือข่ายส�ำนักปฏิบัติธรรมและหน่วยอบรมคุณธรรมให้กว้างขวาง แบ่งการบริหารงาน
ออกเป็น ๒ ส่วน คือ
๑. ส่วนงานบริหาร  มีอำ� นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเกีย่ วกับงานบริหารงานนโยบาย
และพัฒนา งานบุคลากรงานงบประมาณ งานทะเบียนและงานสารสนเทศของสถาบันและ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๑.๑ กลุ่มงานบริหาร ปฏิบัติงานด้านธุรการ  ประสานงานด้านงบประมาณ  การเงิน
บุคลากร การบัญชี พัสดุ นโยบายและแผนพัฒนารวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒ กลุม่ งานทะเบียนและสารสนเทศ ปฏิบตั งิ านจัดท�ำทะเบียนผูป้ ฏิบตั ธิ รรมและผูเ้ ข้า
อบรมคุณธรรมให้เป็นระบบและจัดท�ำเว็บไซต์ จัดท�ำฐานข้อมูล จัดท�ำท�ำเนียบผู้เข้ารับการอบ
รมวิปัสสนากัมมัฏฐาน  และการฝึกอบรมคุณธรรมจัดท�ำรายงานประจ�ำปีของสถาบันเอกสาร
ประชาสัมพันธ์และด�ำเนินงานการเผยแผ่ผลงานด้านวิปัสสนากัมมัฏฐานและการฝึกอบรม
คุณธรรมสูส่ าธารณชนงานประกันคุณภาพสถาบัน รายงานประจ�ำปีและปฏิบตั งิ านอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๒. ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม  มีอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวข้อง
กับงานวิจัยและพัฒนางานวิจัยวิปัสสนาจารย์และงานบริการฝึกอบรมและปฏิบัติงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒.๑ กลุม่ งานวางแผน วิจยั และพัฒนาปฏิบตั งิ านด้านวิจยั ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนา
รูปแบบและวิธกี ารปฏิบตั วิ ปิ สั สนากัมมัฏฐาน ติดตามประเมินผล  และวางแผนพัฒนาสร้างองค์
ความรูด้ า้ นการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากัมมัฏฐานประสานเครือข่ายด้านคุณธรรมให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ ส่ง
เสริมและพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๒.๒ กลุม่ งานบริการฝึกอบรม  ปฏิบตั งิ านบริการหลักสูตรการฝึกปฏิบตั วิ ปิ สั สนากัมมัฏ
ฐานและการฝึกอบรมคุณธรรม แก่เยาวชน ประชาชนทัว่ ไป ผลิตหลักสูตรการอบรมทีเ่ หมาะสม
จัดหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผู้มารับการฝึกอบรมและสรุปรายงานประเมินผลการฝึก
อบรมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ที่ ตั้ ง อาคารวิ ป ั ส สนาธุ ร ะ สมเด็ จ พระพุ ฒ าจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิ ท ยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๙ หมู ๑ 
่ ถนนพหลโยธิน กม.๕๕ ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๘
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ช. ศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies Center)
ศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นส่วนงาน ๑ ใน ๓ ส่วนงานที่ตั้งขึ้นใหม่ ที่มีสถานะเทียบเท่ากับ
คณะ สถาบัน (ศูนย์อาเซียนศึกษา วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และวิทยาลัยพระธรรมทูต)
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรือ่ ง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า ๓๔ เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ
ง วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระเดชพระคุณพระราชวรเมธี, ดร. (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหาร ด�ำรงต�ำแหน่ง รักษาการผู้อ�ำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา รูปแรก
ศูนย์อาเซียนศึกษา มีภารกิจ อ�ำนาจ หน้าที่ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เรือ่ ง ภารกิจ อ�ำนาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ “ศูนย์อาเซียนศึกษา มีภารกิจเกีย่ วกับการ
บริหารงาน การวางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย การศึกษาวิจัย การจัดระบบสารสนเทศ และ
การให้บริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานอาเซียน คอยประสานความร่วม
มือกับส่วนงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียน แบ่งการบริหารงาน
ออกเป็น ๒ ส่วน คือ
๑. ส่วนงานบริหาร มีอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการของศูนย์
บริหาร วางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย สร้างความร่วมมือ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย แบ่งการบริการจัดการภายในออกเป็น ๒ กลุ่มงาน คือ ๑.๑ กลุ่มงานบริหาร
ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประสานงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ นโยบายและแผน
พัฒนา รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย ๑.๒ กลุม่ งานวางแผนและพัฒนาเครือข่าย ปฏิบตั งิ านด้านการวางแผน งานโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ พัฒนาเครือข่าย สร้างความร่วมมือแบบพหุภาคีระหว่างส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยและประชาคมอาเซียน และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดย
มี พระมหาเด่นพงษ์ พุทธฺ รกฺขโิ ต ด�ำรงต�ำแหน่ง ผูอ้ ำ� นวยการส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา
๒. ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ มีอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยว
กับการศึกษาวิจัย จัดระบบสารสนเทศ และให้บริการวิชาการองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน และปฏิบตั งิ านอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ๒.๑ กลุม่ งานวิจยั และสารสนเทศ
ปฏิบัติงานส่งเสริมการท�ำวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้พร้อมน�ำลงสู่การปฏิบัติที่จริง บริหารและ
ติดตามงานวิจัย จัดระบบสารสนเทศเพื่อเป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และปฏิบัติ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ๒.๒ กลุ่มงานบริการวิชาการ ปฏิบัติงานให้บริการ
วิชาการเกี่ยวกับองค์ความรู้ของประชาคมอาเซียน เผยแพร่องค์ความรู้สู่พื้นที่สาธารณะ จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกอบรม การสือ่ สารกับสังคม และปฏิบตั งิ านอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย”
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          สรุปได้ว่า ส่วนงานจัดการศึกษา ก็ดี ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ก็ดี ที่อยู่ในส่วนกลาง
ล้วนท�ำงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้อย่างประสานสอดคล้อง ท�ำให้มหาวิทยาลัยได้
เจริญพัฒนามาตามล�ำดับ  ทั้งสายจัดการศึกษา ก็มีนิสิตเข้ามาศึกษา และส�ำเร็จการศึกษา ทั้ง
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญญาเอก เป็นจ�ำนวนที่เพิ่มมากขึ้น  ทั้งสายสนับสนุนการ
ศึกษา ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ตอบสนอง ด�ำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการต่างๆ อย่างประสาน
สอดคล้องเพื่อสนับสนุนส่วนงานที่จัดการศึกษาได้อย่างลงตัว
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ตอนที่

๕

พันธกิจของมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
(จากมหาจุฬาฯ สู่ส่วนภูมิภาค)

ในตอนที่ ๕ จะกล่าวถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ
(๑) ส่วนงานจัดการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาเขต (๒) ส่วนงานจัดการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาลัยสงฆ์
ในการเสนอเนื้อหานั้นจะกล่าวถึงประเด็นหลักๆ เช่น ประวัติและพัฒนาการของส่วนงาน
สถานที่ตั้ง สาขาวิชาที่เปิดสอน พร้อมภาพประกอบของส่วนงานนั้น ๆ ดังต่อไปนี้
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๕.๑ ส่วนงานจัดการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาเขต
ก.วิทยาเขตหนองคาย

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ ก่อนเข้าพรรษา พระเถระระดับเจ้าคณะจังหวัด ๑๕ จังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กลับจากไปทัศนศึกษาภาคเหนือแล้วประชุมกันเป็นปัจฉิมนิเทศ ทีว่ ดั กลาง
จังหวัดสุรนิ ทร์ ครัง้ นัน้ พระราชปรีชาญาณมุน  ี (พระธรรมปริยตั มิ นุ )ี   เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย
ได้ปรารภกับพระเถระทั้งหลาย ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมควรมีวิทยาลัยสงฆ์ประจำ�ภาค
เพือ่ เป็นสถาบันหลักของงานศูนย์ประสานงานพระพุทธศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศ.ป.ศ.)  
ซึง่ ตัง้ ขึน้ ก่อนหน้านัน้ แล้ว ทีป่ ระชุมจึงมอบหมายให้พระมหาประทัย วชิรญาโณ (พระราชพุฒมิ นุ )ี
เลขาธิการ ศ.ป.ศ. สมัยนั้น เสนอเรื่องตั้งวิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ว.ส.อ.) ต่อที่
ประชุม ครัน้ ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาข้อเสนอนัน้ แล้ว พระสังฆเถระ ซึง่ ได้ท�ำ สังฆสันนิบาตกันในครัง้
นัน้ มีสงั ฆมติเป็นเอกฉันท์รบั หลักการรับรองการจัดตัง้ ว.ส.อ. ขึน้ ทว่าการจะจัดตัง้ ขึน้ ณจังหวัด
ใดนั้น ให้ยกไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป ซึ่งกำ�หนดประชุมกันที่จังหวัดหนองคาย
ครั้นถึงกลางปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ศูนย์ประสานงานพระพุทธศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้จัดประชุมกันที่วัดศรีษะเกษ อำ�เภอเมือง จังหวัดหนองคาย จึงได้น�ำ เรื่องการจัดตั้งวิทยาลัย
สงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นมาพิจารณาร่วมกันว่าสมควรจัดตั้งขึ้น ณ จังหวัดใด สังฆ
สันนิบาตนัน้ ได้เสนอให้ตงั้ ณ จังหวัดต่าง ๆ อันเป็นศูนย์กลางของภาคบ้าง จังหวัดใหญ่ ๆ บ้าง ที่
สมควรจัดตัง้ แต่กไ็ ด้รบั การปฏิเสธจากเจ้าคณะจังหวัดเหล่านัน้ ในทีส่ ดุ จึงยกให้จงั หวัดหนองคาย
รับไว้ด�ำ เนินการ ซึง่ กำ�หนดพิจารณาแนวทางการดำ�เนินการตัง้ วิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือร่วมกันในการประชุมประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๑๓
วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ พระราชปรีชาญาณมุนี (นวน เขมจารีป.ธ.๖) เจ้าคณะ
จังหวัดหนองคาย ประธานศูนย์ประสานงานพระพุทธศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จัด
ประชุมสังฆสันนิบาตประจำ�ปีขึ้นที่วัดศรีษะเกษ อำ�เภอเมือง จังหวัดหนองคาย และนิมนต์เจ้า
คณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด ผู้อำ�นวยการศูนย์ประสานงานพระพุทธศาสนาจังหวัดต่าง ๆ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ จังหวัด และพระจริยานิเทศก์ ๔๕๐ รูป มาร่วมประชุมประจำ�
ปี จึงได้น�ำ เรือ่ งการจัดตัง้ วิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสนอขึน้ พิจารณา ทีป่ ระชุมครัง้
นั้นมีสังฆมติเป็นเอกฉันท์ว่า
๑. ให้ตงั้ วิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีว่ ดั ศรีษะเกษ อำ�เภอเมือง จังหวัดหนองคาย
เนือ่ งจากมีโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดศรีษะเกษอยูแ่ ล้ว จึงได้ถอื เป็นแนวทางในการดำ�เนินงาน
ต่อไป ตลอดทั้งพระสงฆ์ สามเณรในประเทศลาวก็จะได้เข้ามาศึกษาด้วย
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๒. ให้ทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกันสนับสนุนอุปถัมภ์โดยจัดกฐินหรือ
ผ้าป่ามาถวายปีละ ๑-๒ ครัง้   และให้การช่วยเหลือด้านครูสอนและส่งภิกษุสามเณรมาเรียนด้วย
๓. ให้ตั้งมูลนิธิขึ้นไว้เป็นทุนบำ�รุงส่งเสริมกิจการวิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยตั้งทุนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาทและให้เริ่มตั้งทุนนิธิขึ้นตั้งแต่ที่ประชุมครั้งนั้น จังหวัดละ ๑ ทุน
ในการประชุมครั้งนี้ผู้ร่วมประชุมที่เป็นกำ�ลังอุปถัมภ์สำ�คัญฝ่ายฆราวาสคือฯพณฯเอนท
รี พิชเยน ทรโยธิน  เอกอัครราชทูตไทยประจำ�ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พร้อมด้วยคุณหญิงแสงเดือน พิชเยนทรโยธิน เป็นที่ปรึกษา การจัดทำ�ตราสารมูลนิธิและยังได้
บริจาคตั้งทุนมูลนิธิจำ�นวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)  และได้มอบให้อาจารย์
เกษม  บุญศรี อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ยกร่างตราสารมูลนิธิและภายหลังได้จด
ทะเบียนเป็นมูลนิธกิ บั ทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมายเมือ่ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๑๕  ตัง้
อยู่เลขที่ ๑๑๖๗  วัดศรีษะเกษ ถนนมีชัย ตำ�บลในเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมี ฯพณฯ เอนท
รี  พิชเยนทรโยธิน เป็นประธานมูลนิธิ พร้อมด้วยกรรมการ จำ�นวน ๙ คนในปี พ.ศ. ๒๕๓๐  ได้
เปลี่ยนชื่อจาก “ มูลนิธิวิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เป็น “มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย” และได้รบั ใบอนุญาตจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๓๐
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๑๔  จอมพลถนอม กิตติขจร (นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น)  และ
ท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส วางศิลาฤกษ์ อาคารวิทยาลัยสงฆ์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการนำ�ของเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดและฝ่ายสงฆ์มพี ระเทพรัตนโมลี
พระราชพรหมจริยคุณ และพระราชปรีชาญาณมุนี เป็นประธานสร้างอาคาร ๕ ชัน้ ทรงไทยสร้าง
ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก และดำ�เนินการก่อสร้างเสร็จ  ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๑๔  จอมพลถนอม กิตติขจร (นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น) และ
ท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส วางศิลาฤกษ์ อาคารวิทยาลัยสงฆ์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการนำ�ของเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดและฝ่ายสงฆ์มพี ระเทพรัตนโมลี
พระราชพรหมจริยคุณ และพระราชปรีชาญาณมุนี เป็นประธาน เป็นประธานสร้างอาคาร ๕ ชัน้
ทรงไทยสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก และดำ�เนินการก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๒๐
ในกาลต่อมา คณะผูบ้ ริหาร วิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ประชุมพิจารณาว่า
สมควรจัดการศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อรองรับพระภิกษุสามเณร ผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีผู้จบรุ่นแรก พ.ศ. ๒๕๑๘  ด้วยหวังว่า
จะให้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ทีว่ ทิ ยาลัยสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึง่ กำ�ลังรุง่ เรืองเป็น
ลำ�ดับในสมัยนัน้ เมือ่ จบการศึกษาแล้วจะได้ชว่ ยงานกิจการของวิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ และส่งไปช่วยงานกิจการพระพุทธศาสนาในจังหวัดต่าง ๆ ดังเจตนาแรกตั้งวิทยาลัยสงฆ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ดังนั้น เมื่อนำ�เสนอต่อมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขอเปิด
เป็นส่วนหนึ่งของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ได้อนุมัติยกฐานะวิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นเป็นวิทยาเขตของมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๗  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๑  และเป็นวิทยาเขตแห่งแรกของมหาวิทยาลัย
และคณะสงฆ์ไทยฝ่ายมหานิกาย
๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๑  พระพิมลธรรม (อาจ อาสภมหาเถร)  องค์สภานายกมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ได้เป็นประธานเปิดคณะครุศาสตร์  เอกบริหารการศึกษา และถือเป็นการเปิด
กิจการของวิทยาเขต
หนองคาย เป็นครั้งแรก ดังนั้น วิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเป็นส่วนหนึ่งของมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
๒๒  มิถุนายน ๒๕๒๑  สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถร) ประธานพิธีเนื่องในวโรกาส
เสด็จบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
พ.ศ. ๒๕๒๙  สภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติให้เรียกชือ่ เป็นทางการ
ว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตหนองคาย”
พ.ศ. ๒๕๓๓   เปิดสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง   คณะ
สังคมศาสตร์
          พ.ศ. ๒๕๓๙   จัดตั้งศูนย์การศึกษาวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  จังหวัดนครพนม   
เปิดการสอนสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๓๙ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.)
พ.ศ. ๒๕๔๐ เปิดสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๔๐ เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาพิเศษสำ�หรับพระสังฆาธิการและผู้ปฏิบัติการ
(กศ.พส.)
พ.ศ. ๒๕๔๑ เปลี่ยนสถานะศูนย์การศึกษาวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นวิทยาลัย
สงฆ์นครพนม
พ.ศ. ๒๕๔๙ เปิดหน่วยวิทยบริการวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร เปิดสอนสาขา
วิชาการสอนพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์ และเปิดสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมือง
การปกครอง คณะสังคมศาสตร์ และเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย ให้ย้ายหน่วยวิทยบริการจากวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารไปยัง เลขที่ ๒๑๙ ตำ�บล
ไฮหย่อง อำ�เภอพังโคน จังหวัดสกลนครเพื่อรองรับนโยบาย และแผนพัฒนาอาคารสถานที่ของ
มหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๗ สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้เลิกยุบหน่วยวิทยบริการจังหวัดสกลนคร
เนื่องจากสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ได้ส่งคณะกรรมการเข้าตรวจประเมิน
การจัดการศึกษา นอกสถานที่ตั้ง ปรากฏว่ามีผลการตรวจประเมิน “ไม่ผ่าน”
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
๒๑๙ หมู่ ๓ ตำ�บลค่ายบกหวาน อำ�เภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
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วิทยุเพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา
กับเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
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ร่วมจัดนิทรรศการงานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อทุกปี

งานโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำ�ปี ๒๕๕๖
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สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
เลขที ๒
่ ๑๙ หมู่ที่ ๓ ตำ�บลค่ายบกหวาน อำ�เภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐

	
  

เลขที่ ๒๑๙ หมู่ที่ ๓ ตำ�บลค่ายบกหวาน อำ�เภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐  www.mcunk.ac.th
โทรศัพท์ ๐๔-๒๔๙-๕๓๓๓  โทรสาร ๐๔-๒๔๙-๕๒๒๒ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๑๕๔๕-๓๐๔๘
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ข.วิทยาเขตเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นวิทยาเขตแห่งที่ ๓
ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค และเป็นแห่งแรกในภาคเหนือ จาก
การริเริ่มก่อตั้งราวเดือนกรกฎาคม ๒๕๒๔ โดย ผศ.รุ่งเรือง บุญโญรส อาจารย์ประจ�ำภาควิชา
ปรัชญาและศาสนา อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เรียนปรึกษากับ
เจ้าชื่น สิโรรส แห่งพุทธนิคมเชียงใหม่ ถึงความคิดที่จะจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นที่วัดอุโมงค์ (สวน
พุทธธรรม)เพื่อยกระดับการศึกษาของพระภิกษุสามเณรในจังหวัดภาคเหนือ   เจ้าชื่น สิโรรส  
ยินดีให้ความร่วมมือ
สิงหาคม ๒๕๒๔ ผศ.รุ่งเรือง บุญโญรส นมัสการกราบเรียน พระศรีธรรมนิเทศก์
(กมล  โชติมฺนฺโต) รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายการศึกษา วัดสันป่าข่อย ขอให้เสนอเรื่อง
ไปยังคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่โดยร่วมมือกับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดตั้ง
วิทยาลัยสงฆ์ล้านนาเพื่อจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยส�ำหรับพระภิกษุสามเณร ในจังหวัด
เชียงใหม่
ธันวาคม ๒๕๒๔ ผศ.รุ่งเรือง บุญโญรส ได้มีหนังสือนมัสการกราบเรียน พระมหานคร
เขมปาลี,ดร. (ได้ด�ำรงสมณศักดิ์สุดท้ายที่พระราชรัตนโมลี)  เลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย   ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในขณะนั้น ถึงความประสงค์ที่จะจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ดังกล่าว
ขอความเห็นและความสนับสนุน ท่านเลขาธิการฯ มีหนังสือตอบให้ความสนับสนุน ส่วนทีจ่ ะจัด
ตั้งเป็นสาขาหรืออยู่ในเครือของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ ก็แล้วแต่ความเหมาะ
สม   
กรกฎาคม ๒๕๒๕ พระศรีธรรมนิเทศก์ ท�ำหนังสือถึงพระราชพรหมมาจารย์ (ดวงค�ำ
ธมฺมทินฺโน) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้มอบหมายพระศรีธรรมนิเทศก์ ด�ำเนินการในนาม
ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ผศ.รุ่งเรือง บุญโญรส และคณะ เพื่อให้มีการจัดตั้ง
วิทยาลัยสงฆ์ขึ้น
สิงหาคม ๒๕๒๕ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือมอบหมายให้ พระศรีธรรมนิเทศก์
เป็นผู้พิจารณาด�ำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ล้านนาในนามคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ตาม
วัตถุประสงค์ ส่วนสถานทีจ่ ดั ตัง้ วิทยาลัยสงฆ์นนั้ คณะสงฆ์มคี วามเห็นตรงกันว่า วัดสวนดอก ต.สุ
เทพ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่สมควรและเหมาะสมอย่างยิ่ง
ผศ.รุ่งเรือง บุญโญรส ผศ.ดร.สิงห์ทน ค�ำซาวและ รศ.ดร.กาญจนะ แก้วก�ำเนิด อดีตรอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันร่างตราสารเพื่อจัดตั้งมูลนิธิวิทยาลัยสงฆ์ล้านนา ให้
เป็นองค์กรจัดตัง้ วิทยาลัยสงฆ์ลา้ นนา พฤศจิกายน ๒๕๒๖มีมติจากคณะกรรมการด�ำเนินการจัด
ตั้งวิทยาลัยสงฆ์ ให้เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๒๗ เป็นต้นไป ๑๔ มกราคม ๒๕๒๗  ผศ.รุ่งเรือง  
บุญโญรส ได้ท�ำหนังสือแจ้งต่อ  พระศรีธรรมนิเทศก์วา่   คณะกรรมการด�ำเนินงานมีความพร้อม
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ทีจ่ ะจัดตัง้ วิทยาลัยสงฆ์ลา้ นนาแล้ว  โดยจะเริม่ ด�ำเนินการ ตัง้ แต่ มิถนุ ายน ๒๕๒๗ พระศรีธรรม
นิเทศก์   ได้ท�ำหนังสือขออนุญาตใช้อาคารเรียนปริยตั ธิ รรมเดิมของวัดสวนดอกเป็นทีจ่ ดั ตัง้ และ
ด�ำเนินการ  ต่อพระครูศรีปริยัตยานุรักษ์ (ไฝ ญาณวุฑฒิ) เจ้าอาวาสวัดสวนดอก ในขณะนั้น
๑ มีนาคม ๒๕๒๗ พระราชพรหมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงนามในประกาศ
คณะสงฆ์จงั หวัดเชียงใหม่ เรือ่ งจัดตัง้ วิทยาลัยสงฆ์ลา้ นนา ให้มคี ณะกรรมการด�ำเนินงาน ประธาน
คือ พระศรีธรรมนิเทศก์  รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  รองประธาน คือ พระครูศรีปริยัตยานุ
รักษ์ เจ้าคณะอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่   คณะกรรมการประกอบด้วย ผศ.มณี   พยอมยงค์
(ศ.เกียรติคุณ ดร.มณี  พยอมยงค์ ศิลปินแห่งชาติ)  รศ.ดร.กาญจนะ แก้วก�ำเนิด    ผศ.ดร. สิงห์
ทน ค�ำซาว  อาจารย์อนันต์   ชันขุนทด  และกรรมการและเลขานุการ  ๒ ท่าน คือ ผศ.รุ่งเรือง
บุญโญรส และ ผศ.บ�ำเพ็ญ ระวิน
๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๗ พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์ (ประธานกรรมการด�ำเนินงานแทนพระ
ศรีธรรมนิเทศก์ซึ่งมรณภาพ ๒๒ มีนาคม ๒๕๒๗) พร้อมด้วย ผศ.รุ่งเรือง บุญโญรส ไปชี้แจงใน
ทีป่ ระชุม สภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ให้ความเห็นชอบในการจัด
ตั้งวิทยาลัยสงฆ์ล้านนา  เมื่อ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๗ เริ่มเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต  ปฐมหลักสูตรที่เปิดก็คือ สาขาวิชาศาสนา โดยมี พระมหาณรงค์ จิตฺตโสภโณ
(ปัจจุบนั ด�ำรงสมณศักดิท์ พี่ ระสุธวี รญาณ) ได้กรุณารับงานสอนวิชาความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับพระ
ไตรปิฎก วิชาพระวินัยปิฎก วิชาพระสุตตันตปิฎก ตลอดปีการศึกษา ๒๕๒๗ ส�ำหรับวิชาสามัญ
อื่นๆในหลักสูตรได้เชิญอาจารย์จากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาร่วมถวายความรู้  
๓ ตุลาคม ๒๕๒๘ พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์   ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ล้านนา กับ
ผศ.รุง่ เรือง บุญโญรส ได้เข้าร่วมชีแ้ จงในทีป่ ระชุมสภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เรื่องการด�ำเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต วิชาเอกศาสนา
ตลอด ๑ ปี กับ ๑ ภาคการศึกษา ในที่สุด สภามหาวิทยาลัยก็มีมติรับวิทยาลัยสงฆ์ล้านนาเป็น
กิจกรรมส่วนหนึ่งของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และให้ใช้ชื่อเป็น
ทางการว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตเชียงใหม่” มีสถานะ
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิจัยส่งเสริมและ
ให้บริการพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทัง้ การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
หลังจากนัน้ คณะกรรมการด�ำเนินงานได้อาราธนาพระราชสิทธาจารย์ (หนู ถาวโร) ขณะ
นัน้ ด�ำรงต�ำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมบริหารในต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการ
และบริหารวิทยาเขต
ต่อมา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก็ได้ด�ำเนินการแต่งตั้ง พระ
ราชสิทธาจารย์ เป็นรองอธิการบดี หัวหน้าวิทยาเขตเชียงใหม่   และพระครูศรีปริยัตยานุรักษ์
เป็นคณบดีคณะพุทธศาสตร์
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ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที ๒
่ /๒๕๔๐ เมื่อวันที ๒
่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๐ 
ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้ตงั้ ศูนย์การศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ วิทยาเขตเชียงใหม่ ณ วัดพระ
ธาตุหริภุญชัย  จังหวัดล�ำพูน และในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๐  เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๔๐ มีมติให้ยกฐานะศูนย์การศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดล�ำพูน เป็นวิทยาลัยสงฆ์
ล�ำพูน เพื่อขยายเขตการศึกษาไปยังสถานที่ที่เหมาะสม และเปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรใน
พื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อสนองนโยบายการกระจายโอกาส
ทางการศึกษาของสถาบัน ตามพระราชปณิธานในการสถาปนา ที่จะสนับสนุนให้พระภิกษุ
สามเณร ได้ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงอย่างทั่วถึง ตามศักยภาพและโอกาสอันสมควร
วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ วิทยาเขตเชียงใหม่
ปี ๒๕๓๖ เปิดสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาวิชาสังคมศึกษา
ปี ๒๕๓๗ เปิดสาขาวิชาพระพุทธศาสนา และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ปี ๒๕๓๘ เปิดสาขาวิชาปรัชญา และประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.)
ปี ๒๕๓๙ เปิดสาขาวิชาพุทธศาสนาส�ำหรับพระสังฆาธิการ ในชือ่ โครงการการศึกษาพิเศษ
ส�ำหรับพระสังฆาธิการ (กศ.พส.)
๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๐ ได้มพี ระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เปลีย่ นชือ่ เป็น  “มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่” ในปี ๒๕๔๑-๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ได้แต่งตั้ง พระราชวิมลเมธี (สังวาล  พรหมฺวณฺโณ) เป็นรองอธิการการบดี
วิทยาเขตเชียงใหม่แทนพระธรรมสิทธาจารย์ นับจากนั้นต�ำแหน่งรองอธิการบดีได้แก่ พระครู
พิพิธสุตาทร (บุญช่วย สิรินฺธโร) พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒  พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ (ธีรพงษ์ สิ
รินธฺ โร) พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ และพระราชสิงหวรมุนี (โสภณ โสภโณ) พ.ศ. ๒๕๕๗ – ถึงปัจจุบนั
ปี ๒๕๔๐ เปิดสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสาขาวิชาจริยศึกษา
ปี ๒๕๔๑ เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ปี ๒๕๔๓ เปิดสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ส�ำหรับพระธรรมจาริก ในชื่อโครงการ
การศึกษาพิเศษส�ำหรับพระธรรมจาริก (กศ.พจ.)และสาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
ปี ๒๕๔๗ เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
(คฤหัสถ์)
ปี ๒๕๔๘ เปิดประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขา วิชาการสอนพระพุทธศาสนาส�ำหรับพระธรรมจาริก(กศ.พจ.) และหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาวิชาปรัชญา
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ปี๒๕๕๐ เปิดหลักสูตรการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ (English Programme) สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ปี ๒๕๕๑ เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ปี ๒๕๕๑ เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี
ปี ๒๕๕๒ เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม
ปี ๒๕๕๓ เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ อธิบดีกรมป่าไม้ นายบุญชอบ สุทธิมนัสวงษ์ ได้ลงนามในประกาศ
กรมป่าไม้ ฉบับที่ ๕/๒๕๕๖ อนุญาตให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถเข้า
ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติปา่ ขุนแม่กวง เพือ่ ใช้เป็นสถานทีต่ งั้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ท้องที่ต�ำบลป่าเมี่ยง อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
เนื้อที่ ๙๐๖ ไร่มีนายปั่น อะทะเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้รับมอบอ�ำนาจด�ำเนิน
การแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อด�ำเนินการจัดสร้างวิทยาเขต
เชียงใหม่ในพื้นที่ดังกล่าว
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นองค์ประธาน
วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนเอนกประสงค์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนหลังแรก ณ พื้นที่ต�ำบลป่าเมี่ยง อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่

อาคารเรียน มจร วิทยาเขตเชียงใหม่หลังแรกในยุคเริ่มต้น (ยุคแรก)
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อาคารเรียน มจร ๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จ
พระราชดำ�เนินวางศิลาฤกษ์ (ยุคปัจจุบัน)

อาคารสำ�นักวิทยบริการ (สำ�นักวิชาการห้องสมุดและวิจัย)
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อาคารช้อยนันทาภิวัฒน์ (คณะครุศาสตร์และโรงเรียนบาลีสาธิต)

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนเอนกประสงค์ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ ณ พื้นที่ตำ�บลป่าเมี่ยง
อำ�เภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (ยุคอนาคต วิทยาเขตเชียงใหม่พื้นที่ ตำ�บลป่าเมี่ยง
อำ�เภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่)
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ค.วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มีฐานะเป็น
วิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้พัฒนามาจาก “วิทยาลัยสงฆ์
ภาคทักษิณ” ตั้งอยู่ ณ วัดแจ้ง-วรวิหาร ถนนราชด�ำเนิน  ต�ำบลท่าวัง  อ�ำเภอเมืองฯ  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  มีประวัติการก่อตั้งและพัฒนาการตามล�ำดับดังนี้
พ.ศ. ๒๕๑๓ คณะสงฆ์ภาคใต้ได้กอ่ ตัง้ วิทยาลัยสงฆ์ภาคทักษิณขึน้ โดยพระราชธรรมเวที
(เรือง วุฑฺฒิาโณ) เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน และมีพระมหาพร้อม โกวิโท
(ปัจจุบัน  พระเทพปัญญาสุธี รองอธิการบดี) เป็นผู้อ�ำนวยการ
พ.ศ. ๒๕๒๘ สภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้
มีมติให้วทิ ยาเขตนครศรีธรรมราช เปิดด�ำเนินการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)  
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) เปิดการเรียนการสอนในคณะพุทธศาสตร์ วิชาเอกศาสนา
เป็นครั้งแรก โดยมีพระเทพปัญญาสุธี (พร้อม โกวิโท) เป็นรองอธิการบดี ถึงปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๔๐ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ยกฐานะขึ้นเป็น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๔๐  เป็นผลให้วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้รับการยกฐานะตามกฎหมายด้วย และเปลี่ยน
ชื่อเป็น      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มีฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ และเป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ตัง้ อยู่ ณวัดแจ้งวรวิหาร ถนนราชด�ำเนิน ต�ำบลท่าวัง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. ๒๕๔๒  มีผู้บริจาคที่ดิน หมู่ที่ ๗ บ้านบางสะพาน ต�ำบลบางจาก อ�ำเภอเมืองฯ
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช จ�ำนวน ๓๙  ไร่ เ ศษ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น สถานที่ ก ่ อ สร้ า งมหาวิ ท ยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช แห่งใหม่ ปัจจุบันได้ซื้อที่ดินเพิ่ม ๒ ไร่
๓ งาน รวมทั้งสิ้น ๔๑  ไร่ ๓ งาน
พ.ศ. ๒๕๔๓  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชได้
เริ่มด�ำเนินการปรับปรุงพื้นที่ท�ำถนนเข้าพื้นที่ก่อสร้างอาคาร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
พ.ศ. ๒๕๔๔ ก่อสร้างอาคารอ�ำนวยการ ชั้นเดียว จ�ำนวน ๑ หลัง  
พ.ศ. ๒๕๔๖  ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น  จ�ำนวน ๑ หลัง
พ.ศ. ๒๕๔๗  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
พ.ศ. ๒๕๕๗  ก่อสร้างอาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ จ�ำนวน  ๑  หลัง
พ.ศ. ๒๕๕๘  ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์  ๓  ชั้น จ�ำนวน  ๑  หลัง
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พ.ศ. ๒๕๔๕  ได้ขยายห้องเรียนไปยังจังหวัดปัตตานี โดยเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาศาสนา ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร ต�ำบลตุยง อ�ำเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี ในปัจจุบันได้ก่อสร้างอาคารเรียนและย้ายไปยังสถานที่ใหม่ ณ ถนนโรงเหล้า
สาย ข. ต�ำบลรูสะมิแล อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
		
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓  สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครัง้ ที่ ๖/๒๕๕๓  
มีมติให้จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี โดยยกฐานะโครงการขยายห้องเรียนของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ซึ่งตั้งอยู่ ถนนโรงเหล้าสาย ข. ซอย
๑๐  ต�ำบลรูสะมีแล อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ขึ้นเป็น วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี โดยได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘  ตอนพิเศษ ๔ ง  วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔
ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีมีการเรียนการสอนใน ๓ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศาสนา
สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ขยายห้องเรียนไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานี   โดยเปิดสอนหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต คณะพุทธศาสตร์   สาขาวิชาศาสนา  ณ วัดพัฒนาราม  ต�ำบลตลาดใหม่  
อ�ำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปัจจุบันห้องเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการเรียนการสอน ๓ สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาศาสนา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
พ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ได้ย้ายไปท�ำการจัดการเรียนการสอน ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ บ้านบางสะพาน หมู่ที่ ๗ ต�ำบลบางจาก
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
พ.ศ. ๒๕๕๒  ดร.นนทพร โสภณ  ผู้ถือใบอนุญาตและเจ้าของวิทยาลัยศรีโสภณ ได้มอบ
ที่ดินและอาคารเรียนพร้อมอุปกรณ์การศึกษาของวิทยาลัยศรีโสภณให้เป็นของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จึงย้ายสถานที่ท�ำการจากอาคารเรียน
บ้านบางสะพาน มาบริหารจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (อาคารวิทยาลัยศรีโสภณ) เลขที่ ๓/๓ หมู่ที่ ๕ ต�ำบลมะม่วงสองต้น  
อ�ำเภอเมืองฯ  จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงปัจจุบัน
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อาคารเรียนสามชั้น

อาคารอ�ำนวยการ
226

ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	
  

ง. วิทยาเขตขอนแก่น
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ พระราชสารเวที เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง (ในขณะนั้น)
มีความประสงค์ทจี่ ะให้จดั ตัง้ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพือ่ เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
สำ�หรับพระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเสนอ
เรือ่ งไปยังมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์
(อาจ อาสภมหาเถร) นายกสภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในขณะนัน้ และสภามหาวิทยาลัย
ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งเป็นวิทยาเขตขอนแก่น เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๘ ตามหนังสือที่
๗๑๔/๒๕๒๘ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๘ ลงนามโดย พระมหานคร เขมปาลี เลขาธิการมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำ�แหน่งในขณะนั้น โดยใช้ชื่อเป็นทางการว่า “มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตขอนแก่น”
ต่อมามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีคำ�สั่งที่ ๘ ลงวันที ๒
่ ๗ มีนาคม ๒๕๒๙ แต่งตั้งให้
พระราชสารเวที เป็นผูร้ กั ษาการตำ�แหน่งรองอธิการบดีหวั หน้าวิทยาเขตขอนแก่น และแต่งตัง้ ให้
พระมหาโสวิทย์ โกวิโท  เป็นผู้รักษาการตำ�แหน่งคณบดีคณะพุทธศาสตร์ จึงได้ดำ�เนินการเปิด
ภาคการศึกษาครัง้ แรกเมือ่ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ในคณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาเอกศาสนา
มีนิสิตรุ่นแรกจำ�นวน ๒๑ รูป
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ลำ�ดับเหตุการณ์ส�ำ คัญของวิทยาเขตขอนแก่น
ปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ ขออนุมัติขยายเขตการศึกษาระดับวิทยาลัยสงฆ์ ตั้งอยู่วัดศรีวิชัย
วนาราม ตำ�บลกุดป่อง อำ�เภอเมืองเลย จังหวัดเลย เปิดดำ�เนินการสาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน(ภาษาไทย) มีนิสิตรุ่นแรกจำ�นวน ๓๕  รูป  
ปีพทุ ธศักราช ๒๕๔๒ ขออนุมตั ขิ ยายเขตการศึกษาระดับห้องเรียน ตัง้ อยูว่ ดั บูรพาภิราม         
(พระอารามหลวง)  ถนนผดุงพานิช ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดดำ�เนินการ
สาขาวิชาศาสนาปรัชญา มีนิสิตรุ่นแรก จำ�นวน ๔๙ รูป ต่อมาปีพทุ ธศักราช ๒๕๔๗ ย้ายมาตั้งที่
วัดสระทอง ถนนหายโศรก ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ปีพทุ ธศักราช ๒๕๔๕ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้เปิดดำ�เนินการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา จัด
ตัง้ ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น เบือ้ งต้นเปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาพระพุทธ
ศาสนา สำ�หรับบรรพชิต
ปีพทุ ธศักราช ๒๕๔๗ สภาวิทยาเขตขอนแก่น ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๔๗ เมือ่ วันที่
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น จัดตั้งสถานีวิทยุสถาบัน ขนาด ๑ กิโลวัตต์ เพื่อภาระกิจการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค ๙ โดยให้ชื่อสถานีวิทยุว่า “สถานีวิทยุกระจายเสียง
พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น” ระบบ F.M.
คลื่น 101.75 MHz.
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ ขออนุมัติขยายเขตการศึกษาระดับหน่วยวิทยบริการ ตั้งอยู่เลขที่
๕๗๗     วัดอภิสทิ ธิ์ ถนนนครสวรรค์ ตำ�บลตลาด อำ�เภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
เปิดดำ�เนินการสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มีนสิ ติ รุน่ แรกจำ�นวน ๔๑ รูป และปีเดียวกันขออนุมตั ิ
ขยายเขตการศึกษาระดับศูนย์การศึกษา ตั้งอยู่ที่วัดกลาง (พระอารามหลวง) ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ  ์ จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์  
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ วิทยาเขตขอนแก่นได้ขยายที่ทำ�การจาก วัดธาตุ พระอาราม
หลวง ตำ�บลเมืองเก่า อำ�เภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  มาตั้งอยู่ ณ เลขที่  ๓๐ หมู่ที่ ๑
ถนนขอนแก่น-น้�ำ พอง ตำ�บลโคกสี อำ�เภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมือ่ วันที่ ๑ พฤษภาคม
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐
ปีพทุ ธศักราช ๒๕๕๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนิน
เปิดป้ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นซึ่งเป็นสถานที่ทำ�งาน
แห่งใหม่ของวิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตร
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและให้เปิดสอนได้ตง้ั แต่ปกี ารศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
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ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ย้ายที่ทำ�การจากวัดสระทอง ถนน
หายโศรก ตำ�บลในเมือง  อำ�เภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มาตั้งอยู่ที่บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๔
ตำ�บลนิเวศน์ อำ�เภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ วิทยาลัยสงฆ์เลย ได้ย้ายที่ทำ�การจากวัดศรีวิชัยวนาราม ตำ�บล
กุดป่อง   อ�ำ เภอเมือง จังหวัดเลย มาตัง้ อยูท่ ี่ ๑๑๙ หมู่ ๕ ตำ�บลศรีสองรัก อำ�เภอเมืองเลย จังหวัดเลย
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ จัดตั้งศูนย์ภาษา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอาเซียน และศูนย์
๑
การศึกษาพระพุทธศาสนาอาเซียน และพระธรรมโกศาจารย์ ,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เดินทางมาเปิดป้ายศูนย์ภาษา ภูมปิ ญ
ั ญาและวัฒนธรรมอาเซียน
และศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนา เมือ่ วันเสาร์ท ๒๐ 
ี่ ตุลาคม ๒๕๕๕ อย่างเป็นทางการ สำ�หรับ
ศูนย์ภาษา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอาเซียน ได้ดำ�เนินการเปิดการเรียนการสอน ๘ ภาษา คือ
๑. ภาษาอังกฤษ สำ�หรับนิสติ โดยทัว่ ไป ๒. ภาษาไทย สำ�หรับนิสติ ต่างชาติทมี่ าศึกษาในวิทยาเขต
ขอนแก่น ๓. ภาษาลาว สำ�หรับนิสติ ทีส่ นใจโดยทัว่ ไป ๔. ภาษาธรรม-ไทยน้อย สำ�หรับนิสติ ทัว่ ไป
เพือ่ รักษาและค้นคว้าคัมภีรโ์ บราณอาน ๕.เวียดนาม สำ�หรับนิสติ ทัว่ ไป ๖. ภาษาจีน สำ�หรับนิสติ
โดยทั่วไป ๗. ภาษากัมพูชา สำ�หรับนิสิตทั่วไป

๑

ปัจจุบัน พระพรหมบัณฑิต
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พัฒนาการด้านอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น ณ ที่ท�ำการปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น ได้ด�ำเนินการก่อสร้าง
อาคารเพื่อรองรับการจัดการศึกษา จ�ำนวน ๗  อาคาร ดังนี้

	
  

อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์
(อาจ อาสภมหาเถร)

อาคารหอสมุดสารสนเทศ
สมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)

อาคารพิมลธรรมวรรณิสสรอุทิศ

	
  

อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)   	
  
(อาคารอเนกประสงค์)

อาคารหอฉันพระพิมลธรรม (อาจ อาสภมหาเถร)
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อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐  พรรษา

กุฎีรับรองพระพรหมสิทธิ  (ธงชัย สุขญาโณ)

	
  

ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	
  

	
  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีความก้าวหน้าทางด้าน
การจัดการศึกษาเป็นอย่างสูง จัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรจึงถึงระดับสูงสุด
ของอุดมศึกษา คือ ระดับปริญญาเอก ปัจจุบัน วิทยาเขตขอนแก่นจัดการศึกษา ระดับหลักสูตร
ประกาศนียบัตร จำ�นวน ๒ หลักสูตร ระดับปริญญาตรี จำ�นวน ๘ หลักสูตร ระดับปริญญาโท   
จำ�นวน ๔ หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จำ�นวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร จำ�นวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
๑.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
๒. หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำ�นวน ๘ หลักสูตร ดังนี้
๒.๑ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา
๒.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
๒.๓ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๒.๔ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
๒.๕ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
๒.๖ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๒.๗ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
๒.๘ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (English Program)
๓. หลักสูตรระดับปริญญาโท จำ�นวน ๔ หลักสูตร ดังนี้
๓.๑ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๓.๒ หลักสุตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
๓.๓ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๓.๔ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๔. หลักสูตรระดับปริญญาเอก จำ�นวน ๒ หลักสูตร  ดังนี้
๔.๑  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๔.๒  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
นิสิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น นอกจากจะมี
พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ภายในประเทศที่ให้ความสนใจเข้าศึกษาแล้ว ยังมีนิสิตจาก
นานาชาติที่ให้ความสนใจเข้าศึกษา ณ วิทยาเขตขอนแก่น ประกอบด้วย
๑. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๒. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๓. ราชอาณาจักรกัมพูชา
๔. สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ
๕. สาธารณรัฐอินเดีย
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ประวัติความเป็นมา
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณกเถร) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก  เจ้าอาวาสวัด
จักรวรรดิราชาวาส ได้ปรารภว่า “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น จังหวัดนครราชสีมา มีความ
เหมาะสมต่อการจัดตัง้ วิทยาลัยสงฆ์มากทีส่ ดุ เพราะเป็นเมืองเอกเป็นศูนย์กลางการศึกษามาแต่
เดิม”
ปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ พระเถรานุเถระในจังหวัดนครราชสีมาและกรุงเทพมหานคร
ที่มีภูมิลำ�เนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์
นครราชสีมา และที่ประชุมมีมติให้คณะสงฆ์ภาค ๑๑ เป็นผู้ด�ำ เนินการ
ปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ คณะสงฆ์ภาค ๑๑ มีมติจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา เพื่อเป็น
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ลงวันที ๒
่ ๘ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙) โดยมีพระพรหม
คุณาภรณ์ (เมื่อครั้งดำ�รงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมวิสุทธาจารย์) เป็นประธานสภาวิทยาลัยสงฆ์
นครราชสีมา
๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติ
ให้วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา เป็นวิทยาเขตนครราชสีมาและใช้นามว่า “มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตนครราชสีมา” ตัง้ อยูท่ ี่ อาคารเรียนโรงเรียนปริยตั สิ ามัญ
นครราชสีมา วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
โดยมีพระธรรมวิสุทธาจารย์ เจ้าคณะภาค ๑๑ และเจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร
เป็นประธานสภาวิทยาเขตรูปแรก และ พระสีหราชสมาจารมุนี (โอภาส นิรุตฺติเมธี) เจ้าคณะ
จังหวัดนครราชสีมา  และเจ้าอาวาส วัดพรหมราชเป็นรองอธิการบดีวทิ ยาเขตนครราชสีมาเป็น
รูปแรก (ปัจจุบันดำ�รงสมณศักดิ์ที่ “พระธรรมวรนายก”)
พัฒนาการด้านจัดการศึกษา
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๐ เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  คณะพุทธศาสตร์  สาขา
วิชาพระพุทธศาสนา  
ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓  เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์  สาขา
วิชาภาษาอังกฤษ
ปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา
สังคมศึกษา
ปีพุทธศักราช  ๒๕๓๖  เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์   สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา
ปีพทุ ธศักราช ๒๕๓๗ เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
รัฐศาสตร์  
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ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.)
ปีพทุ ธศักราช ๒๕๔๗ เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
(ป.บส.)
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ สาขา
วิชาการจัดการเชิงพุทธ
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙  เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธ
ศาสนา
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
(ป.บส.) ที่หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิ
ปีพทุ ธศักราช ๒๕๕๐ เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ สำ�หรับ
คฤหัสถ์
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ที่หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
สำ�หรับคฤหัสถ์
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒  เปิดสอนหลักสูตรพุทธมหาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธ
ศาสนา สำ�หรับคฤหัสถ์
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)
๑ เมษายน ๒๕๕๓ เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ที่หน่วย
วิทยบริการจังหวัดชัยภูมิ
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓  เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา
สำ�หรับพระภิกษุ สามเณร
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
สำ�หรับคฤหัสถ์
ปีพทุ ธศักราช ๒๕๕๖ เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
(ป.ศส.)

ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

233

พัฒนาการด้านกายภาพ
ปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ วิทยาเขตนครราชสีมาได้ก่อสร้างอาคารเรียนรวมเป็นตึก ๕ ชั้น
ยาว ๙๑ เมตร บนเนือ้ ที่ ๕๐ ไร่ ที่ ธรณีสงฆ์วดั พระนารายณ์มหาราชวรวิหาร บ้านหัวถนน ตำ�บล
หัวทะเล อำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หลวงพ่อคูณ ปริสทุ โฺ ธ บริจาค ๒๐ ล้านบาท พระราช
สีมาภรณ์ (โอภาส นิรุตฺติเมธี) เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา และ
ประชาชนจังหวัดนครราชสีบริจาคร่วมสมทบ ต่อมาหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ บริจาคเพิ่มอีก ๓๐ 
ล้านบาท รวม ๕๐ ล้านบาท
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยให้มสี ถานภาพเป็นนิตบิ คุ คลและเป็นมหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐ  ตามประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก  ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ ย้ายที่ตั้ง จากวัดพระนารายณ์มหาราช มาอยู่ที่ เลขที่ ๔๑๙ หมู่
ที่ ๗   บ้านหัวถนน ถนนชาติพฒ
ั นา ตำ�บลหัวทะเล อำ�เภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ ก่อสร้างที่พักสงฆ์ พระพรหมคุณาภรณ์ (พุ่ม กิตฺติสารเถร)
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ ก่อสร้างที่พักนิสิตหน้ามหาวิทยาลัย
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ ก่อสร้าง อาคารพระเทพวิทยาคม สูง ๓ ชั้น ใช้เป็นห้องสมุด
หอประชุม และหอฉัน หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ บริจาค ๕๐ ล้านบาท
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ ก่อสร้างโรงอาหาร และถนนภายในมหาวิทยาลัย
ปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๗ ตั้ ง สถานี วิ ท ยุ พ ระพุ ท ธศาสนา มจร.๙๙.๗๕ Mhz.
อาคารห้องส่ง อุปกรณ์
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ขยายการจัดการศึกษาเปิดหน่วยวิทยบริการจังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่
ที่วัดชัยภูมิวนาราม ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ ก่อสร้างลานปฏิบัติธรรม  
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ พระเทพภาวนาวิกรม เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ สร้างอาคารเรียน
๓ หลัง มูลค่า ๘๐ ล้านบาท บนที่ดินจำ�นวน ๑๔๖ ไร่ ๒  งาน ๔๘ ตารางวา ยกให้หน่วย
วิทยบริการจังหวัดชัยภูมิ  
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ หน่วยวิทยบริการจังหวัดชัยภูมิ ย้ายจากวัดชัยภูมิวนาราม ไปตั้ง
อยู่ที่ เลขที่ ๙๗ หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนเหลื่อม ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง อำ�เภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
ปีพทุ ธศักราช ๒๕๕๘ ก่อสร้างอาคารเรียนรวมศูนย์บณ
ั ฑิต ด้วยงบประมาณ ๘๐ ล้านบาท
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อาคารเรียนรวม ใช้เป็นสำ�นักงานและห้องเรียน ปริญญาตรี,โท

	
  

อาคารพระเทพวิทยาคม(คูณ ปริสุทฺโธ) ใช้เป็นห้องประชุมและห้องสมุด
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ฉ.วิทยาเขตอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี จัดตัง้ ขึน้ ตามประกาศ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามหนังสือที่ ๓๙๕/๒๕๒๙  ลงวันที่  ๒๗   
ธันวาคม ๒๕๒๙ เรื่อง อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาเขตอุบลราชธานี และประกาศมหาวิทยาลัย ที่
๗๙/๒๕๒๙ เรือ่ ง จัดตัง้ วิทยาเขตอุบลราชธานี ลงวันที ๒
่ ๗ ธันวาคม ๒๕๒๙ โดยสภามหาวิทยาลัย
ได้มีมติให้จัดตั้งวิทยาเขตอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๒๙ เมื่อวันที่ ๒  ธันวาคม
๒๕๒๙ วิทยาเขตอุบลราชธานี ในระยะเริ่มแรก จึงได้ด�ำเนินการบริหารจัดการศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและวิธกี ารสอน วิชาเอกการสอนสังคมศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๓๐ 
วิทยาเขตอุบลราชธานี เดิมตั้งอยู่ วัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี   จังหวัดอุบลราชธานี   เกิดขึ้นจากความคิดของพระเถระสองรูป คือ
พระราชรัตโนบล (พิมพ์   นารโท ป.ธ.๖,พ.ม.) อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี และพระกิตติ
ญาณโสภณ (สมเกียรติ สมกิตฺติ ป.ธ.๖) ต�ำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ริเริ่ม
ด�ำเนินการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี โดย
พระเถระทั้งสองรูปมีความเห็นพ้องกันว่า ต้องการให้พระภิกษุสามเณร กุลบุตรลูกหลานชาวไร่
ชาวนา ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับ
อุดมศึกษาและต้องการให้มสี ถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตัง้ อยูใ่ นท้องถิน่ ของจังหวัดอุบลราชธานี
ไม่จ�ำเป็นจะต้องทิ้งวัดวาพระศาสนาละทิ้งศรัทธาของญาติโยมไปศึกษาต่อในถิ่นอื่นหรือเข้าไป
ศึกษาที่กรุงเทพมหานคร เพราะการไปศึกษาในกรุงเทพมหานคร นั้น มีความเป็นอยู่ล�ำบาก
ยุ่งยากนานาประการ เช่นเรื่องวัดที่อยู่อาศัย เรื่องอาหารการขับฉัน เรื่องการเดินทางไปศึกษา
ในสถานศึกษา หรือส�ำนักเรียนต่าง ๆ นั้น มีความยุ่งยากล�ำบากมาก เหล่านี้เป็นต้น  
การย้ายที่ตั้งของวิทยาเขตอุบลราชธานี
ปีพ.ศ.๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีนโยบายให้ส่วนงานระดับ
วิทยาเขต พิจารณาหาสถานทีต่ งั้ แห่งใหม่ เพือ่ รองรับการขยายตัวทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
เพราะตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐  
นั้น ได้เปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์สามารถเข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้
หากวิทยาเขตใดมีความพร้อมที่จะขยับขยายหาที่ตั้งใหม่ได้ ก็ให้ด�ำเนินการได้
๑๖ มีนาคม ๒๕๔๒ พระเทพกิตติมุนี ประธานสภาวิทยาเขตอุบลราชธานี ได้นัดประชุม
สภาวิทยาเขตอุบลราชธานี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลกระโสบ ณ ศาลา
การเปรียญวัดบ้านดอนนกชุม ต�ำบลกระโสบ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พระเทพ
กิตติมุนี ได้เสนอเรื่องขออนุญาตใช้สถานที่ป่าสาธารณประโยชน์ ดงบั้งไฟ จ�ำนวน ๔๐๐ ไร่เศษ
ตัง้ อยูท่ อ้ งที่ หมูท่ ี่ ๑  บ้านหมากมี่ ต�ำบลกระโสบ อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
แต่ขออนุญาตใช้พนื้ ทีบ่ างส่วนด้านทิศตะวันออก จ�ำนวน ๒๑๒  ไร่เศษ ต่อทีป่ ระชุมสภาวิทยาเขต
236

ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

และสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลกระโสบ ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันแล้ว มีมติอนุญาตให้
วิทยาเขตอุบลราชธานีเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าว จ�ำนวน ๒๑๒ ไร่เศษตามที่เสนอ จากนั้น พระเดช
พระคุณพระเทพกิตติมุนี ได้น�ำคณะผู้บริหารคณาจารย์ ออกไปเตรียมพื้นที่ ที่ป่าสาธารณ
ประโยชน์ (ดงบั้งไฟ) ซึ่งไม่มีถนนเข้า จึงได้ขอแผ่ที่ดินของประชาชนเจ้าของที่ดิน เพื่อตัดถนน
จากถนนสมเด็จ (สายอุบล-ตาลสุม) ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร เข้ามายังสถานที่ตั้งใหม่ ชาวบ้าน
ก็ยินดีถวายที่ดินให้แก่วิทยาเขตอุบลราชธานี ข้างละ ๔  เมตร  รวมเป็น ๘ เมตร จนถึงที่ตั้ง
โครงการ
โครงการก่อสร้างวิทยาเขตอุบลราชธานี (ดงบั้งไฟ) แห่งใหม่
จากการที่มีการประชุมร่วมระหว่างสภาวิทยาเขตอุบลราชธานี และสภาองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลกระโสบ และที่ประชุมมีมติให้สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี แห่งใหม่แล้ว  ประธานสภาวิทยาเขตอุบลราชธานี มีบัญชาให้
รองอธิการบดีวทิ ยาเขตอุบลราชธานี ไปด�ำเนินการจัดท�ำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ทัง้ แผนระยะ
สัน้ แผนระยะยาว  และขอเสนอบรรจุแผนพัฒนาวิทยาเขตอุบลราชธานี ในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙) เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๒ เริ่มด�ำเนินการ
โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี (ดงบั้งไฟ)
ต�ำบลกระโสบ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยในระยะเริ่มแรก ได้ด�ำเนินการดังนี้
๑. ก่อสร้างถนนลูกรังจากถนนสมเด็จ(เส้นทางอุบล-ตาลสุม) ระยะทาง ๕๐๐ เมตร โดย
ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนต�ำบลกระ
โสบ และส�ำนักงานโยธาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
๒. ก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๑  หลัง ลักษณะทรงไทย  เสาไม้  โครงไม้ หลังคามุงหญ้า
แฝก กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร เพื่อเป็นส�ำนักงานกลางในการติดต่อประสานงานโครงการ
ก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี (ดงบั้งไฟ) และเป็น
สถานที่ปฏิบัติธรรมส�ำหรับพระนิสิต เป็นประจ�ำทุกปี
๓. ด�ำเนินการก่อสร้างกุฎีกัมมัฎฐาน ๒  หลัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร ยกพื้น เสา
คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นเทคอนกรีต ผนังก่ออิฐถือปูน โครงหลังคาไม้ หลังคามุงกระเบื้อง เพื่อ
ให้เป็นที่พักของเจ้าหน้าที่พระวิปัสสนาจารย์
๔. ขุดบ่อน�้ำบาดาล ๑ แห่ง และลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง ๑ เมตร ลึก ๕  
เมตร   
พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๕  ได้ด�ำเนินการระดมทุน จัดทอดผ้าป่าสามัคคี ๘๔,๐๐๐ พระธรรม
ขันธ์   ระดมทุนทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคพระสงฆ์สังฆาธิการ เพื่อหาทุนทรัพย์ปัจจัย
ก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาเขตอุบลราชธานี  โดยได้รบั การสนับสนุนจากท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัด
อุบลราชธานี (นายรุ่งฤทธิ  ์ มกรพงศ์) ผลจากการระดมทุนครั้งนี้  ได้อาคารเรียนและเสนาสนะ
ดังนี้
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๑. ศาลาหอประชุม ๑ หลัง กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓๗ เมตร ลักษณะทรงไทยประยุกต์
ชั้นเดียว ยกพื้นเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาโครงเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่ ก่อผนังข้างเมตร
ครึ่ง งบประมาณในการก่อสร้าง ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
๒. อาคารเรียนมกรพงศ์ ๑ หลัง  กว้าง  ๑๒  เมตร ยาว  ๓๗  เมตร  ลักษณะทรงไทย
ประยุกต์ ชัน้ เดียว ยกพืน้ พืน้ เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังก่ออิฐถือปูน โครงหลังคาเหล็ก หลังคา
มุงกระเบือ้ งลอนคู  ่ งบประมาณในการก่อสร้าง  ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๓. อาคารเรียนสหกรณ์อุบลราชธานี จ�ำกัด ๑  หลัง กว้าง ๑๒ เมตร ยาว  ๓๗  เมตร
ลักษณะทรงไทยประยุกต์ ชั้นเดียว ยกพื้น พื้นเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังก่ออิฐถือปูน โครง
หลังคาเหล็ก  หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ งบประมาณในการก่อสร้าง ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สอง
ล้านห้าแสนบาทถ้วน) นอกจากนี้ ยังได้จัดหาเจ้าภาพ ก่อสร้างห้องน�้ำ-ห้องสุขา จ�ำนวน ๒ หลัง
ๆ ละ ๓๐ ห้อง ด้านหลังของอาคารเรียนมกรพงศ์ และอาคารเรียนสหกรณ์อุบลราชธานี จ�ำกัด  
พัฒนาการด้านกายภาพ
พ.ศ.๒๕๔๖ จัดท�ำแผนพัฒนาวิทยาเขตอุบลราชธานี และมีโครงการที่ด�ำเนินการดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ สาย ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร จาก
ถนนสมเด็จ เข้ามายังโครงการสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย งบประมาณ  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท (สอง
ล้านบาทถ้วน) โดยได้รบั งบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต�ำบลกระโสบ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี และส�ำนักงานโยธาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
๒. ระบบไฟฟ้าแรงสูง จากถนนสมเด็จ เข้ามายังโครงการสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย
ระยะทาง ๑,๕๐๐  เมตร  ปักเสาไฟฟ้าแรงสูง  ลงหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง  งบประมาณ  
๖๕๐,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก การไฟฟ้า
ส่ ว นภู มิ ภ าคจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี โดยการประสานงานของ นายเกรี ย ง   กั ล ป์ ติ นั น ท์
ส.ส.อุบลราชธานี (งบ ส.ส.พัฒนาจังหวัด)
๓. เสนอโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาเขตอุบลราชธานี ตามรูปแบบรายการ
ของอาคารเรียนกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แบบอาคาร ๓๒๔ล/๔๑  มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเป็นค่าก่อสร้าง งบประมาณ  
๑๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท (สิ บ ล้ า นบาทถ้ ว น) แต่ ก ่ อ สร้ า งจริ ง ในวงเงิ น ท�ำสั ญ ญาก่ อ สร้ า ง  
๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ปรับพื้นเพิ่มเติม ๘๖๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็น
ราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น  ๑๘,๓๖๐,๐๐๐  บาท (สิบแปดล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
พ.ศ.๒๕๔๙ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี
(งบ CEO )เพื่อด�ำเนินการก่อสร้าง ดังนี้
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๑. ก่อสร้างห้องประชุม พระพรหมวชิรญาณ  กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๒๔ เมตร ชั้นล่าง
ของอาคารเรียนรวมวิทยาเขตอุบลราชธานี (งบประมาณพัฒนาจังหวัด) โดยผูว้ า่ ราชการจังหวัด
อุบลราชธานี (นายสุธ  ี มากบุญ)  ได้เห็นความส�ำคัญของการศึกษาทางพระพุทธศาสนา  จึงได้
จัดสรรงบประมาณพัฒนาจังหวัดให้ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ด�ำเนินการ
ก่อสร้างห้องประชุมเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และเป็นที่ประชุมคณะสงฆ์
จ�ำนวน  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
๒. ก่อสร้างมณฑปแท่นประดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุ ซึง่ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานให้แก่ประชาชนชาวจังหวัด
อุบลราชธานี ได้มาสักการะในวโรกาสพิธีเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา  ๗๒  พรรษา มหาราชินี  
“๗๒  พรรษา เทิดไท้มหาราชินี” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายสุธ  ี มากบุญ) ได้ให้
อัญเชิญมาประดิษฐานไว้สักการะ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธานี (ดงบัง้ ไฟ) พร้อมกับจัดสรรงบประมาณพัฒนาจังหวัดให้ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
อุบลราชธานี ด�ำเนินการก่อสร้างแท่นมณฑป และห้องประดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุ  จ�ำนวน  
๗๒๐,๐๐๐  บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๑  พระครูสารกิจโกศล  รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี   ได้
ด�ำเนินการต่อเติมอาคารเรียนรวม ชั้นล่าง โดยกั้นห้องโถงชั้นล่างด้านทิศตะวันนออก ท�ำเป็น
ห้องสมุดวิทยาเขตอุบลราชธานี ราคาก่อสร้าง ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมืน่ บาทถ้วน) และ
กั้นห้องโถงทางด้านทิศตะวันตก จ�ำนวน ๒ ห้อง ห้องที่ ๑ เป็นห้องจ�ำหน่ายสินค้า เรียกว่า
ร้านสวัสดิการโดยมีพระครูกิตติคุโณภาส เป็นผู้ด�ำเนินการ ราคาก่อสร้าง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(สองแสนบาทถ้วน) และห้องที่ ๒  กั้นเป็นห้องส�ำนักงานโครงการครูพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน โดยมอบหมายให้ พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล เป็นผู้ด�ำเนินการ ราคาก่อสร้าง
๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๒ พระครูสารกิจโกศล รองอธิการบดีวทิ ยาเขตอุบลราชธานี ได้ด�ำเนิน
การก่อสร้างอาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ�ำนวน ๑ หลัง ลักษณะทรงไทยประยุกต์
๓ ชั้น  งบประมาณในการก่อสร้าง ๑๔,๕๓๕,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน)
สาขาวิชาที่เปิดด�ำเนินการจัดการศึกษาในวิทยาเขตอุบลราชธานี
การบริหารจัดการศึกษา ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้เปิดด�ำเนินการ
จัดการศึกษาทั้งในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ๔ คณะ ๗  หลักสูตร
ประกอบด้วย
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๑.ระดับประกาศนียบัตร ๒ หลักสูตร คือ
๑.๑.หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
๑.๑.หลักสูตรประกาศนียบัตรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
๒.ระดับปริญญาตรี
๑. คณะพุทธศาสตร์
สาขาวิชาศาสนา
๒. คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
๓. คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
๔. คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๓. ระดับปริญญาโท เปิดสอน ๑ สาขาวิชา  คือ
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี จะด�ำเนินการขอเปิด
คณะ/สาขาวิชาเพิม่ ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕–๒๕๕๙)  
จ�ำนวน  ๒ คณะ ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตรประกาศนียบัตรเพิ่มเติมอีก
คือ.๑. ระดับประกาศนียบัตร
๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรจารึกอักษรโบราณ
๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรพระนักเผยแผ่
๒. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี
๑) คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๒. คณะพุทธศาสตร์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ส�ำหรับคฤหัสถ์
สาขาวิชาพระอภิธรรม
๓. ระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตร ๒ ปี
สาขาวิชาเอกพระพุทธศาสนา
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี เป็นสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ทีจ่ ะต้องรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา
เอก ในสาขาต่าง ๆ เพือ่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องและสนองตอบนโยบายของรัฐบาล
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังมีภาระกิจในด้านการวิจัย การให้
บริการด้านวิชาการแก่ชมุ ชน การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม และการส่งเสริมกิจการทางพระพุทธ
ศาสนา ซึ่งจะต้องปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ให้สามารถตอบสนองนโยบายเกี่ยวกับการกระจาย
โอกาสทางการศึกษา และสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพทั้งภายในและ
ภายนอก อีกทั้งต้องพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนา และ
ความเป็นสากล ให้มากยิง่ ขึน้   จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ จะต้องก�ำหนดทิศทางในการพัฒนาสถาบันการ
ศึกษาแห่งนี้ วิทยาเขตอุบลราชธานี เป็นสถาบันการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา เป็นมหาวิทยาลัย
ของรัฐในก�ำกับของรัฐบาล ได้ตระหนักถึงภารกิจในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีความรู้  
คู่คุณธรรม ทั้งในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท  
ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อเป็นการสนองตอบความต้องการของพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ใน
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่เข้มแข็ง สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความ
รู้คู่คุณธรรม น�ำพาสังคมไทยพัฒนาไปสู่ทิศทางเจริญรุ่งเรือง และสามารถแข่งขันกับประชาคม
โลกได้  ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ที่เน้นในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้ด�ำรงชีพอยู่ในสังคมได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ตามแนวนโยบายของรัฐบาล
วิทยาเขตอุบลราชธานี จึงได้สนองนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย ๔ ด้าน คือ ด้านผลิตบัณฑิต ด้านวิจยั และพัฒนา ด้านส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม และด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
แนวนโยบายการพัฒนาวิทยาเขตอุบลราชธานี
สืบเนื่องจากภูมิประเทศที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธานี นั้น จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดชายแดนตะวันออกสุดของประเทศไทย มี
พื้นที่อาณาเขตชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ๒ ประเทศ คือ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชา จึงนับได้วา่ จังหวัด
อุบลราชธานี เป็นประตูเมืองไปสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน  ความเป็นไปได้ในด้านศักยภาพทาง
ภูมิศาสตร์แล้วเหมาะสมที่จะพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนา แหล่งนักปราชญ์  
แรงปัจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธานี ในการที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา
จะต้องได้รบั การสนับสนุนจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นอย่างดียิ่ง กล่าวคือ
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๑. ได้รับการสนับสนุนที่ดินสาธารณประโยชน์ อันเป็นสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี คือ ป่าสาธารณประโยชน์ ดงบั้งไฟ ท้องที่หมู่ ๑
บ้านหมากมี่ ต�ำบลกระโสบ อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี   จังหวัดอุบลราชธานี จ�ำนวนเนื้อที่ดิน
๒๑๒ ไร่เศษ
๒. จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดทีม่ พี นื้ ทีก่ ว้างใหญ่ไพศาล มีอ�ำเภอทัง้ หมด ๒๕ อ�ำเภอ  
เป็นจังหวัดที่มีการคมนาคมสะดวก ทั้งทางรถไฟ รถทัวร์ เครื่องบิน คือ มีสนามบินนานาชาติ
อุบลราชธานี สถานี บขส. มีรถทัวร์ปรับอากาศจากอุบลราชธานี-ปากเซ (ประเทศลาว) บริการ
ทุกวัน
๓. สถานทีต่ งั้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ตัง้ อยูไ่ ม่
ห่างไกลจากสนามบินนานาชาติ เท่าใดหนัก ประมาณ ๑๐ ก.ม.   
๔. สถานทีต่ งั้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ตัง้ อยูไ่ ม่
ห่างไกลจากโรงพยาบาลสงฆ์ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ บ้านปลาดุก ต�ำบลไร่น้อย อ�ำเภอ
เมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  ( ๕ ก.ม.)      
๕. ในปัจจุบนั นี้ มีพระภิกษุสามเณรชาวต่างประเทศ คือ  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชา ได้เดินทางเข้ามาศึกษาอยู่ที่
วิทยาเขตอุบลราชธานี ปีละหลายรูป

ภาพอาคารเรียนวิทยาเขตอุบลราชธานี
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ป้ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี

ศาลาปฏิบัติธรรม  วิทยาเขตอุบลราชธานี
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ช.วิทยาเขตแพร่

ปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ พระเทพวิริยาภรณ์ (สุจี กตสาโร) รองเจ้าคณะภาค ๖ พระราช
รัตนมุนี (รส คณฺธรโส) เจ้าคณะจังหวัดแพร่ และพระโสภณปริยัติธรรม (ปั๋น สิกฺขาสโภ) รองเจ้า
คณะจังหวัดแพร่ ได้ประชุมปรึกษากันเพือ่ หาแนวทางในการจัดตัง้ วิทยาเขตแพร่ โดยความร่วม
มือของทุกฝ่าย คือ ทั้งฝ่ายบรรพชิต และฝ่ายคฤหัสถ์ ฝ่ายบรรพชิตมีเจ้าคณะจังหวัดแพร่, เจ้า
คณะจังหวัดน่าน, เจ้าคณะจังหวัดพะเยา, เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย, เจ้าคณะจังหวัดลำ�ปาง, เจ้า
คณะจังหวัดอุตรดิตถ์, เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย รวมทัง้ เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับชัน้ ในเขต
ภาค ๕ และภาค ๖ ส่วนคฤหัสถ์มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนนารี
รัตน์จังหวัดแพร่คณะศึกษานิเทศน์ และนายอำ�เภอทุกอำ�เภอ ในจังหวัดแพร่ ต่างก็ให้ความ
สนับสนุนเห็นชอบในการจัดตั้งวิทยาเขตแพร่ ขึ้น ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เลขที่ ๑๖
ตำ�บลในเวียง อำ�เภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยได้เสนอเรื่อง เข้าสู่สภามหาวิทยาลัย มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานครฯ
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๓๐ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๓๐ มีมติให้จัด
ตั้งวิทยาเขตแพร่ขึ้น โดยมีชื่อเต็มว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทยาเขตแพร่” และได้อนุมัติให้เปิดสอน “คณะครุศาสตร์” สาขาวิชาเอกการศึกษานอก
โรงเรียน โดยมี พระเทพวิริยาภรณ์ (สุจี กตสาโร) เป็นรองอธิการบดีรูปแรก พระโสภณปริยัติ
ธรรม เป็นผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยบริหาร พระเมธีวราภรณ์ เป็นผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ พระครู
โกศลสมณคุณ เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน พระครูโสภณธวัชชัย เป็นผู้ช่วย
อธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต พระสุนทรธรรมาภรณ์ เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
พระครูโสภณคุณาภรณ์ เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ พระครูมุนินทร์ธรรมานุวัตร เป็นรองคณบดี
คณะครุศาสตร์ และพระครูพิบูลธรรมภาณ เป็นเลขานุการคณบดี คณะครุศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๓๐ วิทยาเขตแพร่ ได้ดำ�เนินการเปิดรับสมัครให้พระภิกษุสามเณรเข้าศึกษา
และปฐมนิเทศ เปิดการศึกษารุน่ แรกเมือ่ วันที่ ๑ มิถนุ ายน ๒๕๓๐ มีพระภิกษุสามเณรสมัครเข้า
ศึกษารุ่นแรก ในสาขาวิชาเอกการศึกษานอกโรงเรียนจำ�นวน ๕๐ รูป ปัจจุบัน วิทยาเขตแพร่
เปิดสอนระดับปริญญาตรี ใน ๔ สาขาวิชาคือ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชารัฐศาสตร์
(วิชาเอกการปกครอง) สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท
ใน ๒ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์นอกจากนั้น
วิทยาเขตแพร่ยังได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
และหลักสูตรประกาศนียบัตรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.ศส.)
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ที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ตั้งอยู่ที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๕
ตำ�บลแม่คำ�มี อำ�เภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๖๔-๖๒๗๓, ๐-๕๔๖๔๖๕๘๕ ห่างจากทีต่ งั้ เดิมประมาณ ๑๕ กิโลเมตร เดินทางจากตัวเมืองไปทางเหนือ ตามทางหลวง
หมายเลข ๑๐๑ และพื้นที่ตั้งอยู่ติดทางหลวง หลักกิโลเมตรที่ ๑๔๙ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ วิทยาเขตแพร่ ได้ขยายห้องเรียนไปยังวัดบุญวาทย์วิหาร จังหวัดลำ�ปาง                       
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงวันที ๒
่ ๘ มิถนุ ายน ๒๕๔๕ เปิดสอน
สาขาวิชาศาสนา มีพระสุนทรมุนี (พระราชธรรมาลังการ) รองเจ้าคณะจังหวัดลำ�ปาง เป็น
ประธานห้องเรียน ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำ�ปาง และผู้อำ�นวยการ
วิทยาลัยสงฆ์นครลำ�ปาง โดยเปิดสอนสาขาวิชาศาสนา สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาพระพุทธศาสนา
สาขาการสอนพระพุทธศาสนา ปัจจุบันได้รับการยกฐานะโครงการขยายห้องเรียนวัดบุญวาทย์
วิหาร จังหวัดลำ�ปาง ขึ้นเป็น “วิทยาลัยสงฆ์นครลำ�ปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย”
พ.ศ. ๒๕๔๕  ได้มีการขยายพื้นที่จากวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร มายังบ้านหนองห้า
หมู่ที่ ๕ ตำ�บลแม่ค�ำ มี อำ�เภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ดำ�เนินการก่อสร้างวิทยาเขตแพร่แห่งใหม่
โดยการถวายทีด่ นิ จากพ่ออาจารย์รตั น์ พนมขวัญ จำ�นวน ๗ ไร่ ๓ งาน ๕๐ ตารางวา และอาจารย์
สุขุม กันกา ซึ่งในขณะนั้นดำ�รงตำ�แหน่งเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเป็น
ศิษย์เก่าหลักสูตรประกาศบัตรวิชาชีพครูได้ประสานงานขอรับงบประมาณจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ โดยมีนายแพทย์ชาญชัย ศิลปอวยชัย นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำ�นักงานหลังแรก
ปัจจุบัน วิทยาเขตแพร่ มีที่ดิน จำ�นวน ๓๖ ไร่ ๑ งาน ๗๗.๙ ตารางวา และมีสิ่งก่อสร้าง
ดังนี้
๑. อาคารประชาสัมพันธ์ จำ�นวน ๑ หลัง
๒. อาคารเรียน ๙๐ ปี พระมหาโพธิวงศาจารย์ จำ�นวน ๑ หลัง
๓. อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่อุปถัมภ์ จำ�นวน  ๑ หลัง
๔. อาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ จำ�นวน ๑ หลัง
๕. อาคารหอประชุมสิริราชานุสรณ์ จำ�นวน ๑ หลัง
๖. อาคารปฏิบัติธรรม (หอฉัน) จำ�นวน ๑ หลัง
๗. อาคารหอพักนิสิต จำ�นวน ๑ หลัง
๘. อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จำ�นวน
๑ หลัง
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ผู้บริหารวิทยาเขตแพร่ตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๔๐
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สุจี กตสาโร)
พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๕
พระครูพินิจธรรมประภาส (ดวงทิพย์ ธีรปญฺโญ) ปัจจุบันดำ�รง		
สมณศักดิ์ที่ พระปัญญากรกวี
พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๓   พระครูโสภณพัฒนานุยุต (วรเชฏฐ์ ชวนปญฺโญ)
พ.ศ. ๒๕๕๔- ปัจจุบัน พระราชเขมากร (ประยุทธ ภูริทตฺโต)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เป็นสถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ทีจ่ ะต้องรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ในสาขาวิชาต่างๆ
เพือ่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ตอบสนองความต้องการและแผนพัฒนาประเทศ นอกจากนีย้ ังมี
ภารกิจในด้านการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม  การทำ�นุบ�ำ รุงศิลปวัฒนธรรม และการส่ง
เสริมพระพุทธศาสนา ซึ่งจะต้องปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ให้สามารถตอบสนองนโยบายเกี่ยวกับ
การกระจายโอกาส และสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพทั้งภายในและ
ภายนอก อีกทั้งต้องพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และความเป็นสากล ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย คือ ผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่
สังคม และทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

ภาพมุมสูง มจร  วิทยาเขตแพร่
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ซ.วิทยาเขตสุรินทร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช  
๒๕๓๑ โดยคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมี พระราชสิทธิโกศล เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ขณะนั้น)
พร้อมทั้งข้าราชการ ซึ่งมี นายเถกิง เจริญศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ คณาจารย์ พ่อค้าและ
ประชาชน ได้พร้อมใจกันดำ�เนินการให้ขออนุญาตจัดตั้ง โดยมี พระศรีธีรพงศ์ (ปัจจุบันดำ�รง
สมณศักดิ์ที่ พระธรรมโมลี,ป.ธ.๙,ดร. รองอธิการบดี/ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์)  รองเจ้า
คณะจังหวัดสุรนิ ทร์ฝา่ ยจัดการศึกษา และ พระมหาประจักษ์ จกฺกธมฺโม (ปัจจุบนั ดำ�รงสมณศักดิ์
ที่ พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร/รองเจ้าคณะอำ�เภอท่าตูม) พระ
จริยนิเทศก์ประจำ�จังหวัดสุรินทร์  เป็นผู้แทนในการขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที ๒
่ /๒๕๓๑ เมื่อวันที ๒
่ ๔  มีนาคม ๒๕๓๑  มีมติ
ให้จัดตั้ง วิทยาเขตสุรินทร์  ขึ้นใน “คณะสังคมศาสตร์” โดยมีชื่อเต็มว่า  “มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตสุรินทร์” โดยใช้อาคารและสถานที่ของวัดศาลาลอย
พระอารามหลวง  อำ�เภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  เป็นสำ�นักงานและอาคารเรียน  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตสุรินทร์   ได้ทำ�การ
ปฐมนิเทศเปิดการศึกษารุ่นแรก เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๑  และได้ประกอบพิธีเปิดป้าย
ณ อาคารเรียนโรงเรียนปริยัติธรรม วัดศาลาลอย เมืองสุรินทร์ เป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ ๓๐ 
ตุลาคม ๒๕๓๑  โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระ
สังฆราช  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพิศาล มูลศาสตรสาทร  ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น
ประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีเจ้าคณะจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง ๑๗ จังหวัด  ผู้ว่า
ราชการจังหวัดทัง้ ๑๗    จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระสังฆาธิการ ข้าราชการ พ่อค้า  
และประชาชนเข้าร่วมในพิธี
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ปีพทุ ธศักราช ๒๕๔๐   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รบั พระราชบัญญัติ
รับรองสถานภาพความเป็นนิติบุคคลของมหาวิทยาลัย และมีพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย
เรียกชื่อว่า  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.  ๒๕๔๐ โดย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน
๒๕๔๐ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก  ลงวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๔๐  
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒  วิทยาเขตสุรินทร์ได้ย้ายสถานที่ตั้งจากวัดศาลาลอย พระอาราม
หลวง   ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ไปอยู่บริเวณที่สาธารณประโยชน์ป่าสกร็อม
หมู่ที่ ๘  ตำ�บลนอกเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยประชาชนในเขตตำ�บลนอกเมือง และ
องค์การบริหารส่วนตำ�บลนอกเมือง ได้มอบพื้นที่จำ�นวน ๑๐๐ ไร่ ให้เป็นที่ตั้งแห่งใหม่จนถึง
ปัจจุบนั และในปีเดียวกันวิทยาเขตสุรนิ ทร์ได้กอ่ สร้างอาคารเรียนขนาดสูง ๓ ชัน้ ยาว ๕๖ เมตร
มีพื้นที่ใช้สอย  ๒,๖๐๐ ตารางเมตร จำ�นวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการศึกษาและการ
บริ
หารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์
	
  

	
  

ปีพทุ ธศักราช ๒๕๔๘ วิทยาเขตสุรนิ ทร์ได้รบั งบประมาณเพือ่ ก่อสร้างอาคารหอสมุดและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ขนาดสูง ๓ ชั้น ยาว ๓๕ เมตร  มีพื้นที่ใช้สอย ๑,๓๖๘  ตารางเมตร
จำ�นวน  ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นแหล่งให้บริการด้านห้องสมุด การสืบค้นด้วยระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ห้องปฏิบัติการงานวิจัย ห้องพุทธศิลป์ และเป็นห้องบริหารงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับสำ�นักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์
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ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ วิทยาเขตสุรินทร์ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารสำ�นักงาน
วิทยาเขต ขนาดสูง ๓ ชั้น ยาว ๔๗  เมตร มีพื้นที่ใช้สอย ๑,๗๗๖ ตารางเมตร จำ�นวน ๑ หลัง   
ปัจจุบนั ได้ปรับใช้เป็นสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน ๓ ส่วนงาน คือ สำ�นักงานวิทยาเขตสุรนิ ทร์ การจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และห้องบรรยายของหลักสูตรประกาศนียบัตร
	
  

ปัจจุบนั วิทยาเขตสุรนิ ทร์  ได้มกี ารพัฒนาบริบทต่างๆ ของวิทยาเขตเพือ่ ให้มคี วามเหมาะ
สมและสอดคล้องกับบรรยากาศทางวิชาการ ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม  เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สนามกีฬา ก่อสร้างมณฑปเพื่อ
ประดิษฐานพระมหาเศรษฐีนวโกฎิ และก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕
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ด้านบุคลากร
วิทยาเขตสุรนิ ทร์ได้แบ่งส่วนงานออกเป็น ๓ ส่วนงานหลัก คือ สำ�นักงานวิทยาเขตสุรนิ ทร์  
วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์และสำ�นักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ มีบุคลากรทั้งสายวิชาการและปฏิบัติ
การวิชาชีพ ทั้งที่เป็นบุคลากรประจำ�และลูกจ้างชั่วคราว จำ�นวน ๖๙ รูป/คน ดังนี้
คุณวุฒิ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

อาจารย์
๒๐
๑๐
๓๐

สายวิชาการ
ผศ.
๖
๒๔
๓๐

ศ.

รศ.

สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
คุณวุฒิ
ประจำ�
ชั่วคราว
รวม

ต�่ำกว่าปริญญาตรี
๑๒
๑๒

ปริญญาตรี
๑๒
๙
๒๑

ปริญญาโท
๖
๖

รวม
๑๘
๒๑
๓๙

ด้านนิสิต
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ วิทยาเขตสุรินทร์ได้จัดการศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตร
๑  หลักสูตร ระดับปริญญาตรี จำ�นวน ๕ สาขาวิชา และระดับปริญญาโท ๑ สาขาวิชา มีนิสิต
รวมทั้งสิ้น ๗๑๒ รูป/คน ดังนี้
ระดับ
ประกาศนียบัตร
   - การสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ปริญญาตรี
   - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
   - สาขาวิชาสังคมศึกษา
   - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
   - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์
ปริญญาโท
   - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

จำ�นวน (รูป/
คน)
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๑๑๕
๓๗
๑๑๖
๗๔
๕๔
๒๕๓
๖๓
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ฌ.วิทยาเขตพะเยา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา เดิมเป็นวิทยาลัยสงฆ์พะเยา
ขึ้นอยู่กับวิทยาเขตเชียงใหม่ ซึ่งวิทยาลัยสงฆ์พะเยาได้รับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะสงฆ์
จังหวัดพะเยา ที่ ๑/๒๕๓๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลงนามโดย พระโสภณธรรมเมธี
เจ้าคณะจังหวัดพะเยา โดยมี พระเทพวิสุทธิเวที รองเจ้าคณะภาค ๖ เป็นประธานกรรมการ
บริหาร พระโสภณธรรมเมธี เป็นผู้อำ�นวยการ ร.ท.ปรีชา หอมประภัทร เป็นหัวหน้าสำ�นักงาน
พระมหาณรงค์ ฐิตเมโธ เป็นเลขานุการสำ�นักงาน และได้รับการจัดตั้งเป็นวิทยาเขต ในนาม
“มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ วิ ท ยาเขตพะเยา” ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย ที่ ๔๐/๒๕๓๔ เรื่อง ตั้งวิทยาเขตพะเยา ประกาศ ณ วันที่ ๒๐  สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๓๔ ลงนามโดย พระสุเมธาธิบดี นายกสภามหาวิทยาลัย ในขณะนั้น
ต่อมา ได้มีการตราพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๔๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๕ ก วันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๔๐ ทำ�ให้สถานภาพของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปลี่ยน
เป็น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐ และวิทยาเขต
พะเยา จึงเป็นส่วนงานหนึง่ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามมติทปี่ ระชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครัง้ ที่ ๑๑/๒๕๔๑ เมือ่ วันที ๒
่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกาศ
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา แรกเริม่ ตัง้ อยู่ ณ เลขที่ ๖๙๒ 
วัดศรีโคมคำ� ถนนพหลโยธิน ตำ�บลเวียง อำ�เภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นสถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ๔ ปี ประกอบด้วย คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
วิชาเอกการปกครอง  คณะพุทธศาสตร์   สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิชาเอกพระพุทธศาสนา
และสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา วิชาเอกปรัชญา และคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน วิชาเอกสังคมศึกษา และวิชาเอกการสอนภาษาไทย ระดับปริญญาโท สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังได้ขยายการจัดการศึกษาไปยังจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงราย
ในนาม “ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ” และ “ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย”
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ปัจจุบันวิทยาเขตพะเยาได้ย้ายที่ทำ�การมายังที่ทำ�การแห่งใหม่ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม
๒๕๕๘ บนเนื้อที่ของตนเอง ๒๖๐ ไร่ ณ ม่อนทหาร เลขที่   ๕๖๖ หมู่ ๒  ตำ�บลแม่กา อำ�เภอ
เมือง จังหวัดพะเยา โดยมีอาคารเรียน ๑ หลัง อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด ๑ หลัง  
ในปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ได้ดำ�เนินการก่อสร้างอาคารเรียนรวม ๘๐ ปี พระเทพญาณเวทีขึ้น
นอกจากนัน้ ได้ด�ำ เนินการปรับปรุงและพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานได้แก่ ไฟฟ้า ประปา
ถนนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ เอื้อประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนในยุคปัจจุบัน
ตั้งแต่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ได้รับการจัดตั้งเป็น
วิทยาเขตจากสภามหาวิทยาลัย เป็นต้นมาส่งผลการดำ�เนินงานวิทยาเขตประสบผลสำ�เร็จได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ หรือระบบการบริหารจัดการที่จะต้องมีการปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป ทั้งนี้เพื่อความก้าวหน้าไปสู่การพัฒนาที่สมบูรณ์ยั่งยืนและเจริญก้าวหน้า สามารถ
ที่จะแข่งขันและเท่าเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ทั้งในด้านคุณภาพมาตรฐานการบริหาร
จัดการ ตลอดถึงวิชาการ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถอำ�นวยความสะดวก มีสภาพ
แวดล้อมทีเ่ หมาะสมในการเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ ค้นคว้า วิจยั การบริการวิชาการ และการ
ส่งเสริมทำ�นุบ�ำ รุงศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สภาวิทยาเขตพะเยาในคราวประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่ วันที่ ๑๔  เดือนมิถนุ ายน ๒๕๕๘
มีมติอนุมัติให้กำ�หนดเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ปณิธานมหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ดังนี้
เอกลักษณ์วิทยาเขตพะเยา คือ
สร้างศาสนทายาท ให้โอกาสทางการศึกษา พัฒนาคนสู่ชุมชน
ปณิธานวิทยาเขตพะเยา คือ สร้างผู้นำ�ทางพระพุทธศาสนา ให้การศึกษาตลอดชีวิต  
ผลิตให้นิสิตเก่งและดี ให้มีการศึกษาและวิจัยศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
อัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาเขตพะเยา คือ ถึงพร้อมด้วยวิชาความรู้และความประพฤติ  
จึงทำ�ให้บทบาทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ในฐานะ
เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการศึกษาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งมีพันธกิจคือ การผลิตบัณฑิต
และผลิตนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา การวิจยั ซึง่ เป็นฐานองค์ความรูแ้ ละประยุกต์องค์ความ
รูต้ า่ ง ๆ ไปสูก่ ารพัฒนาทางสังคมให้ดขี นึ้ และเป็นดัชนีบง่ ชีท้ สี่ �ำ คัญของความนิยมความมีชอื่ เสียง
ของมหาวิทยาลัยอยู่ที่ปริมาณและคุณภาพของผลการวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญ
ความเป็นเลิศทางวิชาการของบุคลากรและของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณเป็นอย่างดียิ่ง
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อาคารเรียนและอาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT

	
  

ผังแม่บทมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
เนื้อที ๒
่ ๖๐ ไร่ เลขที่ ๕๖๖ หมู่ท ๒ 
ี่ ตำ�บลแม่กา อำ�เภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

อาคารเรียนรวม ๘๐ ปีพระเทพญาณเวที (ศรีมูล มูลสิริ)
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ญ.วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

พุทธศักราช ๒๕๒๘ พระเดชพระคุณ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม
ป.ธ.๙, M.A., Ph.D.) ครั้งดำ�รงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระศรีสุทธิพงศ์ และ
เป็นอาจารย์สอนพระปริยตั ธิ รรมแผนกบาลี ชัน้ ประโยค ป.ธ.๗  ประจำ�สำ�นักเรียนวัดชนะสงคราม
และคณบดีคณะพุทธศาสตร์  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ชื่อในขณะ
นั้น) ได้ศึกษาพินิจพิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาภาษาบาลีของคณะสงฆ์แล้วเห็นว่า การศึกษา
ภาษาบาลีทไี่ ด้มกี ารจัดการศึกษาอยูใ่ นปัจจุบนั ยังไม่สามารถทีจ่ ะทำ�ให้ผเู้ รียนมีความเชีย่ วชาญ
แตกฉานภาษาบาลี เพียงพอต่อการศึกษาวิเคราะห์อรรถสาระแห่งพุทธธรรมคำ�สอนขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้อย่างลุ่มลึกครอบคลุม เพราะคัมภีร์บาลีพระไตรปิฎกทั้ง ๔๕
เล่ม หรือคัมภีร์ชั้นรอง ๆ ลงมา เช่น อรรถกถา ฎีกา และอนุฎีกา ล้วนได้รับการบันทึกไว้ด้วย
ภาษาบาลี
ต่อมา ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ทราบว่าวัดท่ามะโอ อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�ปาง เปิด
สอนวิชาภาษาบาลีตามหลักคัมภีรภ์ าษาบาลีชนั้ สูงอันได้แก่ คัมภีรไ์ วยากรณ์, อภิธานัปปทีปกิ า,
วุตโตทัย  และสุโพธาลังการ เมื่อเรียนจบคัมภีร์ทั้ง ๔ นี้แล้วจะมีความรู้แตกฉานในภาษาบาลี
เป็นอย่างดี   สามารถวินิจฉัยศัพท์วิจัยธรรมได้อย่างมีกฎเกณฑ์และหลักการ ท่านจึงลาพักงาน
ประจำ�ต่าง ๆ ในขณะนัน้ เป็นการชัว่ คราว  เดินทางไปจำ�พรรษาทีว่ ดั ท่ามะโอ จังหวัดลำ�ปาง เมือ่
ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เพื่อศึกษาถึงวิธีการ กระบวนการ การเรียนการสอนคัมภีร์หลักภาษาบาลีชั้นสูง
และอีกประการหนึ่งที่สำ�คัญคือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ที่จะนำ�คัมภีร์หลักภาษาบาลีชั้นสูงทั้ง
๔ นั้นมาจัดการเรียนการสอนให้แพร่หลายทั่วไป
พุทธศักราช ๒๕๓๐ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ด�ำ เนินจัดตัง้ สถาบันเพือ่ จัดการการเรียน
การสอนภาษาบาลีตามหลักในคัมภีร์หลักภาษาบาลีชั้นสูง (สัททาวิเสส) โดยใช้ชื่อว่า  “สถาบัน
บาฬีศึกษาพุทธโฆส” ที่วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูการเรียนการสอนภาษาบาลีตามแนวคัมภีร์หลักภาษาบาลีชั้นสูง อันได้
แก่คัมภีร์สัททาวิเสส  เพื่อเป็นการวางพื้นฐานความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาบาลีซึ่งเป็น
ปัจจัยสำ�คัญในการศึกษาคัมภีรบ์ าลีพระไตรปิฎก ได้อย่างถูกต้องตรงตามพุทธประสงค์ทงั้ อรรถะ
และพยัญชนะ อันจะช่วยให้สามารถถ่ายทอดอรรถสาระแห่งพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกจากภาษา
บาลีสภู่ าษาไทยหรือภาษาอืน่ ใด โดยไม่ผดิ พลาดคลาดเคลือ่ น ซึง่ เป็นสิง่ สำ�คัญยิง่ ในการจรรโลง
รักษาพระสัทธรรมให้คงอยู่ชั่วกาลนาน
พุทธศักราช ๒๕๓๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รบั สถาบันบาฬีศกึ ษา
พุทธโฆสเข้าเป็นส่วนงานระดับสถาบันของมหาวิทยาลัย สังกัดสำ�นักงานอธิการบดี
พุทธศักราช ๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ยกสถานภาพสถาบัน
บาฬีศกึ ษาพุทธโฆสขึน้ เป็น “วิทยาเขตบาฬีศกึ ษาพุทธโฆส นครปฐม” นับเป็นวิทยาเขตลำ�ดับที่
๑๐ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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นับจากนั้น วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ได้ดำ�เนินการจัดการศึกษาวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนาตามปณิธานแห่งการก่อตั้ง มาตามลำ�ดับดังนี้
พุทธศักราช ๒๕๓๗ ได้ด�ำ เนินการจัดทำ�หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพทุ ธ
ศาสตร์ เสนอมหาวิทยาลัย และได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๗ จนถึง
ปัจจุบัน
พุทธศักราช ๒๕๔๓ ได้เสนอขออนุมตั เิ ปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธ
ศาสนา และได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ จนถึงปัจจุบัน
พุทธศักราช ๒๕๔๘ ได้ดำ�เนินการจัดการศึกษา ดังนี้
- ได้เสนอขออนุมตั เิ ปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) และ
ได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน
- ได้ดำ�เนินการจัดทำ�หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา และได้
รับอนุมัติให้จัดการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน โดยมีข้อกำ�หนดว่าเมื่อศึกษา
ครบกำ�หนดหน่วยกิตรายวิชาแล้ว นิสิตทุกรูป/คน ต้องเข้าปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาติดต่อกันเป็น
เวลา ๗ เดือน จึงจะมีสิทธิ์เสนอสอบวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร
- ได้เสนอขออนุมตั เิ ปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และได้
รับอนุมัติให้จัดการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ได้ดำ�เนินการจัดทำ�หลักสูตรประกาศนียบัตรการปฏิบัติวิปัสสนา
ภาวนา (ป.วภ.) เสนอมหาวิทยาลัย และได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ 
จนถึงปัจจุบนั โดยมีขอ้ กำ�หนดว่า เมือ่ ศึกษาครบหน่วยกิตแล้ว จะต้องเข้าปฏิบตั วิ ปิ สั สนาภาวนา
ติดต่อกันเป็นเวลา ๓ เดือน
พุทธศักราช ๒๕๕๒ ได้ด�ำ เนินการจัดทำ�หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบาลี
พุทธศาสตร์ เสนอมหาวิทยาลัย และได้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั การศึกษาตัง้ แต่ปกี ารศึกษา ๒๕๕๒ จนถึง
ปัจจุบัน
พุทธศักราช ๒๕๕๖ ได้เสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา และได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน
พุทธศักราช ๒๕๕๗ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำ�นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  ได้เข้าทำ�การตรวจประเมินการดำ�เนินงานทุกด้านของวิทยาเขต อาทิ ด้าน
การจัดการศึกษา ด้านการวิจยั ด้านบริการวิชาการแก่สงั คม ด้านทำ�นุบ�ำ รุงศิลปวัฒนธรรม แล้ว
ได้แจ้งผลการประเมินว่า วิทยาเขตบาฬีศกึ ษาพุทธโฆส นครปฐม ผ่านการประเมินในระดับ “ดี”
และได้ลงความเห็นลงใน CHE QA online ไว้ดังนี้
       ....วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม มีหลักสูตรที่โดดเด่นด้านการดำ�รงรักษาและ
สืบทอดพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะด้านภาษาบาลี วิปัสสนาภาวนา และคัมภีร์พระพุทธ
ศาสนา....
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      .....การจัดการศึกษาของวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม  ในสาขาวิชาบาลีพุทธ
ศาสตร์ และวิปัสสนาภาวนา เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาเฉพาะในวิทยาเขตนี้ แห่งเดียว
เท่านั้น แสดงความโดดเด่น  ความมีคุณภาพของหลักสูตร และได้รับการยอมรับระดับโลก เป็น
ศูนย์กลางในการผลิตตำ�ราด้านภาษาบาลีไวยากรณ์ชั้นสูงระดับอุดมศึกษาแห่งเดียวในโลก.....
พุทธศักราช ๒๕๕๘ ได้ดำ�เนินการจัดทำ�หลักสูตรประกาศนียบัตรบาลีพุทธศาสตร์
(ป.บพ.) เสนอมหาวิทยาลัย และได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จนถึง
ปัจจุบัน

	
  
อาคารเรียน วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เป็นอาคารทรงไทย คอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๓ ชั้น
(กว้าง ๑๐.๕ เมตร ยาว ๗๒ เมตร มีมุข ๓ มุข) ชื่อว่า “อาคารพระปริยัติธรรม ธรรมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม)
– ทรงศักดิ์ – จรัญ เอาฬาร – ประชาราษฎร์อุปถัมภ์”

หอสมุดวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เป็นอาคารทรงไทยคอนกรีตเสริมเหล็ก ทวิมุข สูง ๒ ชั้น
(กว้าง ๙ เมตร ยาว ๓๐ เมตร มีมุข ๒ มุข) ชื่อว่า “หอสมุดพระพุทธโฆษาจารย์”
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สถานที่ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ศูนย์ปฏิบัติธรรม
“ธรรมโมลี” ตำ�บลหนองน้ำ�แดง อำ�เภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

	
  

บรรยากาศการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
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๕.๒ ส่วนงานจัดการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาลัยสงฆ์
ก. วิทยาลัยสงฆ์เลย

พระสุนทรปริยตั เิ มธี (พรหมา จนฺทโสภโณ) เจ้าคณะจังหวัดเลย ได้ปรารภทีจ่ ะดำ�เนินการ
พัฒนาขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำ�หรับคณะสงฆ์จังหวัดเลย  โดยมีความ
ประสงค์ที่จะให้ภิกษุและสามเณรทั้งในเขตจังหวัดเลย จังหวัดใกล้เคียง และมาจากจังหวัดอื่น
ได้ศกึ ษาเล่าเรียนวิชาการชัน้ สูง โดยเน้นให้ศกึ ษาเข้าใจวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและศาสตร์
แขนงอืน่ ๆ ทีจ่ ดั การศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ทีน่ อกเหนือจากการศึกษาพระปริยตั ธิ รรมแผนก
ธรรม-บาลี ที่จัดการศึกษาอยู่แล้วให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
เมือ่ คราวประชุมเมือ่ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๓๗ สภาสงฆ์จงั หวัดโดยมีพระสุนทรปริยตั เิ มธี
เจ้าคณะจังหวัดเลย เป็นองค์ประธาน มีมติเห็นชอบให้ด�ำ เนินการขออนุมตั จิ ากวิทยาเขตขอนแก่น
เพื่อขยายห้องเรียน หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเอก
การสอนภาษาไทย โดยให้มีการจัดการศึกษาขึ้นที่วัดศรีวิชัยวนาราม อำ�เภอเมือง จังหวัดเลย
การบริหารงานภายใต้สังกัดวิทยาเขตขอนแก่น
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๓๘ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีมติ
ให้สภาสงฆ์จังหวัดเลยจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ และให้นิสิตรุ่นแรกจำ�นวน ๓๘ รูป เดิน
ทางไปเรียนที่คณะครุศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้วิทยาเขตขอนแก่น
จัดตั้งศูนย์การศึกษาขึ้นที่วัดศรีวิชัยวนาราม ตำ�บลกุดป่อง อำ�เภอเมือง จังหวัดเลย โดยมี
พระสุ น ทรปริ ยั ติ เ มธี (สมณศั ก ดิ์ ใ นขณะนั้ น ) เป็ น ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ป ระจำ � ศู น ย์ ก ารศึ ก ษา
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเลยเป็นรูปแรก
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๑ สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ยกฐานะศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดเลยขึ้นเป็น “วิทยาลัยสงฆ์เลย”
การก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์เลยแห่งใหม่(จากศรีวิชัยสู่ศรีสองรัก)
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ พระมหาจักรพรรณ มหาวีโร รองผู้อำ�นวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในขณะนั้น ได้ดำ�เนินการจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อจัดสร้างวิทยาลัย
สงฆ์เลยแห่งใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการการขยายตัวของนิสิต/นักศึกษาของวิทยาลัย
สงฆ์เลยซึ่งนับวันจะเพิ่มมากขึ้นโดยคณะผู้บริหารได้ดำ�เนินการติดต่อประสานงานขอใช้ที่ดิน
บริเวณป่าโคกใหญ่ (โซน-อี) หมู่ที่ ๕ ตำ�บลศรีสองรัก อำ�เภอเมือง จังหวัดเลย ต่อสำ�นักงาน
สำ�นักงานปฏิรูปที่ดิน (สปก.-๔๐๑) จังหวัดเลย
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วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเลยเป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยสงฆ์เลยใช้พื้นที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำ�บลศรีสองรัก อำ�เภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีเนื้อที่ ๕๐ ไร่
๓ งาน ๗๖ ตารางวา ระยะห่างจาก กม.ศูนย์ ๑๓ กิโลเมตรโดยมีนายธงชัย สิงอุดม หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทั่วไป เป็นผู้เสนอขอใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์เลยแห่งใหม่และสำ �นักงาน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ได้ส่งหนังสือเสนอขอใช้ที่ดินต่อสำ�นักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๑ คราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ สำ�นักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร มีมติอนุมัติให้วิทยาลัยสงฆ์เลยใช้
ที่ดินเพื่อการก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์เลยแห่งใหม่ โดยมีพระมหาลิขิต รตนรํสี รองผู้อำ�นวยการ
วิทยาลัยสงฆ์เลย และ ผศ.ดร.ประชารัชต์ โพธิประชา เข้าร่วมประชุมชีแ้ จงเหตุผลการขอใช้ทดี่ นิ
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ สำ�นักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้ออกหนังสืออนุญาตให้วิทยาลัยสงฆ์เลยใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจกา
รอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ ๔๐๗/๒๕๕๑ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๙ หมู่ ๕ ตำ�บลศรีสองรัก อำ�เภอ
เมือง จังหวัดเลย
ปี ๒๕๕๒ วิทยาลัยสงฆ์เลยได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์เลย
ณ พื้นที่แห่งใหม่นี้ ในวงเงิน ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากเจ้า
ประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทาน
อนุญาตให้ใช้ชื่ออาคารเรียนว่า “อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)” การก่อสร้าง
อาคารเรียนได้เริ่มตั้งแต่วันที ๒
่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึง ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ วิทยาลัยสงฆ์เลยได้ท�ำ การย้ายจากวัดศรีวิชัยวนาราม มาตั้ง
ณ สำ�นักงานใหม่ เลขที่ ๑๑๙ หมู่ ๕ ตำ�บลศรีสองรัก อำ�เภอเมือง จังหวัดเลย เป็นการถาวรโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและคณะสงฆ์ใน
การกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปในท้องถิ่น
ปี ๒๕๕๖ วิทยาลัยสงฆ์เลยได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์เลย
ณ พื้นที่แห่งใหม่นี้ ในวงเงิน ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จาก
พระพรหมเวที เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก, กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดไตรมิตร
วิทยาราม  ได้ประทานอนุญาตให้ใช้ชื่ออาคารเรียนว่า “อาคารพระพรหมเวที”   
ปี ๒๕๕๗  ได้ทำ�พิธีเปิดป้ายอาคารเรียนพระพรหมเวที (สนิท ชวนปญฺญมหาเถร)
ณ วิทยาลัยสงฆ์เลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๑๙ หมู่ ๕ บ้านท่าบุ่ง ตำ�บล
ศรีสองรัก อำ�เภอเมือง จังหวัดเลยในวันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
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อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร

อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
- อาคารเรียน1

	
  

	
  

อาคารพระครูภาวนาวิสุทธิญาณ (ห้องสมุด)

อาคารพระพรหมเวที (สนิท ชวนปญฺโญ)
- อาคารเรียน2

อาคารอาคันตุกะ
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ข. วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วิทยาลัยสงฆ์นครพนมได้จัดตั้งขึ้นตามความประสงค์ของพระสังฆาธิการในเขตจังหวัด
นครพนมและจังหวัดใกล้เคียงโดยมีพระธรรมปริยัติมุนี (นวน เขมจารี) อดีตเจ้าอาวาส
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นผู้นำ�และผลักดันในเรื่องนี้ ด้วยความเมตตาที่จะให้พระภิกษุ
สามเณรในจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงเช่น มุกดาหาร สกลนคร รวมทั้งประเทศ
เพื่อนบ้าน (ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) ได้มีโอกาสศึกษาวิชาการทาง
ด้านพระพุทธศาสนาและวิทยาการสมัยใหม่ที่ไม่ขัดต่อสมณวิสัยและสามารถนำ�ไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้ ในระยะเริ่มแรกเป็นการขยายห้องเรียนคณะครุศาสตร์ วิชาเอกการสอน
สังคมศึกษามาจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตหนองคาย
โดยใช้ชื่อว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตหนองคาย
ศูนย์การศึกษาวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร” ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๒/๒๕๓๙  
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ได้เปิดทำ�การเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม
๒๕๓๙ระยะแรกที่เปิดดำ�เนินการ มีนิสิตทั้งหมด ๓๕ รูป โดยมีพระครูพนมธรรมโฆสิต
(พระมหาสม สุมโน ป.ธ.๔, Ph.D. ต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระโสภณเจติยาภิบาล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเป็นผู้อำ�นวยการศูนย์
ในปีพุทธศักราช  ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขึ้น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก ลงวันที  ่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เรียกว่า “พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐” กำ�หนดให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐ
มีสถานะเป็นนิติบุคคล ในการกำ�กับของกระทรวงศึกษาธิการ
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๑ เมื่อวันที ๒
่ ๗พฤศจิกายน ๒๕๔๑
ได้มีมติยกสถานะศูนย์การศึกษาวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเป็น “วิทยาลัยสงฆ์นครพนม”
ในการกำ�กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
การจัดการศึกษา
วิทยาลัยสงฆ์นครพนมจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีแบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปี
การศึกษาออกเป็น ๒  ภาคการศึกษาปกติ ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ 
มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ ๑๕ สัปดาห์ และภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และเปิดสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
๑. สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
๒. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
๓. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์
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๔. สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
๕. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  คณะสังคมศาสตร์ (ปิดหลักสูตรแล้ว)
๖. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  คณะพุทธศาสตร์
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร จำ�นวน ๓ หลักสูตร
๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) (ปิดหลักสูตรแล้ว)
๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เปิดสอนที่
๒.๑ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม วัดพระธาตุพนม  อำ�เภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
๒.๒ วัดโอกาส ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดนครพนม
๒.๓ วัดศรีมงคลใต้  ถนนสำ�ราญชายโขง อำ�เภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร
๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เปิดสอนที่
๓.๑ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม วัดพระธาตุพนม อำ�เภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
๓.๒ วัดศรีมงคลใต้  ถนนสำ�ราญชายโขง อำ�เภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร

อาคารเรียนเริ่มแรกใช้อาคารเทพ
รัตน์ ซึ่งเป็นอาคารสูง ๓ ชั้น กว้าง ๑๒ 
เมตร ยาว ๔๒ เมตร  เป็นสำ�นักงานและ
	
   ห้องเรียน

พัฒนาการการจัดการศึกษา
ปีพทุ ธศักราช ๒๕๔๒  ขออนุมตั เิ ปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(สำ�หรับบรรพชิต) สภามหาวิทยาลัย อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๒ เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ ขออนุมัติเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
วิชาเอกการปกครอง (สำ�หรับบรรพชิต) สภามหาวิทยาลัย อนุมตั ใิ นคราวประชุมครัง้ ที่ ๓/๒๕๔๙ 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที ๒
่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ขออนุมัติเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธ
ศาสนา (สำ�หรับบรรพชิต) สภามหาวิทยาลัย อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันพุธ
ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ ขออนุมัติเปิดรับคฤหัสถ์เข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช ารั ฐ ศาสตร์ วิ ช าเอกการปกครอง   สภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ใ นคราวประชุ ม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ ขออนุมัติเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ (สำ�หรับบรรพชิต) สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ ที ๒
่ /๒๕๕๓ เมือ่ วันพฤหัสบดี
ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ ขออนุมัติเปิดรับคฤหัสถ์เข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ปีพทุ ธศักราช ๒๕๕๕ ขออนุมตั เิ ปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษา
อังกฤษ คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ๕ ปี   (สำ�หรับบรรพชิต และคฤหัสถ์) สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

อาคารเรียนปัจจุบัน เป็นอาคารสูง ๓
ชั้น กว้าง ๑๒ เมตร  ยาว ๕๒  เมตร  มี  ๓๖  ห้อง
	
  

	
  

อาคารเรียนหลังใหม่ที่กำ�ลังดำ�เนินการก่อสร้าง อาคารสูง ๔ ชั้น กว้าง ๔๓ เมตร ยาว ๙๕.๔๐ 
เมตร สูง ๒๐ เมตร  
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ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้รับการอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน จำ�นวน ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท) ในการก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาลัยสงฆ์นครพนมแห่งใหม่บน
เนื้อที่ ๙  ไร่ ๓ งาน ๗๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๐๐๘๘ เล่ม ๕๐๑ หน้า ๘๘ อยู่ที่
ถนนเลี่ ย งเมื อ ง (ถนนบายพาส) ด้ า นหลั ง วั ด พระธาตุ พ นมวรมหาวิ ห ารอำ � เภอธาตุ พ นม
จังหวัดนครพนม ซึ่งพระเทพวรมุนี (สำ�ลี ปญฺญาวโร น.ธ.เอก,ป.ธ.๕,พธ.ด.(กิตติมศักดิ์)
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารและเจ้าคณะจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยคณะกรรมการ
วัดพระธาตุพนม ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุญาตให้ใช้ที่ธรณีสงฆ์วัดพระธาตุพนมเป็นสถานที่
ก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์นครพนมแห่งใหม่ (เมื่อวันที่ ๒  กรกฎาคม ๒๕๕๒) และวิทยาลัยสงฆ์
นครพนมได้มอบหมายให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ออกแบบ
อาคารเรียน ซึ่งเป็นอาคารสูง ๔ ชั้น กว้าง ๔๓ เมตร ยาว ๙๕.๔๐ เมตร สูง ๒๐ เมตร  มีพื้นที่
ใช้สอย ๑๐,๗๐๕  ตารางเมตร

	
  

เป็นประธานในพิธวี างศิลาฤกษ์อาคาร
เรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนมแห่งใหม่
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

ที่ตั้ง วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำ�เภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ๔๘๑๑๐
โทร.๐๔๒-๕๔๐๐๓๘ โทรสาร ๐๔๒-๕๒๕๘๒๔  Website : www.mcunkp.ac.th
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ค.วิทยาลัยสงฆ์ลำ�พูน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาลัยสงฆ์ลำ�พูน
ได้ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๔๐  ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�พูน ในนามคณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า ศรัทธาประชาชนชาวจังหวัด
ลำ�พูน โดยความดำ�ริและการนำ�ของพระราชธีราภรณ์๑ เจ้าคณะจังหวัดลำ�พูน พระราช
มหาเจติยาภิบาล๒ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และพระปิฎกคุณาภรณ์๓
หัวหน้าศูนย์ครูพระปริยัตินิเทศก์ พร้อมด้วยพระสังฆาธิการทั่วทั้งจังหวัด มีฉันทามติสละนิตย
ภัตของทุกรูปทุกระดับชัน้ จำ�นวน ๑ เดือน เพือ่ ถวายเป็นกองทุนในการยืน่ เสนอขอจัดตัง้ สถาบัน
โดยใช้อาคารเรียนศรีจำ�ปา วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน
ซึง่ จากเดิมตามมติของคณะสงฆ์ผรู้ ว่ มก่อตัง้ ได้มมี ติให้ใช้ชอื่ ว่า “มหาวิทยาลัยสงฆ์ลา้ นนา” โดย
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทีจ่ ะให้เป็นสถาบันการศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร คฤหัสถ์ได้
มีโอกาสศึกษาวิชาการชั้นสูงทางควบคู่กับวิชาการทางโลก มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเจริญ
งอกงาม เสียสละอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา และก้าวเป็นสถาบันหลักทางสังคมได้อย่าง
ภาคภูมใิ จ ซึง่ หลักสูตรต่างๆได้รบั การอนุมตั จิ ากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มาตามลำ�ดับโดยมีลำ�ดับพัฒนาการ ดังนี้
พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ในคณะครุศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา ขึ้นเป็นคณะแรก มีพระปิฎกคุณาภรณ์ (จำ�รัส ทตฺตสิริ.ป.ธ.๗) เป็นผู้ช่วย
อธิการบดี มีพระครูไพศาลธรรมานุสิฐ เป็นผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์
คณะกรรมการประจำ�วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้มมี ติให้เปลีย่ นชือ่ มาเป็น “มหาวิทยาลัยมหา
จุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตเชี ย งใหม่ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาวั ด พระธาตุ ห ริ ภุ ญ ชั ย ” มี
พระโสภณกิตติธาดา๔ เจ้าคณะอำ�เภอป่าซาง เป็นผู้ช่วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ ศูนย์การศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย  จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  วิทยาลัยสงฆ์ล�ำ พูน”ตามราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๑๕
ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง
มีผู้อ�ำ นวยการระดับผู้อำ�นวยการ ดำ�รงตำ�แหน่งตามวาระ ๒ รูป คือ
๑. พระครูไพศาลธรรมานุสิฐ (ถนอม กิตฺติปญฺโญ,ป.ธ.๕) พุทธศักราช ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔
๒. พระครูสิริสุตานุยุต,ดร. (สมาน จนฺทรํสี, ป.ธ.๕) พุทธศักราช ๒๕๔๕ – ปัจจุบัน
๑พระเทพญาณเวที (สุเธียร อคฺคปญฺโญ,ป.ธ.๔) อดีตเจ้าคณะจังหวัดลำ�พูน, อดีตรองเจ้าคณะภาค ๗, อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗
๒พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ไพบูลย์ ภูริวิปุโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ, อดีตเจ้าคณะจังหวัดลำ�พูน
๓ปัจจุบัน พระราชปัญญาโมลี (จำ�รัส ทตฺตสิริ.ป.ธ.๗) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ, เจ้าคณะจังหวัดลำ�พูน
๔ปัจจุบัน ดำ�รงตำ�แหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดลำ�พูน
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พุทธศักราช ๒๕๔๒   เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
ในคณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
พุทธศักราช ๒๕๔๓ คุณเจ้าดารารัตน์ ณ ลำ�พูน ซึ่งเป็นทายาทเจ้าครองนครลำ�พูน
ได้ถวายที่ดิน ๒ แปลง จำ�นวน ๒๐ ไร่ ตามโฉนดที่ดินเลขที ๙๐
่ ๘๔๖ ๙๒๗๙๓  (ทั้ง ๒ แปลง
ติ ด กั น ) ในเขตพื้ น ที่ ตำ � บลต้ น ธง อำ � เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ลำ � พู น โดยมี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ สร้ า ง
อาคารเรียน และกิจการต่างๆ ของวิทยาลัยสงฆ์ล�ำ พูน
พุทธศักราช ๒๕๔๗ ได้ย้ายสถานที่ทำ�การ และการจัดการเรียนการสอนมายัง อาคาร
เลขที่ ๑๙๒ หมู่ที่ ๒ บ้านสันต้นธง ตำ�บลต้นธง อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�พูน
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ เปิดการเรียนการสอนหลั ก สู ตรพุ ท ธศาสตรบั ณ ฑิ ต ในคณะ
สังคมศาสตร์   สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (ต่อมาเปลี่ยนเป็นสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์)
พุทธศักราช ๒๕๕๖ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ เปิ ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รพุ ท ธศาสตรบั ณ ฑิ ต ใน
คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
พุทธศักราช ๒๕๕๘ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา
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นับตั้งแต่ได้ย้ายสถานที่ทำ�การจัดการเรียนการสอนมายังที่ทำ�การใหม่ได้มีการพัฒนา
ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน และอาคารสำ�คัญต่างๆ ดังนี้
๑. ถนนคอนกรี ต ภายในบริ เวณพื้ น ที่ ได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จากสำ � นั ก งาน
จังหวัดลำ�พูน
๒. ลานอเนกประสงค์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำ�พูน
๓. อาคารหลังที่ ๑ เป็นอาคารเรียน ชือ่ อาคาร “อาคาร ๑” ได้รบั งบประมาณการก่อสร้าง
จาก  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำ�นวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้ดำ�เนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ  และเปิดดำ�เนินการจัดการเรียนการสอน ในปีพุทธศักราช  ๒๕๔๗  
๔. อาคารหลังที่ ๒  เป็นอาคารเรียน ชื่ออาคาร “อาคาร ๒” ได้รับการสนับสนุนงบ
ประมาณการก่อสร้างจากคณะสงฆ์ ข้าราชการ และศรัทธาประชาชนจังหวัดลำ�พูน  จำ�นวน  
๑๑,๔๑๗,๐๐๐ บาท ซึง่ ได้ด�ำ เนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดดำ�เนินการจัดการเรียนการสอน
ในปีพุทธศักราช  ๒๕๔๙
๕. อาคารหลั ง ที่ ๓ เป็ น อาคารรั บ รองอาคั น ตุ ก ะ ชื่ อ อาคาร “ครู บ าเจ้ า บุ ญ ชุ่ ม
ญาณสํวโร” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากพระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร
และญาติธรรม จำ�นวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ได้ดำ�เนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและใช้สอยอาคาร
ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
๖. อาคารหลังที่ ๔ เป็นอาคารหอพักนิสิต ชื่ออาคาร “อาคารหอพักนิสิต นำ�พร โชติชัย
ไวว่อง” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจาก  พระราชปัญญาโมลี  เจ้าคณะจังหวัด
ลำ�พูน  และครอบครัวคุณโชติชัย คุณนำ�พร ไวว่อง  จำ�นวน ๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท  ได้ดำ�เนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จและใช้สอยอาคาร ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

	
  
268

ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	
  

๗. อาคารหลังที่ ๕ เป็นอาคารสำ�หรับใช้เป็นสถานทีฉ่ นั ภัตตาหารและรับประทานอาหาร
ของคณาจารย์ นิสิต และผู้มารับบริการ ชื่ออาคาร “หอฉันมหาจุฬาฯ ศรัทธาวิรุฬห์ธรรมกิจ
คณาจารย์นสิ ติ อุปถัมภ์” ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจาก พระครูวริ ฬุ ห์ธรรมกิจ
รองเจ้าคณะตำ�บลบ้านแป้น เจ้าอาวาสวัดบ้านเส้ง อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�พูน และคณาจารย์
นิสิต จำ�นวน ๘๒๙,๐๐๐ บาท  ได้ดำ�เนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และใช้สอยอาคาร ในปี
พุทธศักราช ๒๕๕๗
๘. อาคารหลังที่ ๖ เป็นอาคารใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน และค้นคว้า
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่ออาคาร “อาคารเรียนรวม” ได้รับงบประมาณการก่อสร้างจาก  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จำ�นวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้ด�ำ เนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ  และเปิดดำ�เนินการจัดการเรียนการสอน  ในปีพุทธศักราช  ๒๕๕๘  
๙. อาคารหลังที่ ๗ เป็นอาคารใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน และประชุมสัมมนา
ชื่ออาคาร “อาคารอเนกประสงค์” ได้รับงบประมาณการก่อสร้างจาก  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  จำ�นวน ๓๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท จะดำ�เนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  และ
เปิดดำ�เนินการจัดการเรียนการสอน  ในปีพุทธศักราช  ๒๕๕๙

ที่ตั้ง วิทยาลัยสงฆ์ลำ�พูน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เลขที่ ๑๙๒ หมู่ที่ ๒	
  
ถนนลำ�พูน - ป่าซาง  ตำ�บลต้นธง  อำ�เภอเมือง  จังหวัดลำ�พูน รหัสไปรษณีย์   ๕๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓ – ๕๖๓๑๖๓ โทรสาร ๐๕๓ – ๕๖๓๑๖๓ ต่อ ๑๐๕ www.mculp.ac.th
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ง.วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
วิ ท ยาลั ย สงฆ์ น ครสวรรค์ กำ � เนิ ด ขึ้ น ได้
เพราะความดำ�ริของพระเทพญาณโมลี (ประสิทธิ์
มิตฺตธมฺโม ป.ธ.๖, พธ.ด.)๑ อดีตรองเจ้าคณะภาค ๔
และเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ ได้ปรึกษากันภายในกับ
พระศรีวิสุทธิคุณ (สฤษฏิ์ สิริธโร ป.ธ.๙)๒  เลขานุการ
รองเจ้าคณะภาค ๔ และรองเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ (ในขณะนั้น) พระมหาวีระ วรปญฺโญ
(ป.ธ.๙, พม., พธ.บ., ศษ.บ., อม. (ศาสนาเปรียบเทียบ))๓ วัดโพธาราม จังหวัดนครสวรรค์ ณ
กุฏิเทพวิจิตร วัดนครสวรรค์ ช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาเพื่อพระภิกษุสามเณรให้ได้รับการศึกษาชั้นสูงนอกจากการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมและบาลี ซึ่งพระเทพญาณโมลี พิจารณาเห็นว่า พระศรีวิสุทธิคุณ และพระมหาวีระ
วรปญฺ โ ญ จั ก เป็ น กำ � ลั ง สำ � คั ญ ในการบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษาแนวใหม่ ใ ห้ เ กิ ด ความเจริ ญ
รุ่งเรืองได้ เมื่อทั้งสองรูปรับปากว่าจะช่วยกันสนองงานและสานงานตามเจตนารมณ์อย่าง
เต็มกำ�ลังความสามารถ
เมื่อเป็นเช่นนั้น พระเทพญาณโมลี จึงได้ดำ�เนินการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบด้วย พระสุนทรธรรมเวที (ประเทือง
ธมฺมาราโม ป.ธ.๗)๔ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดโพธาราม, พระสุธีธรรมโสภณ (วิศิษฎ์
ปญฺญาปชฺโชโต ป.ธ.๖)๕ รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดวรนาถบรรพต, พระครูพรหมญาณ
วิกรม (บุญรอด ปญฺญาวโร ป.ธ.๕)๖ วัดคีรีวงศ์ พร้อมด้วยเจ้าคณะอำ�เภอ รองเจ้าคณะอำ�เภอ
เจ้าคณะตำ�บลในเขตการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ และผู้แทนจากส่วนราชการจังหวัด
นครสวรรค์ประกอบด้วย นายสัมฤทธิ์ พันธุ์ค้า ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์๗, นายละม่อม
ชัยโย หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม๘, รองศาสตราจารย์บุญเรือง อินทวรันต์๙
เพื่ อ ขอความเห็ นชอบในการจัดตั้งสถาบันการศึ ก ษา ระดั บอุ ด มศึ ก ษา คณะสงฆ์ จัง หวั ด
นครสวรรค์มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เพื่อพระภิกษุสามเณร
๑
ปัจจุบัน มรณภาพแล้ว.
๒ 

ปัจจุบัน พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร., เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์, เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์, ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์, ประธานโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์.
๓
ปัจจุบนั   พระราชวชิรเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดกำ�แพงเพชร, เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ, ผูอ้ �ำ นวยการหน่วยวิทยบริการฯ
จังหวัดกำ�แพงเพชร.
๔
ปัจจุบัน  มรณภาพแล้ว.
๕
ปัจจุบัน  มรณภาพแล้ว
๖
ปัจจุบัน  พระราชพรหมาจารย์ วิ., รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์, เจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์.
๗
ปัจจุบัน  ข้าราชการบำ�นาญ.
๘
ปัจจุบัน  ข้าราชการบำ�นาญ.
๙ 
ปัจจุบัน  ข้าราชการบำ�นาญ.   
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ดังนั้น พระเทพญาณโมลี จึงได้มีหนังสือที่ จล.๑๕/๒๕๓๙  ลงวันที่ ๓๐  ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึงอธิการบดี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ขอตั้ง
ศูนย์การศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นช่วงเดียวกัน
กับ พระเทพญาณโมลี ได้มรณภาพลงอย่างปัจจุบันทันด่วนที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะจาก
ไปอย่างรวดเร็ว การจากไปของท่านได้น�ำ มาซึง่ ความเสียใจของคณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า และ
ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง  
แต่ ป ณิ ธ านของพระเทพญาณโมลี ไม่ ไ ด้ สู ญ สลายไปตามสั ง ขารของท่ า น ปณิ ธ าน
ความตั้งใจได้ถูกสานต่อโดยมีพระศรีวิสุทธิคุณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย
คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งในขณะนั้นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้มีหนังสือที่ มจร ๐๐๑.๓/๐๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์การศึกษา
ณ จังหวัดนครสวรรค์ ถึงเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อขอรับการยืนยันอย่างเป็นทางการ
จากคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ที่จะดำ�เนินการสืบเนื่องจากที่ พระเทพญาณโมลีได้เสนอ
ไว้แล้ว ลงนามโดย พระมหาสุรพล สุจริโต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน
จากนั้น พระศรีวิสุทธิคุณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ มีหนังสือที่ จล.๘/๒๕๔๐ 
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ถึงอธิการบดี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง ยืนยันการจัดตั้งศูนย์ศึกษา มจร วัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ความว่า ขอยืนยันว่า
จะสืบทอดเจตนารมณ์ของหลวงพ่อพระเทพญาณโมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ คือ
มีความเห็นชอบ และอนุญาตให้ดำ�เนินการจัดตั้งศูนย์ศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่วนกลางได้ตามประสงค์ และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอุปถัมภ์บ�ำ รุง
การศึกษาของศูนย์การศึกษาแห่งนี้ตลอดไป และพระสุธีธรรมโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัด
รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ มีหนังสือที่ จ.๕๙/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์
๒๕๔๐ ถึงอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การขอจัดตั้งศูนย์การศึกษาของ
มหาจุฬาฯ ณ จังหวัดนครสวรรค์ ความว่า จังหวัดได้พิจารณาเห็นแล้วว่า พระเทพญาณโมลี
มีวัตถุประสงค์จะส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาคณะสงฆ์   แม้ท่านจะถึงมรณภาพไปแล้ว ทาง
คณะสงฆ์ จั ง หวั ด ก็ พ ร้ อ มจะให้ ก ารสนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาของมหาจุ ฬ าฯ
ณ วัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ต่อไป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีหนังสือที่ มจร
๐๐๑/๕๒  ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงพระศรีวิสุทธิคุณ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัด
นครสวรรค์ เรื่อง แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ความว่า ทางสภามหาวิทยาลัย มีมติ
ในการประชุมครั้งที ๒
่ /๒๕๔๐ เมื่อวันพฤหัสบดีท ๒
ี่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ อนุมัติให้จัดตั้งศูนย์
การศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โดยจั ด ตั้ ง คณะพุ ท ธศาสตร์ คณะเดี ย วเท่ า นั้ น ส่ ว นการดำ � เนิ น การในรายละเอี ย ดต่ า งๆ
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ขอให้ตดิ ต่อประสานงานทีค่ ณะพุทธศาสตร์ ลงนามโดย พระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี Ph.D.)
จากมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นเหตุให้กำ�เนิด “ศูนย์การศึกษาวัด
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์” โดยใช้อาคารเรียนเทพประสิทธิ์วิทยากร ตามเจตนารมณ์ของ
คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที ๒
่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไป จัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีคณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มีนิสิตรุ่นแรก จำ�นวน ๔๕ รูป โดยมี
พระศรีวิสุทธิคุณ (สฤษฏิ์ สิริธโร ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์และรองเจ้าคณะจังหวัด
นครสวรรค์ เป็นผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำ�ศูนย์การ
ศึกษาวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พระมหาวีระ วรปญฺโญ ป.ธ.๙, พธ.บ., ศษ.บ., อ.ม.,
พระมหาสมส่วน ปฏิภาโณ ป.ธ.๙, พธ.บ. และดร.พระอดิศยั ปภสฺสโร Ph.D. เป็นอาจารย์ประจำ� 
จากนัน้ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ได้จดั การเรียนการสอนเริม่ ต้นปีการศึกษา ๒๕๔๐ เป็นต้นมา ณ
วัดนครสวรรค์ เลขที่ ๗๐๒ ถนนโกสีย์ ตำ�บลปากน้�ำ โพ อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ และ
ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ “ศูนย์การศึกษาวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์” ได้รับการยก
ฐานะเป็น “วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์” ตามข้อกำ�หนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ลำ�ดับที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๑ และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง วันที ๒
่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ จนกระทั่งถึง เมื่อ
วันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ได้ประกอบพิธีย้ายจากวัด
นครสวรรค์ มาทำ�การที่พุทธอุทยานนครสวรรค์ เลขที่ ๙๙๙  หมู่ที่ ๖ ตำ�บลนครสวรรค์ออก
อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์, เจ้าอาวาส
วัดนครสวรรค์ และผูอ้ �ำ นวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะ
สงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ พระนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์, นายวิบูลย์ชัย เกิดเพิ่มพูน รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบตั ริ าชการแทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่าย
ฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประกอบพิธีย้าย
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ไปทีท่ �ำ การแห่งใหม่ ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ ตำ�บลนครสวรรค์ออก
อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์   ได้รับอนุมัติให้ดำ�เนินการเรียนการสอนระดับ
ประกาศนียบัตร, ระดับปริญญาตรี, ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ในแต่ละสาขาวิชา
โดยมีล�ำ ดับดังนี้
๑. ระดับประกาศนียบัตร ได้แก่
๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
๑.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)
๒. ระดับปริญญาตรี ๕ สาขาวิชา ได้แก่
๒.๑  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)
๒.๒  สาขาวิชาสังคมศึกษา (พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)
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๒.๓  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)
๒.๔  สาขาวิชารัฐศาสตร์ (พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)
๒.๕  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)
๓. ระดับปริญญาโท ๓ สาขาวิชา ได้แก่
๓.๑  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)
๓.๒  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)
๓.๓  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)
๔. ระดับปริญญาเอก ๑ สาขาวิชา ได้แก่
๔.๑  สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)
นอกจากนี้ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มีหน่วยวิทยบริการฯ ในสังกัด จำ�นวน ๓ แห่ง ดังนี้
๑. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ณ วัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี
๒. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำ�แพงเพชร
๓. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ณ วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจติ ร
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จ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เดิมมีฐานะเป็น
โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ ตั้งอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำ�บลใน
เมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้ง
ที่ ๓/๒๕๔๑ เมือ่ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ในปีการศึกษา ๒๕๔๑
พ.ศ. ๒๕๔๔ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๔๔ เมือ่ วันที ๒
่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔  ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ใิ ห้เปิดหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และเปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา  ๒๕๔๔  
พ.ศ. ๒๕๔๖  สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้
ที่ ๓/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปิดหลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจริยศึกษา และเปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา  ๒๕๔๖  
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๓ /๒๕๔๘  เมื่อวันที่ ๗ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ประชุมมีมติยกฐานะห้องเรียน
คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระศรีรตั นมหาธาตุวรมหาวิหาร
อำ�เภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก ขึ้นเป็นวิทยาลัย ในนามวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และได้มีข้อกำ�หนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พุทธศักราช ๒๕๔๘ โดยให้ตราข้อกำ�หนดไว้ดังนี้
“ให้จดั ตัง้ วิทยาลัยสงฆ์พทุ ธชินราช โดยยกฐานะห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระศรีรตั นมหาธาตุวรมหาวิหาร อำ�เภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นต้นไป”  มีฐานะเป็น
นิตบิ คุ คล โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ให้การศึกษา วิจยั ส่งเสริม และให้บริการทางวิชาการพระพุทธ
ศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์   รวมทั้งทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม  มีการประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๖๐ เล่ม ๑๒๒ ตอนที่  ๔๔ ง วันที ๒ 
่ มิถุนายน  ๒๕๔๘”
พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครัง้ ที ๒
่ /๒๕๔๙ เมือ่ วันที ๒
่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙  ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ใิ ห้เปิดหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ และเปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๔๙  
พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปิด
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และเปิดการเรียนการสอน  ในปี
การศึกษา ๒๕๔๙  
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พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๐ เมือ่ วันที ๒
่ ๖ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๐ ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ใิ ห้เปิดหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (สำ�หรับคฤหัสถ์) และเปิดการเรียนการสอน  ตัง้ แต่
ปีการศึกษา  ๒๕๕๐  
พ.ศ. ๒๕๕๑  สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๑ เมือ่ วันพฤหัสบดีท ๒
ี่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ทีป่ ระชุมมีมติให้เปิดหน่วย
วิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดท่านา
อำ�เภอเมือง จังหวัดตาก โดยเริ่มดำ�เนินการจัดการศึกษา ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา (สำ�หรับบรรพชิต) คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้
วิทยาลัยสงฆ์พทุ ธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
อังกฤษ (สำ�หรับคฤหัสถ์) คณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๒ เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ ทีป่ ระชุมมีมติให้เปิดหน่วย
วิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดหมอน
ไม้ อำ�เภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชได้ทำ�การย้ายสถานที่เรียนจากวัดพระศรีรัตน
มหาธาตุมาที่วิทยาลัยสงฆ์แห่งใหม่ เลขที่ ๒๑๗ หมู่ ๖ บ้านหนองไผ่ล้อม ตำ�บลบึงพระ อำ�เภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก และทำ�พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อวันที ๒๒ 
่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
โดยได้รับความเมตตาจาก สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระ
สังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครัง้ ที ๙
่ /๒๕๕๒ เมือ่ วันศุกร์ท ๒
ี่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ใิ ห้บณ
ั ฑิต
วิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (สำ�หรับบรรพชิต
และคฤหัสถ์) ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๔  เปิดสอน หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
พ.ศ. ๒๕๕๕  เปิดสอน หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๖  เปิดสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๕๘  เปิดสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
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ที่ตั้ง วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตั้งอยู่บริเวณบ้านหนองไผ่ล้อม เลขที่ ๒๑๗ หมู่ ๖ ตำ�บลบึง
พระ อำ�เภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  บนพื้นที่ประมาณ ๕๐๐ ไร่ ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลก
ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร
ด้วยกรอบแนวความคิดของ พระธรรมเสนานุวัตร (บำ�รุง ฐานุตฺตโร) เจ้าอาวาสวัด
พระศรี รั ต นมหาธาตุ ว รมหาวิ ห าร รองเจ้ า คณะภาค ๕ ประธานที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยาลั ย สงฆ์
พุทธชินราช ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชและเป็นผู้มอบที่ให้กับวิทยาลัยสงฆ์
พุทธชินราช  พร้อมทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและงบประมาณ
รายจ่ายประจำ�ปี เพือ่ ให้เป็นสถานทีศ่ กึ ษาของบรรพชิตและคฤหัสถ์ทมี่ คี วามสนใจวิชาพระพุทธ
ศาสนาและวิชาการทางโลก
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รูป
ปัจจุบันคือ  พระศรีรัตนมุนี  (ขวัญรัก  มหาวายาโม)
ภาพภูมิทัศน์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
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ฉ.วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

	
  

พุทธศักราช ๒๕๔๓ คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์
ภายใต้การนำ�ของพระราชปริยัตยาลังการ เจ้าคณะ
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีฉันทานุมัติให้ดำ�เนินการขยาย
ห้องเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ มาดำ�เนินการจัดการ
	
  
เรียนการสอน ณ วัดพระพุทธบาทเขากระโดง ตำ�บลเสม็ด อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์ และสภา
วิชาการได้ให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓  
สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓
เบือ้ งต้น ได้รบั ความเมตตาอนุเคราะห์จากพระครูสจั จานุรกั ษ์  เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท
เขากระโดง อนุญาตให้ใช้อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๔ ชั้น กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร
เป็นสถานที่สำ�หรับจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี ๒๕๔๓-๒๕๔๙ 

	
  

การยกสถานะขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์
ปี ๒๕๔๖ เมื่อจำ�นวนนิสิตเพิ่มขึ้น พื้นที่อาคารใช้สอยไม่เพียงพอ จึงได้มีการขยายสถาน
ที่ และก็ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระครูสัจจานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท
เขากระโดง ซื้อที่ดินจำ�นวน ๔ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา  มอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
และได้ดำ�เนินการก่อสร้างอาคารสังฆประชาสรรค์ สูง ๔ ชั้น กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๘๒ เมตร
จนแล้วเสร็จ และได้ย้ายการจัดการเรียนการสอนมาดำ�เนินการที่อาคารหลังใหม่ ขณะเดียวกัน
ก็ได้ดำ�เนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสร้างอาคารเรียน อาคารหอประชุมเพิ่มเติม เพื่อขยาย
โอกาสทางด้านการศึกษาให้มีความหลากหลาย และเพื่อเตรียมความพร้อมยกสถานะขึ้นเป็น
วิทยาลัยสงฆ์
โครงการขยายห้องเรียนจังหวัดบุรีรัมย์
ได้รับการยกสถานะขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
โดยความเห็ น ชอบของสภาวิ ช าการ ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๐  เมษายน
๒๕๕๓ และได้รบั การอนุมตั จิ ากสภามหาวิทยาลัย
	
   ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ 
เมษายน ๒๕๕๓  ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐๙ ง หน้า ๓๒๙ ลำ�ดับ
ที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓  
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การจัดการเรียนการสอน
ปัจจุบันวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอน ๓ ระดับ จำ�นวน ๙ 
หลักสูตร ดังนี้
๑. ระดับประกาศนียบัตร จำ�นวน ๒ หลักสูตร ได้แก่
๑) หลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในคราว
ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๖ วันที่ ๒๙  ธันวาคม ๒๕๔๖ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗
๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา (ป.บท.) สภาวิชาการอนุมัติในคราว
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๒. ระดับปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต จำ�นวน ๖ หลักสูตร ได้แก่
๑) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สำ�หรับพระภิกษุ-สามเณร
สภาวิชาการเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๓ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ สภา
มหาวิทยาลัยอนุมตั ใิ นคราวประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๔๓ วันที ๒
่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓, สำ�หรับคฤหัสถ์
สภาวิชาการเห็นชอบในคราวประชุมครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๐ วันที ๒
่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐
๒) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา สำ�หรับพระภิกษุ
สามเณร สภาวิชาการให้ความเห็นชอบเมื่อวันที ๒๒ 
่ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และสภามหาวิทยาลัย
อนุมุติเมื่อวันที ๒
่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙,  สำ�หรับคฤหัสถ์ สภาวิชาการได้ความเห็นชอบในคราว
ประชุมครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๔ เมือ่ วันที ๒
่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ใิ นคราวประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
๓) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ สำ�หรับพระภิกษุสามเณร
สภาวิชาการเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๑ สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑
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๔) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ สำ�หรับพระภิกษุสามเณร และ
คฤหัสถ์ สภาวิชาการได้ให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๒ เมือ่ วันที ๒
่ ๑ พฤษภาคม
๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ใิ นคราวประชุมครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๒ เมือ่ วันที ๒
่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
๕) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยา
แนะแนว สำ�หรับพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในคราวประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒  เมษายน ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในคราวประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖
๖) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ สำ�หรับพระภิกษุสามเณร
และคฤหัสถ์ สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๖ เมือ่ วันที ๒๒ 
่ เมษายน
๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที ๒
่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖
๓. ระดับปริญญาโทพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สำ�หรับพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ สภาวิชาการให้
ความเห็นชอบในคราวประชุมครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๖ เมือ่ วันที ๒๒ 
่ เมษายน ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที ๒
่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖
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ช.วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี เดิมใช้ชื่อว่าโครงการ
ขยายห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  วัดมุจลินทวาปีวิหาร  จังหวัดปัตตานี
ความดำ�ริที่จะจัดให้มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็น
สถานที่ค้นคว้าและบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป
เพื่อสร้างความมั่นคงและความเป็นปึกแผ่นของพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนให้ดำ�รงค์
อยู่ ไ ด้ ใ นพื้ น ที่ ท่ า มกลางศาสนาอื่ น เกิ ด มาจากพระเถระผู้ ใ หญ่ ข องจั ง หวั ด ปั ต ตานี ใ นอดี ต
หลายรูป ประจวบกับเจตนารมณ์อันแรงกล้าของนางสาวศรีวิไล ปริชญากร และนางสาว
เจริญศรี ปริชญากร มีจิตศรัทธาได้ถวายที่ดินจำ�นวน ๒๖ ไร่เศษ ให้กับคณะสงฆ์เพื่อสร้าง
มหาวิทยาลัยสงฆ์ประจำ�จังหวัดปัตตานี  พระราชมงคลญาณ (แดง  ฐานธมฺโม)  เจ้าคณะจังหวัด
ปัตตานี  พร้อมด้วยคณะสงฆ์  ข้าราชการ  องค์กรเอกชน  นักธุรกิจ  นักวิชาการ  พุทธสมาคม  
และประชาชนทั่วไป ได้ทำ�โครงการขอขยายห้องเรียนต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยจากวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มาทีจ่ งั หวัดปัตตานี  และเมือ่ วันที  ่ ๑๘  เมษายน  ๒๕๔๕  
สภามหาวิทยาลัยได้อนุมตั ใิ ห้เปิดดำ�เนินการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  คณะพุทธศาสตร์  
สาขาวิชาศาสนา  ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๕  เป็นต้นไป
การเปิดการเรียนการสอนในช่วงแรกใช้อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดมุ
จลินทวาปีวิหาร  (พระอารามหลวง)  ตำ�บลตุยง  อำ�เภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี   เป็นที่ตั้ง
ชั่วคราว  โดยมีนิสิตสมัครเข้าศึกษารุ่นแรกจำ�นวน  ๓๒  รูป  โดยมีพระราชมงคลญาณ (แดง  
ฐานธมฺโม)  เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี  เป็นประธานบริหารโครงการฯ  รูปแรก
เมือ่ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ห้องเรียนปัตตานี ได้ยา้ ยมาจัดการเรียนการสอน  ณ  ถนนสามัคคี สาย ข  ซอย
๑๐  หมู่ ๖  ตำ�บลรูสะมิแล  อำ�เภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน  มีพระอุดมธร
รมคณี  (ถวิล  เขมกโร)  เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เป็นผู้อ�ำ นวยการห้องเรียนจังหวัดปัตตานี
พ.ศ.  ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่
๒/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  มีมติอนุมัติให้โครงการขยายห้องเรียนปัตตานี  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอก
การปกครอง  (สำ�หรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป ซึ่งมีนิสิตเข้า
มาศึกษารุ่นแรกจำ�นวน ๖๘  รูป/คน และได้อนุมัติให้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ (หลักสูตร ป.บส.) อีกหนึ่งหลักสูตร
พ.ศ. ๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมตั ใิ ห้โครงการขยาย
ห้องเรียนปัตตานี   เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตั้งแต่ปีการ
ศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม  ๒๕๕๓  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในคราวประชุม ครัง้ ที่ ๖/๒๕๕๓  มีมติให้จดั ตัง้ วิทยาลัยสงฆ์ปตั ตานี  โดยยกฐานะโครงการขยาย
ห้องเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ซึ่งตั้งอยู่  
ถนนสามัคคี สาย ข. ซอย ๑๐ หมู่ ๖ ตำ�บลรูสะมิแล อำ�เภอเมือง จังหวัดปัตตานี  ขึน้ เป็นวิทยาลัย
สงฆ์ปตั ตานี  โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๔ ง  วันที่ ๑๔  มกราคม  
๒๕๕๔  
ปัจจุบันมี พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม  เป็นผู้อ�ำ นวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

	
  

อาคารสำ�นักงานส่วนงานวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 	
   อาคารสำ�นักงานส่วนงานวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 	
  

อาคารพุทธวิหารประจำ�วิทยาลัย

	
  

อาคารอเนกประสงค์

ภาพรวมวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
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ซ.วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่วมกับจังหวัดน่าน ได้เสนอขออนุมัติ
โครงการขยายห้องเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
มาจัดการเรียนการสอนทีจ่ งั หวัดน่าน  โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ขยายโอกาสทางการศึกษา  บริการ
ทางการศึกษา และส่งเสริมให้พระสังฆาธิการ ครูสอนพระปริยัติธรรมและพระภิกษุสามเณร
ทัว่ ไปในพืน้ ทีแ่ ละต่างจังหวัดใกล้เคียง  ได้ศกึ ษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนา  คณะสงฆ์จงั หวัด
น่าน  ได้แต่งตั้งคณะทำ�งานโดยมอบหมายให้   พระปลัดศิระ จรณธมฺโม (ปัจจุบันคือ พระครู
วิสิฐนันทวุฒิ,ดร. เจ้าคณะอำ�เภอภูเพียง เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง)เลขานุการเจ้าคณะ
จังหวัดน่าน เป็นหัวหน้าคณะทำ�งานดำ�เนินการจัดทำ�เอกสารโครงการและประสานงานขออนุมตั ิ
โครงการฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย
วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๕ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครัง้ ที ๒
่ /๒๕๔๕  มีมติเห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุมตั   ิ
และสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๕  เมื่อวันที่
๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๕ ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั โิ ครงการขยายห้องเรียนระดับปริญญาตรี  หลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตพะเยา  ไปทีว่ ดั พระธาตุแช่แห้ง  กิง่ อำ�เภอภูเพียง จังหวัดน่าน  โดยให้ชอื่ ว่า “โครงการ
ขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พะเยา วิทยาเขตพะเยา  
วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน” ให้เปิดการเรียนการสอนแก่พระสังฆาธิการ  ครูสอนพระปริยตั ิ
ธรรม พระภิกษุสามเณรทั่วไปตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๕  เป็นต้นไป  
ปีพทุ ธศักราช ๒๕๕๐ ได้เสนอขออนุมตั โิ ครงการเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง (สำ�หรับพระภิกษุสามเณร) สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๐ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชา
เอกการปกครอง (สำ�หรับพระภิกษุสามเณร) ณ ห้องเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน ตัง้ แต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๐  เป็นต้นไป
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้เสนอขออนุมัติโครงการเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการปกครอง (สำ�หรับคฤหัสถ์) สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการ
ปกครอง (สำ�หรับคฤหัสถ์) ณ ห้องเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา  ๒๕๕๑  
เป็นต้นไป
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ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ ได้เสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อคณะสงฆ์จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๓๐  
มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  ทีป่ ระชุมคณะสงฆ์จงั หวัดน่าน ระดับเจ้าอาวาส  เจ้าคณะตำ�บล  เจ้าคณะ
อำ�เภอ มีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ
ปีพทุ ธศักราช ๒๕๕๒  ได้เสนอขออนุมตั โิ ครงการเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขา
วิชาการสอนภาษาไทย (สำ�หรับบรรพชิต)  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๒ ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (สำ�หรับบรรพชิต)
ณ  ห้องเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง  จังหวัดน่าน  ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  เป็นต้นไป
วั น ที่ ๑๒ ธั น วาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ได้ เ สนอโครงการจั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย สงฆ์ น ครน่ า น  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อที่ประชุมคณะสงฆ์
ภาค ๖ ในคราวประชุมคณะสงฆ์ภาค ๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒  ณ  หอประชุมวัดทุ่งกวาว  ตำ�บลทุ่ง
กวาว อำ�เภอเมือง จังหวัดแพร่ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  
เฉลิมพระเกียรติฯ
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ ได้เสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อคณะกรรมการกำ�กับดูแลนโยบายและ
แผนพัฒนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และคณะกรรมการกำ�กับดูแลนโยบาย
และแผนพัฒนา  ในคราวประชุมครัง้ ที  ่ ๑/๒๕๕๓  เมือ่ วันอังคาร ที ๒
่ ๓  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓  
ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั บิ รรจุโครงการจัดตัง้ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ในปีพทุ ธศักราช  ๒๕๕๔  ได้เสนอขออนุมตั โิ ครงการเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
รัฐศาสตร์  วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (สำ�หรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ ที ๒
่ /๒๕๕๔ เมือ่ วันที ๒
่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ทีป่ ระชุม
มีมติอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหาร
รัฐกิจ (สำ�หรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) ณ ห้องเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน ตั้งแต่ปีการ
ศึกษา ๒๕๕๔  เป็นต้นไป
สภามหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่  ๒ /๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปิดรับคฤหัสถ์ เข้าหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ณ ห้องเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน  ตัง้ แต่
ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป
วันที ๒
่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  จังหวัดน่าน โดยนายเกษม  วัฒนธรรม  รองผูว้ า่ ราชการ
จั ง หวั ด น่ า น รั ก ษาราชการแทนผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด น่ า น   ได้ ทำ � หนั ง สื อ ขอพระราชทาน
พระราชานุญาตใช้ชื่อ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
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สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕๖  พรรษา ถึงราชเลขานุการใน
พระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ สำ�นักราชเลขาธิการ  โดยคุณหญิงอารยา  พิบลู นครินทร์  
ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   แจ้งหนังสือที่
รล ๐๐๑๐/๗๔๐๘ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อ
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕๖ พรรษา  ยังความปลื้มปีติยินดีมายังคณะสงฆ์และ
พสกนิกรชาวจังหวัดน่านเป็นอย่างยิ่ง
วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ พระธรรมโกศาจารย์,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษารายละเอียดการจัดตั้งวิทยาลัย  
ประกอบด้วย
๑. พระครูสุตกิจบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร
(ปัจจุบันคือ พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.)
๒. พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ
3. พระราชวรมุนี, ดร.  คณบดีคณะพุทธศาสตร์ รองประธานกรรมการ
4. ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กรรมการ
5. นายสรายุทธ อุดม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนงบประมาณ กรรมการ
6. ผศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
กรรมการ
7. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิธีการฯ  กรรมการ/เลขานุการ
8. พระมหาทองคำ� ฐิตเปโม รองผู้อ�ำ นวยการกองแผนงาน กรรมการ/ผช.เลขานุการ
9. พระมหาบัณฑิต ปณฺฑติ เมธี  หัวหน้าฝ่ายประสานงานวิทยาเขตกรรมการ/ผช.เลขานุการ
วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการศึกษารายละเอียดการจัดตั้งวิทยาลัย
เดินทางมาตรวจความพร้อมการจัดตัง้ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ  โดยมีคณะสงฆ์
จังหวัดน่านและจังหวัดน่านร่วมถวายการต้อนรับ คณะกรรมการได้เสนอแนะ และเห็นชอบให้
นำ�เสนอสภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบต่อไป
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๕  มีมติอนุมตั โิ ครงการจัดตัง้ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ  ๕๖  
พรรษา
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วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕  พระธรรมสุธี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  ได้ออกข้อกำ�หนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เรือ่ ง  การจัดตัง้ วิทยาลัย
สงฆ์นครน่าน  พุทธศักราช ๒๕๕๕  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม  ๑๒๙  ตอนพิเศษ  
๖๙ ง หน้า ๘๔  เมื่อวันที่ ๒๓  เมษายน ๒๕๕๕ เป็นส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  ซึง่ เป็นมหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐ มีฐานะเป็นนิตบิ คุ คล  กำ�หนดสถานภาพและ
วัตถุประสงค์ ในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฯ ไว้ว่า  “ให้เป็นสถานศึกษาและ
วิจัย  มีวัตถุประสงค์  ให้การศึกษา  วิจัย  ส่งเสริม  และให้บริการทางพระพุทธศาสนาแก่พระ
ภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์  รวมทั้งการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม”
ปี ๒๕๕๗ ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการ
ก่อสร้างอาคารเรียนรวมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เป็นจำ�นวนเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบ
ล้านบาทถ้วน) และได้รบั ความเมตตาจาก พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. มาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์
ในพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนรวม ตำ�บลม่วงตึ๊ด อำ�เภอภูเพียง จังหวัดน่าน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔
มีนาคม ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘ ดำ�เนินการขอบรรจุแผนโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียน เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส เจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐จำ�นวน ๔ หลัง ได้แก่ ๑.อาคารศูนย์วิชาการทางพระพุทธศาสนา
งบประมาณ ๙๙ ล้านบาท ๒. อาคารหอประชุม-โรงอาหาร งบประมาณ ๑๒๔.๕ ล้านบาท
๓.อาคารหอพักนิสิต หลังที่ ๑ งบประมาณ ๑๒.๙๔ ล้านบาท และ ๔.อาคารหอพักนิสิต หลังที่
๒ งบประมาณ ๑๔ ล้านบาทถ้วน

	
  

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ให้ใช้พระนามของพระองค์ท่าน ตั้งเป็นชื่อของ วิทยาลัย นามว่า วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕๖ พรรษา
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ที่ตั้ง สำ�นักงานวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
เฉลิมพระเกียรติฯ ในปัจจุบัน

	
  
อาคารเรียนหลังใหม่ที่ใช
จัดการเรียนการสอน
ในปัจจุบัน

โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคาร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
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ฌ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร เลขที่ ๑๕๘ ถนน
ศรีโสธร  ตำ�บลหน้าเมือง  อำ�เภอเมืองฉะเชิงเทรา  
จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา มี แ นวคิ ด ที่ จ ะจั ด ตั้ ง
มหาวิทยาลัยสงฆ์ ตั้งแต่ครั้งที่ พระราชเขมากร
(ก่อ เขมทสฺสี) อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม
อดีตเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผูร้ เิ ริม่ ปรารภ
	
  
๑
เหตุในการจัดตั้ง จนมาถึงสมัยของ พระราชมงคลวุฒาจารย์ (สุธีร์ สุนฺทโร) เจ้าอาวาส
วัดโสธรวราราม  พระราชสิทธิวิมล๒ รองเจ้าอาวาส และ พระปริยัติกิจวิธาน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
ซึ่งได้เห็นความสำ�คัญของการศึกษาและได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาภายในวัดโสธร
ทั้งปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลี และสามัญศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง  ส่งผลให้การศึกษาภายใน
วัดพัฒนาก้าวหน้าและประสบผลสำ�เร็จเป็นอย่างมาก  และในช่วงนี้เองแนวความคิดในเรื่อง
การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์   ก็ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางและความเป็นไปได้
ในการจัดตั้ง  นับว่าเป็นการจุดประเด็นทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง  
ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเจ้าคณะ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้นดั ประชุมทีว่ ดั ห้วยน้�ำ ทรัพย์ ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต  จ.ฉะเชิงเทรา  
ในครั้งนั้นที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปิดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สำ�หรับพระภิกษุ
สามเณรและได้มอบให้ผบู้ ริหารวัดโสธรแต่งตัง้ คณะทำ�งาน เพือ่ ดำ�เนินการขออนุญาตจัดตัง้ โดย
ในเบื้องต้นให้ขอขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สำ�หรับสถานที่ตั้ง
ใช้สถานที่วัดโสธรวราราม ได้ตั้งคณะทำ�งานขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อดำ�เนินการติดต่อประสานงาน
เรื่องนี้โดยตรง  

	
  

	
  

คณะทำ � งานดำ � เนิ น การขออนุ ญ าตจั ด ตั้ ง ประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ งโครงการ
ขยายห้องเรียน
๑
ปัจจุบันมรณภาพแล้ว.
๒ 

ต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระเทพสิทธิโสภณ  ปัจจุบันมรณภาพแล้ว.
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และสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ขยายห้องเรียน ระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์  ไปยังวัดโสธรวราราม  
ในการประชุม ครัง้ ที่ ๗/๒๕๔๖  เมือ่ วันจันทร์ท ๒๙ 
ี่ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยออกเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย เรือ่ งโครงการขยายห้องเรียน โดยให้ขยายห้องเรียน ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาไปที่ วัดโสธรวราราม
วรวิหาร อำ�เภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันศุกร์ที่ ๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๗

	
  

สาขาวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เปิดดำ�เนินการ
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ห้องเรียนวัดโสธรวราราม ได้เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาเป็นปีแรก
โดยเปิดสอนสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๗/๒๕๔๖
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๙ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เปิดสอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตามมติสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันพฤหัสบดี ที ๙ 
่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๙
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เปิดสอนสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ตามมติสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ตาม
มติสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดสอนสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๓
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  เปิดสอนสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สำ�หรับบรรพชิตและคฤหัสถ์
ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เปิดสอนสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนสำ�หรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ ปีการ
ศึกษา ๒๕๕๖
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เปิดสอนสาขาวิชาพระพุทธศาสนาสำ�หรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ ปีการ
ศึกษา ๒๕๕๗ ตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ ที ๒
่ /๒๕๕๗ เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เปิดสอนสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธสำ�หรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ ปีการ
ศึกษา ๒๕๕๗ ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๖
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เปิดสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์สำ�หรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ (ภาคพิเศษ)
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๖
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
สาขาวิชาที่เปิดดำ�เนินการในปัจจุบัน
สาขาวิชาที่ดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันประกอบด้วย  
๑. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
๓. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๒. สาขาวิชาสังคมศึกษา  
๔. สาขาวิชารัฐศาสตร์  
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรในปัจจุบัน
สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติเป็นวิทยาลัยสงฆ์ชื่อ “วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร” ในคราว
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที ๒
่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕
กิจกรรมหลักของวิทยาลัย (กิจกรรมเสริมหลักสูตรและปฐมนิเทศ)
สถานทีต่ งั้ อาคารวิทยาลัยสงฆ์พทุ ธโสธร เลขที่ ๑๕๘ ถนนศรีโสธร ตำ�บลหน้าเมือง  อำ�เภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐
วิ สั ย ทั ศ น์ คื อ พั ฒ นาวิ ท ยาลั ย สงฆ์ ฯ ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนา
โดยจัดการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่นำ�ไปสู่การพัฒนาจิตใจและ
สังคมคณะกรรมการบริหารชุดต่างๆ  มีดังนี้   ๑) คณะกรรมการประจำ�วิทยาลัย  ๒) คณะ
อนุกรรมการบริหารงานบุคคล  ๓) คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ๔) คณะ
อนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ๕) คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน
การแบ่งส่วนงานตามโครงสร้าง ประกอบด้วย ๑) สำ�นักงานวิทยาลัย  มี ๓ กลุม่ (๑) กลุม่
งานบริหาร (๒) กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ (๓) กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ  ๒)
สำ�นักงานวิชาการ  มี ๔ กลุม่   (๑) กลุม่ งานทะเบียน (๒) กลุม่ งานบริการการศึกษา(กิจการนิสติ )
(๓) กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ  (๔) กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา  ๓) สาขาวิชา  
มี ๔ สาขา  ๒  หลักสูตรประกาศนียบัตร  (๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (๒) สาขาวิชา
สังคมศึกษา  (๓) สาขาการจัดการเชิงพุทธ  (๔) สาขาวิชารัฐศาสตร์  (๕) หลักสูตรประกาศนียบัตร
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)  (๖) หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
(ป.สศ.)
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คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย พระปริยัติกิจวิธาน ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการ และ
มีพระครูปริยัติปัญญาธร  ดำ�รงตำ�แหน่งรองผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร  ดร.สมศักดิ์ สายหยุด  
ดำ�รงตำ�แหน่งรองผู้อำ�นวยการฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยสงฆ์พทุ ธโสธร มีบคุ ลากรสายวิชาการ จำ�นวน ๒๐ รูป/คน มีต�ำ แหน่งทางวิชาการ  
๑ คน มีอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาละ ๓๐ รูป/คน   บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารทั่วไป จำ�นวน ๑๘ รูป/คน  มีนิสิตที่กำ�ลังศึกษาอยู่  จำ�นวน  ๒๔๕  รูป/คน  และกำ�ลัง
ปฏิบัติศาสนกิจ จำ�นวน   ๔๕ รูป  รวมนิสิตทั้งหมดจำ�นวน  ๒๙๐  รูป/คน
อาคารสถานทีใ่ ช้อาคารพระพรหมคุณาภรณ์  ทีท่ างวัดโสธรวรารามสร้างให้มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสำ�หรับใช้เป็นสถานที่เรียนในระดับอุดมศึกษา ลักษณะอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐถือปูน ๕ ชัน้ บนเนือ้ ที่ ๑๔ ไร่ โดยมีหอ้ งเรียนและห้องปฏิบตั กิ ารต่างๆ
ประกอบด้วย  ชั้นที่ ๑ ใช้เป็นห้องประชุมใหญ่  ๑ ห้อง ใช้เป็นห้องปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๑
ห้อง รวม ๒ ห้อง  ชั้นที่ ๒  ใช้เป็นห้องบริหารประจำ�สาขาวิชา ๓ ห้อง ใช้เป็นห้องฝ่ายกิจการ
นิสิต ๑ ห้อง  ใช้เป็นห้องสมุด ๑ ห้อง  รวม ๕ ห้อง  ชั้นที่ ๓ ใช้เป็นห้องสำ�นักงาน ๒ ห้อง ใช้
เป็นห้องเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง ใช้เป็นห้องเรียนรวม ๒ ห้อง  รวม  ๕
ห้อง  ชั้นที่ ๔ ใช้เป็นห้องประชุม อบรม สัมมนา ๑ ห้อง ใช้เป็นห้องเรียน ๘ ห้อง(ห้องเรียน
อัจฉริยะจำ�นวน ๓ ห้อง)  รวม  ๙ ห้อง  ชั้นที่ ๕ ใช้เป็นห้องผู้บริหาร/ห้องรับรอง ๑ ห้อง ใช้เป็น
ห้องเรียน ๔ ห้อง ใช้เป็นห้องทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม ๑ ห้อง  ใช้เป็นห้องประกันคุณภาพ  ๑  
ห้อง  ใช้เป็นห้องกิจการนิสิต ๑ ห้อง ใช้เป็นห้องเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ ๑ ห้อง  รวม  ๙ ห้อง  รวม
ทั้งอาคาร จำ�นวนทั้งสิ้น ๓๐ ห้อง
แหล่ ง เงิ น ทุ น ของวิ ท ยาลั ย สงฆ์ พุ ท ธโสธร   ได้ จ ากงบประมาณแผ่ น ดิ น จั ด สรรจาก
มหาวิทยาลัย  งบสนับสนุนจากวัดโสธรวราราม งบจากบัญชีกองทุนการศึกษาสงฆ์ งบสนับสนุน
จากพระสังฆาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา  ค่าธรรมเนียมการศึกษา  และเงินบริจาคอื่นๆ
กิจกรรมประจำ�ปี ประกอบด้วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร  กิจกรรมสานสัมพันธ์ศษิ ย์เก่า   กิจกรรม
ไหว้ครู/สามีจิกรรม  กิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน  กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่
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ญ.วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ปี พ.ศ.๒๕๔๕  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ร่วมกับ   
คณะสงฆ์และประชาชนจังหวัดเชียงราย ได้เสนอโครงการขยายห้องเรียนระดับปริญญาตรี
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  คณะพุทธศาสตร์  วิชาเอกพระพุทธศาสนา ณ วัดพระแก้ว  อำ�เภอ
เมือง  จังหวัดเชียงราย  และได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยสมัยประชุม เมื่อวัน
ที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๗  โดยให้ชื่อว่า “โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ห้องเรียนวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย” ทำ�การเปิดเรียนตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๗
ปี พ.ศ.๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่
๗/๒๕๔๙  เมือ่ วันที ๒
่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๙  มีมติอนุมตั เิ ปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ คณะสังคมศาสตร์ ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นไป
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๑  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุม  
ครัง้ ที  ่ ๑/๒๕๕๑ เมือ่ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ มีมติอนุมตั เิ ปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (สำ�หรับคฤหัสถ์) คณะสังคมศาสตร์  และในคราว
ประชุม ครั้งที่  ๒/๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ มีมติอนุมัติเปิดสอนหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิชาเอกพระพุทธศาสนา (สำ�หรับคฤหัสถ์) ตัง้ แต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๒  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุม
ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๒  เมือ่ วันที  ่ ๓๐  เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๒ มีมติอนุมตั เิ ปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (สำ�หรับบรรพชิต) คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๕๒ เป็นต้นไป
ปี พ.ศ.2555 มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ได้ อ อกข้ อ กำ � หนดให้
“จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย โดยยกสถานะจากโครงการขยายห้องเรียนวิทยาเขตพะเยา”
เมือ่ วันที ๒
่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕๕ มีสถานทีต่ งั้ อยูท่ ี่ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเดิม)
ถนนฤทธิประศาสน์ ตำ�บลเวียง อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และประกาศในราชกิจา
นุเบกษา เล่มที่ ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๕ ง  ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อให้เป็นสถานศึกษา
และวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริมและให้บริการทางพระพุทธศาสนาแก่พระ
ภิกษุ   สามเณรและคฤหัสถ์   รวมทั้งการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม  ตามพระราชปณิธาน ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์  พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั   รัชกาลที่ ๕  พระองค์
ผู้ทรงสถาปนาตั้งแต่ต้น
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ มีมติอนุมัติเปิดสอนหลักสูตร
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พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนสาสตร์ (สำ�หรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) ตั้งแต่ปีการ
ศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราว
ประชุม    ครัง้ ที ๙
่ /๒๕๕๖ เมือ่ วันที ๒
่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ มีมติอนุมตั เิ ปิดสอนหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (สำ�หรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) ตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม    
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ มีมติอนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม (สำ�หรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เป็นต้นไป
ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีผู้บริหาร
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน จำ�นวน ๔๒ รูป/คน และมีนิสิต จำ�นวน ๕๔๙ รูป/คน ได้
แบ่งส่วนงานภายในตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนงาน ประกอบด้วย
๑. สำ�นักงานวิทยาลัย มีอ�ำ นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเกีย่ วกับงานบริหารทัว่ ไป งาน
บริหารบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานคลังและทรัพย์สิน
๒. สำ�นักงานวิชาการ มีอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานรับสมัครและ
คัดเลือกนิสติ งานกองทุนการศึกษา งานกิจการนิสติ งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน งานวัดผล
การศึกษา งานหลักสูตรและส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน งานตำ�ราและเอกสารทางวิชาการ
งานวิ จั ย งานมาตรฐานและคุ ณ ภาพการศึ ก ษา งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและห้ อ งสมุ ด
งานจัดการเรียนการสอน
โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๑ ตามพันธกิจที่สำ�คัญ
การผลิตบัณฑิต ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร, โครงการ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์, โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต, โครงการพัฒนาศักยภาพ
นิสิต เป็นต้น
ผลงานวิจัย ได้แก่ เรื่อง การวิเคราะห์บริบทและการเปลี่ยนแปลงของภาษาล้านนา
ใน ๕ เชียง, เรื่อง การสร้างและพัฒนาโปรแกรมโยคะสมาธิเพื่อสนับสนุนการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่ ๒  โรงพยาบาลพานเชียงราย, เรื่อง พระสงฆ์กับการเมือง
ท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงราย, เรื่อง บทบาทการรวมกลุ่มของพระสงฆ์เพื่อชุมชน
ที่ยั่งยืน, เรื่อง การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์และผู้สูงอายุในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เขตเทศบาลตำ�บลเวียงเหนือ อำ�เภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
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การบริการวิชาการ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม,   
โครงการเผยแผ่ธรรมทางสถานีวทิ ยุ,  โครงการเปิดสอนภาษาทีส่ องในภูมภิ าคอาเซียน, โครงการ
สวดมนต์ปฏิบัติธรรมวันเสาร์, โครงการสอนธรรมศึกษานิสิตคฤหัสถ์, โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส เป็นต้น
การทะนุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำ�คัญทาง
พระพุทธศาสนาและวันสำ�คัญของชาติ, โครงการจาริกบุญพุทธสถานเมืองเชียงราย, โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมล้านนากับนครเชียงตุง, โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาล้านนา, โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นต้น
ภาพกิจกรรม
	
  

	
  

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี รับมอบอาคารเรียน ตรวจความพร้อมจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เมื่อปี
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
	
  

	
  

ถวายสักการะพระธรรมราชานุวัตร ประธานสภา
วิทยาเขตพะเยา ผู้อุปถัมภ์วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายปฏิบัติการ
ในปัจจุบัน

ทีต่ งั้ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถนนฤทธิประศาสน์ อาคารศาลากลาง
จั ง หวั ด (หลั ง เดิ ม ) ตำ � บลเวี ย ง อำ � เภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งราย ๕๗๐๐๐  โทรศั พ ท์ 0-๕๓๗๑-๗0๕๕
โทรสาร 0-๕๓๗๑-๕๘๗๖
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ฎ.วิทยาลัยสงฆ์นครลำ�ปาง
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ร่วมกับ
คณะสงฆ์ จั ง หวั ด แพร่ ได้ เ สนอโครงการขยายห้ อ งเรี ย นระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต ร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ต่อสภาวิชาการในคราวประชุมครัง้ ที ๒
่ /๒๕๔๕
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  และให้เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ และในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๓/๒๕๔๕  เมือ่ วันที ๒
่ ๗ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๔๕ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ โ ครงการขยายห้ อ งเรี ย นระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต ร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา ไปที่วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง จังหวัดลำ�ปาง
โดยให้ชอื่ ว่า “โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
วัดบุญวาทย์วิหาร จังหวัดลำ�ปาง” ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๕ เป็นต้นมา
โดยมีนิสิตเข้าศึกษารุ่นแรก จำ�นวน ๓๐ รูป ต่อมา
พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติเปิดหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง (สำ�หรับบรรพชิต)
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติเปิดหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (สำ�หรับคฤหัสถ์)
พ.ศ. ๒๕๕๕ มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวัน จันทร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ กำ�หนดให้จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์
นครลำ�ปางโดยยกฐานะโครงการขยายห้องเรียนวิทยาเขตแพร่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ ณ วัดบุญวาทย์วิหารตำ�บลหัวเวียง  อำ�เภอเมืองจังหวัดลำ�ปาง ขึ้นเป็น
วิทยาลัยสงฆ์นครลำ�ปางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตัง้ แต่วนั ที ๒
่ ๖ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป”
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ภาพอาคารวิทยาลัยสงฆ์นครลำ�ปาง
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ฏ.วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

เพื่อเป็นการพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษา บริการทางการศึกษา ส่งเสริมให้
พระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์พนื้ ทีจ่ งั หวัดศรีสะเกษ  ได้ศกึ ษาพระไตรปิฎกและ
วิชาชัน้ สูงตามพระราชปณิธานสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั   
รัชกาลที่ ๕ และเป็นสถานศึกษา วิจยั บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา  ทำ�นุบ�ำ รุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิน่   อีกทัง้ จังหวัดศรีสะเกษมีพระภิกษุสามเณรเป็นจำ�นวนมาก ทีส่ �ำ เร็จการศึกษา
ด้านพระปริยัติธรรม และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แล้วไม่มีโอกาสได้ศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา กอปรกับพระมงคลวุฒ (หลวงปู่เครื่อง สุภทฺโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระกำ�แพงใหญ่
ได้มองเห็นความสำ�คัญต่อการศึกษาของภิกษุสามเณร เล็งเห็นความจำ�เป็นที่จะให้มีสถานที่
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำ�หรับภิกษุสามเณรของจังหวัดศรีสะเกษและสถานที่ใกล้เคียง
จึงมีแนวคิดที่จะขอขยายห้องเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธานี มาที่วัดสระกำ�แพงใหญ่ คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับคณะพุทธศาสตร์  
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย เห็ น ควรเปิ ด โครงการขยายห้ อ งเรี ย นมาที่
วัดสระกำ�แพงใหญ่ อำ�เภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนาเป็น
สาขาแรก โดยได้รับความอุปถัมภ์จากพระมงคลวุฒ (หลวงปู่เครื่อง สุภทฺโท) อดีตเจ้าอาวาส
วัดสระกำ�แพงใหญ่ เป็นองค์อุปถัมภ์ในการจัดการศึกษาในระยะแรก
ดังนั้น การเปิดโครงการขยายห้องเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ที่จังหวัดศรีสะเกษ  
จึงเป็นโครงการทีส่ �ำ คัญเพือ่ พัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ได้มโี อกาสแสดงบทบาทในการพัฒนา
สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือการพัฒนาคน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม อันเป็นพื้นฐานสำ�คัญต่อ
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติเห็นควรเปิดโครงการขยายห้องเรียนกับวิทยาเขตอุบลราชธานี
ขึ้นที่วัดสระกำ�แพงใหญ่ อำ�เภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ในปีการศึกษา ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๕๑  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมสภา
ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๒ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ อนุมตั กิ ารเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง สำ�หรับพระภิกษุสามเณร  
พ.ศ. ๒๕๕๑  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมสภา
ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๒ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ อนุมตั กิ ารเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
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พ.ศ. ๒๕๕๕ สภามหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม
ครั้ ง ที่  ๒ /๒๕๕๕ ได้ มี ม ติ ใ ห้ ย้ า ยสถานที่ ตั้ ง ห้ อ งเรี ย นจากวั ด สระกำ � แพงใหญ่ ไปยั ง ที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ ป่าโนนทรายน้อย ตำ�บลน้ำ�คำ�  อำ�เภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ และในคราว
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕  มีมติอนุมัติให้เปิดรับคฤหัสถ์เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตร์  

อาคารเรียน ๙๕ ปี หลวงปู่เครื่อง

	
  

อาคาร สมเด็จพระพุฒาจารย์

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
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ภาพมุมสูง

	
  

พ.ศ. ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมเมื่อ
วันที่ ๒๙  มกราคม ๒๕๕๖ ให้มีมติยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์ โดยนายกสภามหาวิทยาลัย
ได้มีลงนาม เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๕๖
เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย “บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา”
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย   “ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม”
อัตลักษณ์บัณฑิต   
“มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา”

ที่ตั้ง เลขที่ ๖๗ หมู่ที่ ๒ บ้านง้อ  ต�ำบลน�้ำค�ำ อ�ำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๔๕๖๑-๗๙๐๓, ๐-๔๕๖๑-๗๙๐๕ โทรสาร ๐-๔๕๖๑-๗๙๐๖  www.mcussk.ac.th
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ในตอนที่ ๕ นี้  ขอสรุปว่า ส่วนงานที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในส่วนวิทยาเขต ๑๐ แห่ง และวิทยาลัยสงฆ์ ๑๒ แห่ง แต่ละส่วนงาน ก็ได้น�ำเสนอ
ประวัตแิ ละพัฒนาการของส่วนงานของตนไว้โดยย่อ ท�ำให้ทราบถึงประวัตแิ ละพัฒนาการ สาขา
วิชาที่เปิดสอน ผู้บริหาร ทั้งอดีตและปัจจุบัน รวมถึงภูมิทัศน์และกิจกรรมของส่วนงานนั้นๆ ได้
อย่างชัดเจน
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ตอนที่

๖

พันธกิจสถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในตอนที่ ๖ นีจ้ ะกล่าวสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึง่ แบ่ง
เนื้อหาเป็น ๒ ตอน คือ (๑) สถาบันสมทบภายในประเทศ ได้แก่ มหาปัญญาวิทยาลัย หาดใหญ่
สงขลา และ (๒) สถาบันสมทบต่างประเทศ มี ๕ แห่ง คือ  (๑) วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก
ชอนบอบ เกาหลีใต้ (๒) มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาจิ้งเจี๋ย ไชนีสไทเป (๓) วิทยาลัยพระพุทธ
ศาสนาสิงคโปร์ (๔) วิทยาลัยพระพุทธศาสนาเมืองแคนดี้ ศรีลงั กา (SIBA) (๕) วิทยาลัยพระพุทธ
ศาสนาธรรมะเกต ฮังการี ดังจะกล่าวตามลำ�ดับดังนี้
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๖.๑ สถาบันสมทบภายในประเทศ
มี ๑ แห่ง คือ มหาปัญญาวิทยาลัย หาดใหญ่ สงขลา
มหาปัญญาวิทยาลัย จัดตัง้ ขึน้ ตามดำ�ริ ของท่านเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย  
(เจริญ แซ่บู๊) ที่จะจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
พระภิกษุ สามเณร จึงได้รว่ มกับพระเถระอนัมนิกาย ไปปรึกษากับอธิการบดี (พระธรรมโกศาจารย์)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมกับตัวแทนคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งหมดเห็นชอบร่วมกัน จึงได้ไปกราบทูลเจ้าพระคุณสมเด็จ
พุฒาจารย์ (เกีย่ ว อุปเสโณ) เพือ่ จัดตัง้ วิทยาลัยสงฆ์ของอนัมนิกาย สมเด็จพุฒาจารย์เห็นด้วยกับ
ความคิดนี้ ท่านได้ประทานนามวิทยาลัยว่า “มหาปัญญาวิทยาลัย”
ก่อนเปิดการเรียนการสอนวิทยาลัยต้องจัดทำ�หลักสูตร ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และคณะกรรมการฝ่ายวิชาการได้ให้คำ�แนะนำ� กับทั้งช่วยตรวจ
ความถูกต้องของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขามหายานศึกษา ให้เป็นไปตามโครงสร้าง
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกอย่างสำ�เร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์ของอธิการบดี กับคณะ
กรรมการฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาปัญญาวิทยาลัย เปิดการ
เรียนการสอนวันแรกเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๕ เป็นต้นมา มีพระนิสิตและแม่ชี (ภิกษุจาก
ไต้หวัน) พระนิสติ จากสิงคโปร์ พระนิสติ ไทย ทัง้ หมดรวม ๒๕ รูป คณาจารย์ทมี่ าสอนเป็นชาวต่าง
ประเทศสัญชาติอินเดีย สิงคโปร์ ศรีลังกา ฟิลิปปินส์กับทั้งที่เป็นพระภิกษุและฆราวาสชาวไทย
วันเปิดการเรียนการสอนวันแรก เป็นวันที่น่ายินดีของคณะกรรมการทุกฝ่าย รวมทั้ง
หัวหน้าส่วนงานราชการในจังหวัดสงขลา เพราะก่อนภาระงานการเปิดมหาปัญญาวิทยาลัย ผูร้ บั
มอบหมายจัดตัง้ มหาปัญญาวิทยาลัย (องพจนกรโกศล) ได้เชิญหัวหน้า หรือตัวแทนของทุกภาค
ส่วนราชการจากส่วนงานสภาความมั่นคง จากบริษัทเอกชน  และจากโรงเรียน รวมทั้งส่วนงาน
ของคณะสงฆ์ในจังหวัดมาร่วมประชุม เพื่อชี้แจงถึงการเปิดวิทยาลัยสงฆ์อนัมนิกายในจังหวัด
สงขลา พร้อมขอคำ�แนะนำ� และชีแ้ นะทุกฝ่ายให้ความร่วมมือด้วยดี องพจนกรโกศล ท่านปรารถ
ว่าจะตอบแทนคุณสมเด็จพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสโณ) พร้อมทั้งคณะผู้ดำ�เนินการจัดตั้ง  ทั้งคณะ
ผูผ้ ลักดันให้เกิดวิทยาลัยของคณะสงฆ์อนัมนิกายซึง่ หมายรวมทัง้ อธิการบดี  (พระพรหมบัณฑิต)  
กับคณาจารย์ฝ่ายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วย โดยการไม่เก็บ
ค่าเล่าเรียน และไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นรวม ๔ ปีการศึกษาพร้อมทั้งจัดอาหารเพลถวาย
พระนิสิตตลอด ๔ ปี ในปีการศึกษาที่ ๕ จึงได้เก็บค่าบำ�รุงการศึกษา  และค่าหน่วยกิตในราคา
หน่วยละ ๑๐๐  บาท  การทีพ่ ระนิสติ มาจากครอบครัวและจากสังคมทีค่ วรได้รบั การอนุเคราะห์  
จึงขอผ่อนจ่ายคณะผู้บริหารจึงอนุญาต แต่มีข้อแม้ว่าต้องจ่ายในภาคเรียนสุดท้ายก่อนส่งชื่อ
เข้ารับปริญญา  
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ในปีการศึกษาถัด ๆ มามีจำ�นวนผู้มาสมัครเข้าเรียนไม่มาก แต่ผู้รับมอบหมายจัดตั้ง
มหาปัญญาวิทยาลัยมีปณิธานที่แน่วแน่จะพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพ ศาสนทายาท อย่าง
แท้จริง  ท่านได้กล่าวกับคณาจารย์ผู้บริหารการเรียนการสอนว่า แม้มีมาสมัครเรียน ๑ รูป ก็จะ
เปิดสอนเพราะวิทยาลัยไม่ได้จดั การศึกษาเพือ่ การค้า ท่านได้เตรียมการดำ�เนินงานของวิทยาลัย
ด้านวิชาการ ด้วยการนำ�พระบัณฑิตของมหาปัญญาวิทยาลัย กับสามเณรทีส่ �ำ เร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนปริยตั ธิ รรมสามัญของโรงเรียนมหาปัญญา มีพนื้ ฐานภาษาอังกฤษดีกบั ทัง้ ได้สง่ สามเณร
ไปเรียนภาษาอังกฤษทีส่ งิ คโปร์เพือ่ ให้ไปศึกษาต่อทีส่ หรัฐอเมริกาคาดว่าเมือ่ สำ�เร็จการศึกษา ได้
รับมอบหมายให้มาร่วมงานบริการการศึกษา และเป็นอาจารย์ในมหาปัญญาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาปัญญาวิทยาลัย
๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพ พระภิกษุ สามเณร ทุกนิกาย ทุกเชื้อชาติ รวมทั้ง
คฤหัสถ์ชายผู้สนใจ
๒. เพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์พระพุทธศาสนา รวมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมถิ่น
๓. เพื่อเป็นศูนย์กลางศึกษาการอบรมวิชาการพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการศึกษา
ต่อเนื่อง
๔.  เพื่อพัฒนาศักยภาพ กับเพิ่มจำ�นวนพระสงฆ์ สามเณร นิกายมหายานอนัมนิกาย
เพื่อให้อนุรักษ์สืบทอดพิธีกรรมพระพุทธศาสนา และทั้งอนุรักษ์งานศิลป์ที่ใช้ในพิธีกรรมของ
ชาติพันธุ์ซึ่งช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับท้องถิ่น  
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การบริหารจัดการศึกษามหาปัญญาได้ด�ำ เนินการไปตาม :ปรัชญา: ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนา
จิตใจ และสังคม
ปณิธาน : ให้การศึกษาพระไตรปิฎก และวิชาการชั้นสูงสำ�หรับพระภิกษุ สามเณร  
และคฤหัสถ์
วิสัยทัศน์ : พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา พัฒนาบัณฑิตให้เป็น
คนดีคนเก่ง ช่วยเหลือสังคม
พันธกิจ :  ให้การศึกษา ส่งเสริมการวิจยั บริการวิชาการพระพุทธศาสนาและทะนุบ�ำ รุง
ศิลปวัฒนธรรม
สุภาษิต : ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ  “มนุษย์บริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา”
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ที่ตั้ง เลขที่ ๖๓๕/๑ ถนนธรรมนูญวิถี อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ ๙๐๑๑๐ 
โทรศัพท์ ๐๗๔ - ๒๔๓๕๕๘
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๖.๒ สถาบันสมทบต่างประเทศ

ก.วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ เกาหลีใต้
หลักคำ�สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถูกเริ่มนำ�มาเผยแผ่ในแผ่นดิน
ประเทศเกาหลีเมื่อ ๑,๖๐๐ ปีที่แล้ว ซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมา พระพุทธศาสนาก็เริ่มแพร่
หลายจนกลายมาเป็นหนึ่งในศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ดังจะสังเกตเห็นว่าพระพุทธศาสนา
มีอิทธิพลต่อโลกจิตวิญญาณของชาวเกาหลีมาก รวมทั้งการเติบโตทางความคิดประจำ�ชาติ
ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ แต่เนือ่ งจากอิทธิพลทางความคิด และวัฒนธรรมวัตถุนยิ มแบบตะวันตกทำ�ให้
พื้นฐานจิตวิญญาณทางพุทธเผชิญกับแนวคิดที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ดังนั้นเพื่อที่จะทำ�ให้พระพุทธศาสนารวมเป็นหนึ่งบนรากฐานทางจิตวิญญาณ วิทยาลัยแห่งนี้
จึงมุ่งเน้นที่การสอน และรูปแบบการฝึกฝนครูสอนศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้เป็น
ผู้ที่เข้าใจบทเรียนของพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องและเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวสายงานวิชาการ
พร้อมทั้งปฏิบัติพระวินัยของพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องด้วยความเคร่งครัด
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พันธกิจ
วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบถูกก่อตั้งขึ้นโดย ดร. ฮู ซุง หยุน (Dr. Hu
Sung-hyun) เพื่อฝึกฝนครูสอนศีลธรรมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. ๒๕๓๐  และได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นสถาบันการศึกษาสำ�หรับเผยแผ่พระพุทธศาสนาในคณะสงฆ์ประเทศเกาหลี
ทั้ ง นี้ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของวิ ท ยาลั ย แห่ ง นี้ ในฐานะเป็ น สถาบั น การศึ ก ษาชั้ น สู ง ทางด้ า น
พระพุทธศาสนา ก็คือ การจัดหาแหล่งการเรียนรู้ในการศึกษาพระพุทธศาสนา ทั้งนิกาย
เถรวาทและมหายาน สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารวิ จั ย ทางด้ า นพระพุ ท ธศาสนาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ
ส่งเสริมให้มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังประชาชนในท้องถิ่นและนานาชาติ
วัตถุประสงค์และแผนการดำ�เนินงาน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ทางวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตผูจ้ บการศึกษาในสาขาวิชาครูสอนศีลธรรม
และภายหลังจากการก่อตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทำ�ให้นิสิตที่จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีจำ�นวน ๙๐ ท่าน บัณฑิตปริญญาโทจำ�นวน ๒๓ ท่าน และ
บัณฑิตปริญญาเอกจำ�นวน ๒ ท่านได้กำ�ลังทำ�หน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศ
เกาหลี นอกจากนีท้ างวิทยาลัยยังดำ�เนินการจัดทำ�การอบรมวิชาวิปสั สนากรรมฐานสำ�หรับการ
สัมมนาต่างๆ รวมทั้งพระเกาหลี และผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้จัดหาแหล่งเงินทุน
เพือ่ ก่อสร้างศูนย์วปิ สั สนา และวิทยาเขตแห่งใหม่ ด้วยเงินทุนประมาณ ๘๑๙,๒๒๕ เหรียญสหรัฐ
ซึ่งคาดว่าการก่อสร้างนั้นจะแล้วเสร็จ  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
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การจัดการเรียนการสอน ณ ประเทศไทย
ในช่วงทุกฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วงของปี (๒ ครั้งต่อปี) ทางนิสิตของวิทยาลัย
พระพุทธศาสนาดองกุกจะเข้าร่วมชั้นเรียนวิปัสสนา และวิชาทั่วไป ณ ประเทศไทย

๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
วิทยากรพิเศษโดยท่านพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.

๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

	
  
บรรยากาศภายในชั
้นเรียน โดยท่านพระสุธีธรรมนุวัตร	
  

	
  

พิธีมอบปริญญาบัตรจบการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเป็นนิสิตปริญญาตรี ๘๙ ท่านและปริญญาโท ๒๑ ท่าน

การจัดสัมมนานานาชาติ
เริม่ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ มีการเชิญนักวิชาการ และศาสตราจารย์ชนั้ นำ�ระดับนานาชาติ
มาเข้าร่วมการสัมมนา โดยมุ่งเน้นการให้ประโยชน์แก่นิสิตและพุทธศาสนิกชน

๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
จัดงานสัมมนาพระพุทธศาสนานานาชาติ
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ทางวิทยาลัยได้เชิญพระวิทยากร ซึ่งเคยดำ�รงตำ�แหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาบาลีศรีลังกา
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นักศึกษาเดินพาเหรด
ในงานวันวิสาขบูชาที่ประเทศเกาหลี

วัฒนธรรมดนตรีของชาวธิเบต
	
   โดยพระธิเบตในงานวันวิสาขบูชาที่ประเทศเกาหลี

การแสดงดนตรีทางวัฒนธรรม ในงานวั
	
   นวิสาขบูชาที่ประเทศเกาหลี

ประเพณีลอยโคมไฟของชาวปูซาน ในแม่น�้ำนักดง
และการแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีโดยนักเรียนมัธยมปลาย
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ข.มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาจิ้งเจี๋ย ไชนีสไทเป

ในปีพ.ศ. ๒๕๓๘ สมาชิกและตัวแทนของสมาคมพระพุทธศาสนาประเทศจีน (CBA)
ได้จดั การประชุมระดับชาติ ซีง่ ผูท้ เี่ ข้าร่วมงานบางท่านได้กล่าวถึงมหาวิทยาลัย ๕ แห่งซึง่ ถูกก่อตัง้
โดยกลุม่ /ชุมชนทางพระพุทธศาสนาในประเทศไต้หวัน และยังกล่าวข้อเท็จจริงทีว่ า่ มหาวิทยาลัย
ดังกล่าวไม่ได้ถูกจัดให้เป็นสถาบันซึ่งมีพื้นฐานมาจากการบ่มเพาะทางการศึกษาสูงสุดของ
ภาคสงฆ์ นั่นคือพระในพระพุทธศาสนา และแม่ชี จากความเห็นดังกล่าว สมาชิกของ CBA
ในการประชุมครัง้ นัน้ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ทางสมาคมสมควรทีจ่ ะดำ�เนินการจัดตัง้ มหาวิทยาลัย
เฉพาะเพื่อพระสงฆ์
เนื่องจากมีการนำ�เสนอความจำ�เป็นอย่างเร่งด่วนในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเฉพาะ
เพื่อพระสงฆ์ ทำ�ให้สมาชิกที่มาเข้าร่วมประชุมให้ความเห็นชอบอย่างเอกฉันท์ และอนุมัติ
ข้อเสนอดังกล่าวท่ามกลางการประชุมในครั้งนั้น พระธรรมาจารย์ชิงสิง ซึ่งในขณะนั้น คือ
ประธานของ CBA และเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบและหามาตรการคัดเลือกในการ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยเฉพาะเพื่อพระสงฆ์ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการกลางของ CBA
แต่ทว่าการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเฉพาะเพื่อพระสงฆ์นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากต้องจัดตั้งให้อยู่
ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับ ของกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีน และกฎหมายของรัฐฯ ซึ่งในการกระชุมครั้งนั้นยังเกิดความคลางแคลงสงสัย
ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยดังกล่าวว่าจะเป็นไปได้หรือไม่
พระธรรมาจารย์ชิงสิงได้เข้ารับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แห่งประเทศไทยเมือ่ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ซึง่ ในขณะทีท่ า่ น
พำ�นักอยู่ในประเทศไทยนั้น ท่านได้กล่าวกับพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เกี่ยวกับสถานการณ์ความยุ่งยากที่ประสบ รวมทั้งข้อจำ�กัดต่างๆ
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ในการจัดตัง้ มหาวิทยาลัยเฉพาะเพือ่ พระสงฆ์ระหว่างสองประเทศ ซึง่ ในการนัน้ พระธรรมาจารย์
ชิงสิงได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องความเป็นไปได้ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่เป็นสาขาของ มจร
ในประเทศไชนีสไทเป
มจร แห่งประเทศไทยไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยระดับประเทศเพียงแห่งเดียวที่มีประวัติ
สืบทอดมายาวนาน แต่ยังเป็นสถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตร
ซีง่ เป็นทีย่ อมรับไปทัว่ โลก หลังจากช่วงเวลาหลายปีของการเตรียมความพร้อมและการประเมิน
หลายครั้งจากคณะกรรมการจากคณะต่างๆ ของ มจร ที่ได้ทำ�การเข้าไปเยี่ยมชมตามโรงเรียน
ต่างๆ และบรรยากาศโดยรอบจำ�นวนทั้งหมด ๓ ครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการ
รู้สึกพอใจกับสถาบันที่วัดกวงเต๋อเป็นอย่างมากในเรื่อง ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ที่ใช้ ทั้งนี้
จากความเห็นชอบอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (SAC) จึงได้มีการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยสงฆ์จิ้งเจี๋ยขึ้นในการเปิดช่วงแรก ของพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๑๐  กันยายน ๒๕๔๖
ซึ่งพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมทั้ง
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ได้ เ ดิ น ทางไปเข้ า ร่ ว มแสดงความยิ น ดี ใ นเหตุ ก ารณ์
ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ โดยมีพระธรรมาจารย์เจ่อกวน (Chueh Kuan) ผู้นำ�แห่งมหาวิทยาลัย
สงฆ์จิ้งเจี๋ย เป็นผู้แสดงปาฐกถาในเหตุการณ์ส�ำ คัญครั้งนั้น
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสมาชิกจาก ๑๗ สถาบันการศึกษา ได้เข้ายี่ยมชมวัดกวงเต๋อ
อีกครั้ง เพื่อส่งมอบใบประกาศนีบัตรอนุญาตการจัดตั้งวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ให้แก่
พระธรรมาจารย์ชิงสิง อธิการบดีของมหาวิทยาลัยสงฆ์จิ้งเจี๋ย โดยที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่มี
การเก็บค่าเทอม ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าที่พักตลอด ๔ ปีการศึกษา โดยผู้ที่จบการศึกษา
ด้วยคะแนนเรียนดี นอกจากจะได้รบั ใบประกาศนียบัตรจาก มจร แล้งยังมีโอกาสทีจ่ ะได้ไปศึกษา
ต่อยังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในกรุงเทพฯ ประเทศไทยในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกอีกด้วย
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เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มจร กว่า ๒๐ ท่าน ได้
เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยสงฆ์จิ้งเจี๋ยอีกครั้ง เพื่อส่งมอบใบประกาศนียบัตรอนุมัติบัณฑิต
วิทยาลัย ในการศึกษาพระพุทธศาสนามหายาน ให้แก่พระธรรมาจารย์ชิงสิง อธิการบดี
ของมหาวิทยาลัยสงฆ์จิ้งเจี๋ย โดยหลังจากนั้นก็มีการเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในช่วงแรก
ประมาณเดือนกันยายน
มหาวิทยาลัยสงฆ์จิ้งเจี๋ยได้เริ่มต้นช่วงแรกของการเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตร
พระพุ ท ธศาสนามหายาน เมื่ อ วั น ที่  ๑๐  กั น ยายน ๒๕๔๖ ซึ่ ง ต้ อ งกราบขอบพระคุ ณ
พระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. อธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำ�หรับ
ปัญญา วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รวมทั้งความเอาใจใส่ต่อระบบการศึกษาของพระสงฆ์ ประเทศ
ไชนีสไทเป ทีท่ �ำ ให้สามารถก่อตัง้ มหาวิทยาลัยสงฆ์จงิ้ เจีย๋ ซึง่ เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่วัดกวงเต๋อ เมืองเกาฉง ประเทศไชนีสไทเป ทั้งนี้
ความร่วมมือของทั้งสองประเทศนั้น เป็นเหตุการณ์สำ�คัญทางประวัติศาสตร์ในการร่วมมือ
กันระหว่างพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทและมหายาน และเป็นเสมือนการบุกเบิกการเริ่มต้น
การจัดการระบบการศึกษาพระสงฆ์ โดยความร่วมมือระหว่างพุทธศาสนิกชนชาวไชนีสไทเป
และพุทธศาสนิกชนต่างชาติซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงความสำ�คัญอย่างยิ่ง
มหาวิทยาลัยสงฆ์จิ้งเจี๋ยเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อสังฆะที่ก้าวหน้า และมุ่งเน้นความ
เชี่ยวชาญในการเก็บเกี่ยวผลผลิตการเผยแผ่ธรรมะ ดังนั้นนอกเหนือจากการมุ่งเน้นในเรื่องการ
เรียนรู้ทางด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังมุ่งให้ความสำ�คัญในการสร้างเสริมจิตใจแห่งการ
ค้นหาทางแห่งการตรัสรู้ และการแผ่ขยายคุณธรรมความดี ฉะนัน้ นิสติ ทุกท่านทีม่ าพำ�นักใช้ชวี ติ
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อยูร่ ว่ มกับพระสงฆ์เป็นหมูค่ ณะ ณ วัดกวงเต๋อ ต้องปฏิบตั ริ ว่ มกันเป็นกลุม่ ทุกเช้า ซึง่ จุดประสงค์
ก็เพื่อการจัดการนักเรียนสงฆ์ด้วยมาตรฐานที่เข้มงวด โดยหวังว่านิสิตสงฆ์เหล่านี้จะกลายเป็นผู้
ทีม่ คี วามสามารถเป็นพิเศษในการสร้างความก้าวหน้าให้แก่วงการสงฆ์ ทัง้ ในด้านองค์ความรูแ้ ละ
ศีลธรรม
ด้วยความเมตตาช่วยเหลือจากพระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. อธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงทำ�ให้มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์จิ้งเจี๋ย ภายในวัดกวงเต๋อ
เมืองเกาฉง ประเทศไชนีสไทเป เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๖ ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๕๒ พระธรรมาจารย์
ชิงสิง อธิการบดีของมหาวิทยาลัยสงฆ์จิ้งเจี๋ย มีความเห็นว่าเป็นภาระหน้าที่ของท่านที่จะ
จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาขึน้ ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้  เพือ่ รองรับนิสติ ทีต่ อ้ งการ
จะศึกษาต่อหลังจากเรียนจบ ภายใต้การอนุมัติจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรในภาคการศึกษาแรก คือ ปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตศึกษา สาขาพระพุทธศาสนา
มหายาน ก็ได้เปิดรับสมัครนิสิตที่มีคุณสมบัติตามข้อกำ�หนดเมื่อเดือนกันยายน ปีพ.ศ. ๒๕๕๒
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาที่มีสัมมาทิฏฐิ หรือความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามหายาน และวิทยาการสมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งยังเพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาที่มี
ความประพฤติดีงามมีศีลธรรม และมีความสามารถที่จะนำ�หลักคำ�สอนทางพระพุทธศาสนา
มหายานไปใช้ เ พื่ อ พั ฒ นาตนเองและสั ง คม พร้ อ งทั้ ง เป็ น ผู้ ที่ เ ปี่ ย มด้ ว ยความอยากเรี ย นรู้
ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการทำ�งานวิจัยทางพระพุทธศาสนา เพื่อผลิต
องค์ความรู้ใหม่ทางด้านพระพุทธศาสนามหายาน
หลักสูตรปริญญาตรี สาขาพระพุทธศาสนามหายานรุ่นที่ ๑๓  และหลักสูตรมหาบัณฑิต
สาขาพระพุทธศาสนามหายานรุ่นที ๑
่ ๗ จะเริ่มต้นในวันที ๑
่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยทาง
มหาวิทยาลัยหวังว่าพระสงฆ์จากหลากหลายประเทศจะสามารถเข้ามาร่วมเรียนเพื่อที่จะมีการ
เรียนรู้ที่เป็นเลิศ และอนาคตทางการศึกษาที่สดใส
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ค.วิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร์

วิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร์ (BCS) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๔๘ โดยพระอาจารย์
ซิกกวาง เซง อธิการบดีคนปัจจุบัน และเจ้าอาวาสของ วัดกงเม้ง ซานผ่อ กักซี (Kong Meng
San Phor Kark See) พันธกิจของวิทยาลัย คือ การดูแลพระสงฆ์ทพี่ ดู สองภาษาให้มสี มั มาทิฏฐิ
และสัมมาสังกัปปะในด้านพระพุทธศาสนาเพือ่ ทีจ่ ะส่งเสริมการพัฒนาทางด้านพระพุทธศาสนา
อย่างต่อเนือ่ ง และการเผยแผ่ไปยังซีกโลกทีพ่ ดู สือ่ สารด้วยภาษาอังกฤษ โดยการจัดหาบุคลากร
ที่จำ�เป็นด้านการศึกษา ปรัชญาทางด้านการสอนของวิทยาลัย มีพื้นฐานมาจากหลักคำ�สอน
ทางพระพุทธศาสนา และการให้ความเคารพการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในความสมานสามัคคี
เป็นการผสมผสานคำ�สอนต่างๆ ของแต่ละเชื้อสายโดยเน้นการศึกษาเฉพาะทางด้านพระพุทธ
ศานาจีน ทั้งนี้วัตถุประสงค์ดังกล่าวของวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร์มีการขยายเพิ่มขึ้น
ก็เพราะความร่วมมือกันระหว่างกันของสองหลักสูตรที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยกัลยาณิ
ยะ (Kelaniya) ประเทศศรีลังกา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประเทศไทย
ในปีพ.ศ. ๒๕๕๑
ณ ปัจจุบนั วิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร์ กำ�ลังเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญา
ตรีศลิ ปศาสตร์ สาขาการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนา ซึง่ เป็นหลักสูตร ๓ ปีทที่ �ำ การสอนโดย
ใช้ภาษาอังกฤษ และหลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตร์ สาขาการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนา
จีน ซึ่งเป็นหลักสูตร ๔ ปีที่ทำ�การสอนโดยใช้ภาษาจีน เป็นโครงการความร่วมมือกันระหว่าง
สองมหาวิทยาลัยตามที่กล่าวมาแล้ว
เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๗ ภายใต้การสนับสนุนของ มจร ทางวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร์
ได้เริ่มดำ�เนินการทบทวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาพระพุทธศาสนา
(พระพุทธศาสนาจีน) เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาพระพุทธศาสนา นอกจากนัน้
ทางวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร์ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ริเริ่ม
ความร่วมมือจัดทำ�หลักสูตรปริญญาโท สาขาการศึกษาพระพุทธศาสนา ซึ่งใช้ทั้งภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนในการสอน เพื่อเป็นการตอกย้ำ�สัมพันธภาพระหว่างกันและกัน ทางวิทยาลัย
พระพุทธศาสนาสิงคโปร์ จึงได้น�ำ เสนอโครงการหลักสูตรปริญญาตรีรว่ ม ภาคภาษาอังกฤษ สาขา
วิชาการศึกษาพระพุทธศาสนาอีกด้วย
ภายใต้แผนการขยายตัวของวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร์ ปีพ.ศ. ๒๕๕๗ จึงได้จัด
สร้างแคมปัสของแม่ชีขึ้นที่วัดผ่อเอิ้นฉี (Poh Ern Shih) เพื่อฝึกฝนฆราวาสหญิงในการใช้ชีวิต
แบบวัด นิสิตต้องผ่านรายวิชาพื้นฐาน ๒ ปีในการเตรียมตัว และเรียนหลักธรรมคำ�สอนของ
พระพุทธศาสนา รวมทั้งธรรมเนียมปฏิบัติและค่านิยมในการเป็นอยู่แบบวัด
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ง.วิทยาลัยพระพุทธศาสนาเมืองแคนดี้ ศรีลังกา (SIBA)

วิทยาลัยพระพุทธศาสนา เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา หรือ SIBA ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นโครงการให้การศึกษาระดับสูงของวัดศรี ดาลาดา มาลิกาวา
(Sri Dalada Maligawa) ซึง่ เป็นวัดทีป่ ระดิษฐานพระธาตุเขีย้ วแก้ว และเป็นวัดสำ�คัญทางศาสนา
พุทธที่ผู้คนให้ความนับถือสักการะมากที่สุด
วิทยาลัยแห่งนี้ มีความสำ�คัญและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะสำ�หรับชาวศรีลังกา
และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เนื่องจากเป็นสถาบันที่อยู่ภายใต้ความดูแลของวัดศรี ดาลาดา
มาลิ ก าวา จุ ด เริ่ ม ต้ น ในการก่ อ ตั้ ง วิ ท ยาลั ย แห่ ง นี้ เ กิ ด จากคำ � แนะนำ �  และคำ � อวยพรของ
พระราชาคณะ พระธรรมาจารย์มหานายาเก เทราส (The most Venerable Prelates
Mahanayake Theras) ท่านประทีป นีลังกา เดลา (Hon. Pradeep Nilanga Dela) the
Chief Lay Custodian (Diyawadana Nilame) of Sri Dalada Maligawa association with
the Sri Dalada  Maligawa
ความคิดริเริ่มในการก่อตั้งวิทยาลัยแห่งนี้เกิดจากคำ�แนะนำ�  และโครงร่างในการจัดตั้ง
สถาบันซึ่งเขียนขึ้นโดย ดร. จี เอ โซมารัทเน (Dr. G.A. Somaratne) ศาสตราจารย์ด้านการ
ศึกษาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา แห่งมหาวิทยาลัยเพลาเดนียา

วิทยาลัยพระพุทธศาสนา SIBA ตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยพระพุทธศาสนา เลเกเล กุนดาซาเล
(Pallekele, Kundasale) และเมื่อวันที่ ๑  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ก็เริ่มดำ�เนินการทางด้าน
วิชาการ โดยการแต่งตัง้ ศาสตราจารย์ ดร. จี เอ โซมารัทเน รองอธิการบดีคนเก่าของมหาวิทยาลัย
เพลาเดนียา ขึ้นเป็นอธิการบดีคนแรกของวิทยาลัย SIBA ภายใต้คำ�เชิญของท่านประทีป
นีลังกา เดลา ประธานบริหารนิสิต SIBA ซึ่งเป็นผู้นำ�รุ่นที่ ๑  ของนิสิตระดับปริญญาตรี และ
ได้เข้ารับตำ�แหน่งยอย่างเป็นทางการจาก ฯพณฯ ท่านมาฮินดา ราชาพักเซ (Mahinda
Rajapakse) ประธานาธิบดีของศรีลังกา เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งในวันนี้
มีพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนใหม่ของวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติศรีลังกา (SIBA)
โดยฯพณฯ ท่านประธานาธิบดีศรีลังกา ท่านทูตจากรัฐบาลประเทศนอร์เวย์ และประธาน SIBA
โดยในวันเดียวกันนี้เองที่มีการเริ่มใช้เวบไซต์วิทยาลัย
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พระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ได้เดินทางมาทำ�พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ใหม่นี้ เมื่อวันที่ ๑๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ห้องเรียนต่างๆ ทำ�การเปิดการเรียนการสอนประจำ�ปีการศึกษาใหม่เมื่อวันที่ ๑๑  สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓
วัตถุประสงค์
วิ ท ยาลั ย พระพุ ท ธศาสนานานาชาติ ศ รี ลั ง กา (SIBA) เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทางด้านศิลปศาสตร์ ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นภายในอาณาบริเวณวัด และมีสิ่งแวดล้อมที่เป็น
ธรรมชาติ ทั้งนี้ SIBA เป็นวิทยาลัยที่มีหลักสูตรทั้งภาคปกติ และภาคนานาชาติ ซึ่งมีพื้นฐาน
มาจากกรอบแนวคิดทางพระพุทธศาสนา โดยถูกออกแบบมาเพื่อผลิตผู้นำ�ทางด้านศาสนา
สังคม และการเมืองทั้งที่เป็นชาวพื้นเมืองและต่างชาติ โดยในขณะเดียวกันยังเป็นผู้ที่สามารถ
ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำ�สอน และเป็นผู้ที่สามารถเผยแผ่พระศาสนาได้
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หลักสูตรทางการศึกษาของวิทยาลัยแห่งนี้มุ่งเน้นให้ผู้ที่จบการศึกษา:
๑) เป็นผู้ที่รอบรู้ในเรื่องพุทธธรรมทั้งภาคการศึกษา ภาคปฏิบัติ และนำ�ไปใช้ได้จริง
ในชีวิต
๒) เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
๓) เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาสิงหล ภาษาทมิฬ รวมทั้งภาษาที่ใช้
ใงานวิจยั เพือ่ นำ�ไปใช้ได้จริงในการบริหารงาน การสือ่ สาร และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔) เป็นผูท้ ไี่ ม่มอี คติ ไม่มคี วามลำ�เอียง หรือขาดความยุตธิ รรม เป็นบุคคลทีเ่ ป็นตัวอย่าง
น่ายกย่อง คิดบวก กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ และทันต่อสถานการณ์
๕) เป็นนักเจรจาต่อรองที่ดี มีความอดทน ความเห็นอกเห็นใจ ความเข้าอกเข้าใจ และ
มีความรับผิดชอบต่อการกระทำ�ของตน
๖) เป็นผูท้ มี่ คี วามกระตือรือร้นในการจัดการความสมดุลระหว่างศีลธรรมและการเจริญ
ทางวัตถุ
๗) เป็นผูท้ คี่ งไว้ซงึ่ กฎหมายกฎระเบียบ และวินยั ในทางสังคม ทัง้ ยังสามารถเสริมสร้าง
ให้เกิดความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และศาสนา ทัง้ ในระดับบุคคล กลุม่ ชน
ในสังคม และชุมชน
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จ.วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมะเกต ฮังการี

วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมะเกต เป็นสถาบันการศึกษาทางศาสนาระดับอุดมศึกษา
ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นโดยโบสถ์พระพุทธศาสนาธรรมะเกต ดังคำ�ปณิธานของวิทยาลัยที่แสดงถึง
หลักการทั่วไป คือ “วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกต จักทำ�การเผยแผ่คำ�สอนที่เป็นหลัก
สากลของแบบแผนประเพณีทางพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ วิทยาลัยจะไม่เป็นตัวแทนเฉพาะของ
ลัทธิใดลัทธิหนึ่ง แต่จะเปิดโอกาสให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ หลักคำ�สอนทางพระพุทธศาสนาของ
ทุกปรัชญานิยม ซึ่งทางวิทยาลัยได้ตระหนักถึงเป้าหมายในความสามารถนำ�ไปใช้ได้จริงตามยุค
สมัย และวัตถุประสงค์จ�ำ เพาะ คือ การหาภูมหิ ลังทางจิตวิญญาณทีเ่ หมือนกันของผูเ้ รียน สำ�หรับ
ประเพณีปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา และช่วยเหลือให้พวกเขาสามารถทำ�งานร่วมกันได้”
วิทยาลัยได้เปิดให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับคำ�สอนทางพระพุทธศาสนา ตั้งแต่เดือน
กันยายน ปีพ.ศ. ๒๕๓๔ ทัง้ นี้ ทางวิทยาลัยไม่ได้หวังให้ผเู้ รียนเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาแบบ
เต็มตัว แต่ทว่าคาดหวังให้ผู้เรียนเปิดใจยอมรับ และเคารพในหลักคำ�สอนของพระพุทธศาสนา
ซึ่งทีมผู้สอนประกอบไปด้วยอาจารย์ด้านธรรมะของชุมชนของวัด รวมทั้งอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
ในสาขาปรัชญา การศึกษาทางตะวันออก ฯลฯ
ทัง้ นี้ ทางวิทยาลัยจะมอบเป็นใบปริญญาครูทางพระพุทธศาสนา (เทวนิยม) ให้แก่ผเู้ รียน
โดยมีสว่ นเสริมคือผูเ้ รียนจะมีองค์ความรูจ้ �ำ เพาะทาง โดยผูท้ เี่ รียนจบใบปริญญานีส้ ามารถทำ�งาน
เป็น นักสังคมสงเคราะห์ ครูสอนศาสนา หรือครูสอนศิลปะการต่อสู้ ทั้งอาจจะตัดสินใจเข้า
ถือบวช
องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา และการนำ�ไปใช้ปฏิบัติจริงจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
จัดการปัญหาความขัดแย้ง และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการดำ�เนินชีวิต ดังนั้นคุณสมบัติ
เสริมดังกล่าว จึงเป็นรูปธรรมสำ�หรับสาขาอาชีพและงานต่างๆ ซึง่ วัตถุประสงค์หลักของวิทยาลัย
ก็คือ การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียนเพื่อนำ�เสนอธรรมะในวิถีจริง
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พันธกิจ
วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมะเกต เป็นสถาบันการศึกษาทางศาสนาระดับอุดมศึกษา
โดยชื่อที่ตั้งว่า “Dharma Gate” นั้นเป็นการเปรียบเปรยถึงพันธกิจหลักของวิทยาลัย คือ
การเปิดประตูเพือ่ พบหลักคำ�สอนทางพระพุทธศาสนา หรือพระธรรม ซึง่ เป็นการแสดงสัญลักษณ์
ของความตระหนักรู้ และการสืบทอดหลักคำ�สอน
ธรรมะ หรือคำ�สอนทางพระพุทธศาสนาอาจจะมาในหลากหลายรูปแบบ แต่โดยเนื้อแท้
แล้วถูกค้นพบภายใต้ตวั เรา ซึง่ หลักธรรมนี้ แท้จริงแล้วถูกค้นพบโดยบุรษุ ผูซ้ งึ่ เดินทางจิตวิญญาณ
ไปสู่ความรู้ตื่น
บรรดาครูผู้สอนจะพยายามอย่างเต็มความสามารถ เพือ่ ที่จะช่วยผู้เรียนให้ได้ศกึ ษา และ
ปฏิบัติตามพระธรรม ทางชุมชนจะพิจารณาให้บรรดาเหล่าครูผู้สอน และผู้เรียนเป็นสาวกของ
พระพุทธเจ้าโดยเท่าเทียมกัน ในขณะทีต่ อ้ งดำ�รงรักษาไว้ซงึ่ คำ�สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าทีผ่ า่ นมาแล้วถึงกว่า ๒,๕๐๐ ปี แต่วทิ ยาลัยก็ตอ้ งตระหนักถึงการคงไว้ซงึ่ พระธรรมภาย
ใต้สถานการณ์ตา่ งๆ ตามเวลา ณ ปัจจุบนั และภาษาทีจ่ ะใช้ รวมทัง้ วิธดี �ำ เนินการสอนทีส่ ามารถ
เข้าถึงด้วยระดับสติปัญญาแบบเรา
ทางวิทยาลัยต้องไม่คิดว่า ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของสายใดจักแตกต่างกัน หรือ
ดีกว่ากัน แต่ทว่าทางวิทยาลัยควรจะตระหนักรู้ถึงความสมเหตุสมผล และประสิทธิผลที่เท่า
เทียมกันต่อผู้คนที่มีทัศนคติแตกต่างกัน วิทยาลัยควรพยายามที่จะศึกษาประเพณีของทาง
พระพุทธศาสนา หรือศาสนพิธี และส่งเสริมให้เกิดความงอกงามในรูปลักษณะเฉพาะแบบ
ประเพณีชาวฮังการี หรือชาวยุโรป
วิทยาลัยจะจัดหาพืน้ ทีใ่ ห้ส�ำ หรับครูผสู้ อนพระพุทธศาสนา สำ�หรับการสอนตามแนวทาง
ประเพณีนิยมทุกแบบ รวมถึงการให้ทุนสนับสนุนทางวิชาการโดยไม่คำ�นึงถึงความแตกต่างทาง
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ระดับสังคม ทัง้ นี้ ทางวิทยาลัยยังจัดเตรียมหลักสูตรการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติข้างต้น รวมไปถึงวิธีการสอนและระบบการสอบ
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ทางวิทยาลัยจะเปิด
โอกาสให้ตัวผู้เรียนทำ�การศึกษาด้วยตนเอง บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างครู-ศิษย์ นอก
เหนือจากชั้นเรียนต่างๆ ตามปกติ โดยมีกลวิธีในการฝึกฝนต่างๆ ที่เป็นไปเพื่อการส่งผ่านข้อมูล
ตามความเป็นจริง และเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการปฏิบัติที่จำ�เป็นในการตระหนักรู้ภายในถึง
หลักธรรมคำ�สอน และเน้นที่ความเป็นอิสระทางจิตวิญญาณ
ตามความเป็นจริง วิทยาลัยควรจะเปิดกว้างในการสื่อสารสนทนากับทุกๆ ศาสนา และ
ลัทธิความเชื่อที่มีความเห็นร่วมทางทัศนคติที่เปิดกว้าง เพราะวิทยาลัยมีความเชื่อมั่นอย่างแรง
กล้าว่าทุกๆ พิธกี รรมทางศาสนาจะเป็นตัวส่งเสริมทีส่ �ำ คัญให้เกิดการบรรเทาทุกข์ และจากความ
เห็นดังกล่าว วิทยาลัยจึงต้องพยายามบริการ และทำ�ประโยชน์ให้แก่มวลมนุษยชาติ รวมทั้ง
ปัจเจกบุคคลอย่างเต็มความสามารถ
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สรุปว่า สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีทั้งในทวีปเอเชีย
และทวีปยุโรป ซึ่งทำ�ให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม  ประเพณี ของ
กันและกัน และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ในด้านคำ�สอนทางพระพุทธศาสนาทั้ง
เถรวาทและมหายานได้เป็นอย่างดี
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ตอนที่

๗

มหาวิทยาลัยกับการบูรณาการ
พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
พัฒนาจิตใจและสังคม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับการบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์
สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม จะแบ่งเนื้อหา พร้อมภาพประกอบ ๑๐ ด้าน คือ
(๑) บทบาทด้านการวิจัยและพัฒนาหนังสือ ตำ�ราและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
(๒) บทบาทด้านการส่งเสริมและพัฒนาพระสังฆาธิการรองรับการบริหารกิจการคณะสงฆ์
(๓) บทบาทด้ า นการพั ฒ นาและฝึ ก อบรมพระธรรมทู ต เพื่ อ การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา
ในต่างประเทศ
(๔) บทบาทด้านการพัฒนาจิตใจ
(๕) บทบาทในการสร้างสังคมสันติสุข
(๖) บทบาทด้านช่วยเหลือสังคม  
(๗) บทบาทด้านบริการวิชาการแก่สังคม  
(๘) บทบาทด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
(๙) บทบาทด้านทะนุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
(๑๐) บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดังนี้
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๖.๑ สถาบันสมทบภายในประเทศ
๗.๑ บทบาทด้านการวิจัยและพัฒนาหนังสือ ตำ�ราและคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนา

มหาวิทยาลัยได้ดำ�เนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาหนังสือตำ�ราและคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนานับตั้งแต่ป ๒
ี ๕๐๐ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน เช่น พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับ
มหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐ จำ�นวน ๔๕ เล่ม และพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  ๒๕๓๙ จำ�นวน ๔๕ เล่ม

	
  

	
  

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ทรงพระกรุณาโปรดฯ ผู้บริหาร มจร เฝ้า
ถวาย และเฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับ
มหาจุฬาฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค์  พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้ พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต) นายกสภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำ�อาจารย์
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแปล และจัดพิมพ์
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้า
น้อมกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อทรงใช้
และพระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตามพระราชอัธยาศัย
ณ วังศุโขทัย กรุงเทพมหานคร
ส่วนอัฏฐกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอรรถกถา ๒๕๓๒-๒๕๓๔ จำ�นวน ๕๓ เล่ม
อรรถกถาภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาอรรถกถา จำ�นวน ๒๕๕๐-๒๕๕๘ จำ�นวน ๓๔ เล่ม
ส่วนที่เหลือกำ�ลังดำ�เนินการอยู่
พระไตรปิฎก ฉบับแก่นธรรม จำ�นวน ๖ เล่ม
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ผู้บริหาร คณาจารย์ ของมหาวิทยาลัย เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายพระไตรปิฎก ภาษาไทย
ณ วังศุโขทัย เมื่อวันที ๒
่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

เมื่อวันที่ ๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๑๕.๐๕ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	
  
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำ�เนินพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
พระวรชายาฯ ไปทรงเปิ ด มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย และทรงเปิ ด
อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำ�เภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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อีกทั้งยังดำ�เนินการเกี่ยวกับหนังสือฎีกาภาษาบาลีและภาษาไทย ปกรณ์วิเสส หนังสือ
วิชาการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ตำ�ราเรียน และหนังสือพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี

	
  

นอกจากนี  ้ ยังดำ�เนินการพระไตรปิฎก CD ROM  ที่มีชื่อว่า MCUTRAI  และยังจัด
พิมพ์หนังสือสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เผยแพร่อีกด้วย
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั	
  ้งที่ ๑ ประจำ�ปี ๒๕๕๗

	
  

งานสัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่น
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๗.๒ บทบาทด้านการส่งเสริมและพัฒนาพระสังฆาธิการ
รองรับการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ด้วยเหตุที่พระพุทธศาสนามีความสำ�คัญยิ่ง ในฐานะที่เป็นสถาบันหลักหนึ่งในสาม
สถาบันหลัก อันมีผลต่อการดำ�รงคงอยู่ของชาติไทยดังกล่าวนั้น การทำ�นุบำ�รุงรักษาพระพุทธ
ศาสนาจึงเป็นภารกิจของชนชาวไทยผู้เป็นพุทธบริษัททั้งมวล ทั้งฝ่ายพระสงฆ์และอุบาสก
อุบาสิกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ได้รับมอบหมายโดยพฤตินัยจากพุทธบริษัท ให้เป็นผู้นำ�
ในการเผยแผ่และทำ�นุบำ�รุงพระพุทธศาสนา จนกล่าวได้ว่าสังคมไทยได้มอบหมายความรับผิด
ชอบในการดำ�รงรักษาพระพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์ เป็นแกนหลัก ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ร่วมกับภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ จึงขออนุมตั เิ ปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ต่อม
หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ ที ๓
่ /๒๕๔๘
เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นต้นมา
หลังจากนั้นเป็นต้นมา ทางคณะสงฆ์ชั้นผู้ปกครอง เห็นความสำ�คัญของหลักสูตรนี้
ดังนั้น พระภิกษุผู้จะขึ้นดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเจ้าอาวาส จะต้องผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) จึงจะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส

	
  

๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีส่ มเด็จ
พระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปากน�้ำ  (ปัจจุบัน
ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช) ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา โดยมีพระสังฆาธิการและครูสอนปริยตั ธิ รรม
ที่ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์เฉพาะในเขตปกครอง
คณะสงฆ์หนกลาง และบางจังหวัดของหนตะวันออก รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น ๕๘๖ รูป เข้ารับ
ประกาศนียบัตร
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ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

329

๗.๓ บทบาทด้านการพัฒนาและฝึกอบรมพระธรรมทูต
เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

	
  

เมื่อ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)
ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช (ในขณะนั้น) เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ
และมอบวุฒิบัตรแก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ  รุ่นที่ ๑๔  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ตำ�บลลำ�ไทร อำ�เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   สมเด็จพระพุฒาจารย์
ได้ประทานโอวาทตอนหนึ่ง ความว่า “พระธรรมทูตถือเป็นพระสงฆ์ที่ทำ�หน้าที่ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา จึงต้องมีจิตวิญญาณของความเสียสละ และต้องทำ�งานโดยมุ่งหวังต่อความ  
เจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนามิใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตน ให้คำ�นึงถึงคุณขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าที่สั่งสอนหลักธรรมแก่เรา และจะไปทำ�หน้าที่ที่ใดก็ตามต้องพยายามรักษาชื่อ
เสียงของสถาบันทีให้การฝึกอบรมคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและต้องคำ�นึง
อยู่เสมอว่า ความเป็นพระสงฆ์มิใช่เป็นพระของญาติโยมคนใดคนหนึ่งแต่เป็นพระสงฆ์ของปวง
ชนทุกเหล่า ดังนัน้ พระธรรมทูตทุกรูปควรตัง้ ใจทำ�หน้าทีใ่ นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยความ
เสียสละสมกับที่ได้รับการฝึกอบรมมา”  
        โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๔ เริ่มดำ�เนินการฝึกอบรม
ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ฝึกอบรมเป็น ๓ ภาค คือ ภาคสาธารณูปการ โดยมุ่ง
ฝึกพระธรรมทูตฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจงานด้านการก่อสร้าง การซ่อมแซมอาคารของวัด
ภาคจิตภาวนา เน้นการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามแนวสติปัฏฐานสูตร และภาควิชาการ
เป็นการฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา ซึง่ การฝึกอบรมครัง้ นี้ มีพระภิกษุผา่ นหลักสูตรการอบรม
ทั้งสิ้น ๗๖ รูป
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เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สำ�นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และวัดไทยกรุงวอชิงตัน
ดี.ซี.ได้จัดสัมมนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศทั่วโลก ประกอบด้วย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เดนมาร์ก อินเดีย อังกฤษ นอรเวย์ และนิวซีแลนด์ มาร่วมประชุม
สัมมนา และร่วมพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ๘๔ ปี พระวิเทศธรรมรังสี๑ หรือหลวงตาชี ทั้งนี้เพื่อ
ประเมินผลการดำ�เนินงาน รับฟังความเห็นและหาแนวทางในการพัฒนางาน องค์กร และกิจการ
พระธรรมทูตไทยในต่างประเทศทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ถึงระดับนานาชาติ

	
  

	
  

พระธรรมทูตทั่วโลกกว่า ๒๐๐ รูป ร่วมสัมมนาหารือแนวทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน
๑

ปัจจุบัน ดำ�รงสมณศักดิ์ที่ พระราชมงคลรังษี
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๗.๔ บทบาทด้านการพัฒนาจิตใจ
ในด้านการพัฒนาจิตใจนั้น มหาวิทยาลัยฯ มีสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ถือได้ว่าเป็นอีกส่วนงานหนึ่งได้บริการวิชาการแก่สังคม เพราะปัจจุบันมี
หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน มาฝึกอบรมด้านการปฏิบตั ธิ รรมเป็นจ�ำนวนมาก และนิสติ ทีจ่ ะ
จบเป็นพุทธศาสตรบัณฑิต ทั้งปริญญาตรี โท เอก ก็ต้องเข้าอบรมพัฒนาจิตใจ เป็นเวลาที่
แตกต่างกัน เช่น ปริญญาตรี ปีละ ๑๐ วัน
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ธ รรม
กัมมัฏฐานของพระนิสิต ระดับปริญญาตรี ทั้ง ๔ คณะ ทุกปีการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเวลา
๑๐ วัน และที่อื่นๆ ตามแต่มหาวิทยาลัยจะก�ำหนด ซึ่งในแต่ละปีจะมีพระนิสิตและนิสิต
ฆราวาสร่วมปฏิบัติธรรมรวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ กว่ารูป/คน
ส�ำหรับปริญญาโท-เอก นั้น นิสิตทุกหลักสูตรทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย ต้องผ่าน
การเข้าปฏิบตั ธิ รรมกัมมัฏฐานในสถานทีท่ มี่ หาวิทยาลัยรับรอง โดยก�ำหนดให้ ปริญญาโท ไม่ตำ�่
กว่า ๓๐ วันและปริญญาเอก ไม่ต�่ำว่า ๔๕ วัน จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับปริญญา
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โดยในการเข้าปฏิบัติพระกัมมัฏฐานนั้น จะมีผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยได้พบปะ และ
กล่าวให้โอวาทแก่นิสิตซึ่งอยู่ปฏิบัติธรรมทุกๆ ปี

	
  

	
  

	
   ทยาลัย
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๗.๕ บทบาทด้านในการสร้างสังคมสันติสุข
ในฐานะที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย มี จุ ด แข็ ง ที่ เ ป็ น มหาวิ ท ยาลั ย
พระพุทธศาสนาซึง่ มีรากฐานสำ�คัญในการเสริมสร้างสันติภาพทัง้ ภายในและภายนอก ตามแนว
ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงเน้นว่า “สุขอืน่ ยิง่ กว่าความสงบไม่ม”ี ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยภายใต้การนำ�
ของพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. จึงได้ดำ�เนินนโยบายในการ “ทุบกำ�แพง และสร้างสะพาน”
เพือ่ เชือ่ มสมานกับนักการเมือง นักสันติภาพ และผูน้ �ำ ศาสนา เพือ่ เสริมสร้างสันติภาพทัง้ ในระดับ
ประเทศ และต่างประเทศ ด้วยกิจกรรม และโครงการต่างๆ ต่อไปนี้

	
  

	
  

พบปะกับนายโคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ และนายมาร์ตติ อาห์ติซาร 	
  
เจ้าของรางวัลโนเบิล สาขาสันติภาพ
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สมเด็ จ พระพุ ฒ าจารย์ ประธานผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส มเด็ จ พระสั ง ฆราช มอบหมายให้ 	
  
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร มีฤกษ์ ธมฺมจิตฺโต) ศาสตราจารย์, อธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (มจร) เป็นหัวหน้าคณะพระภิกษุสงฆ์รวม ๕ รูป จาก มจร เพื่อพบปะผู้นำ�สูงสุดทาง
ศาสนาอิสลาม ของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ตามคำ�เชิญของ ดร.มูฮัมหมัด ซัยยิด ฏอนฏอวี
ผู้น�ำ สูงสุดทางศาสนาอิสลามของอียิปต์ ซึ่งมี นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงไคโร เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการประสานงาน
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จัดการประชุมผู้นำ�ศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๑
โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยลงนามความร่วมมือกับสำ�นักงานศาลยุติธรรม และ
สถาบันพระปกเกล้า เพื่อเปิดหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา
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จัดโครงการยุวชนอาเซียน เพื่อ
ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จำ�นวน ๓  ครั้ง เพื่อนำ�ยุวชน
อาเซียนมาศึกษา และเรียนรู้ที่
จะอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งสั น ติ สุ ข ใน
ประชาคมอาเซียนบวกสาม คือ
จีน เกาหลี และญี่ปุ่น
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การเจริญสัมพันธไมตรีกับผู้นำ�ศาสนาและบุคคลสำ�คัญชาวต่างประเทศ

ผู้บริหารมหาจุฬาฯ เข้าประชุมองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ครั้งที ๒
่ ๗
สมาคมพุทธแห่งประเทศจีน (Buddhist Association of China - BAC) เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ครัง้ ที ๒
่ ๗ และการประชุมใหญ่องค์การ
ยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) ครั้งที่ ๑๘ ณ เมืองเบ๋าจี มณฑลซานซี เมื่อวันที่
๑๔ – ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมีผู้นำ�ชาวพุทธร่วมประชุมกว่าพันคน จาก ๔๐ ประเทศ
พิธีเปิดงานประชุม ณ วัดฟาเหมิน และการประชุมที่โรงแรมหวังฝู่ โดยการสนับสนุน
ของรัฐบาลจีน ซึ่งรัฐบาลจีนมีมติเลือกมณฑลซานซี เป็นสถานที่จัดงานเพราะถือว่าเป็น
ต้นกำ�เนิดพระพุทธศาสนาของประเทศจีน และมีแหล่งวัฒนธรรมดั้งเดิมมากมาย โดยเฉพาะ
เมืองซีอาน อาทิ วัดพระถังซำ�จั๋ง, ถ้ำ�ลองเหมิน ที่มีรูปแกะสลักหินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทาง
พุทธศาสนา, วัดเส้าหลิน เป็นต้น
สำ�หรับหัวข้อการประชุมใหญ่ คือ เรื่อง “พระพุทธศาสนาเพื่องานสาธารณกุศล” โดย
ได้มีการนำ�เสนอผลงานของประเทศสมาชิกต่างๆในส่วนที่องค์กรพุทธได้เข้าไปให้ความช่วย
เหลือ อาทิ เหตุการณ์สนึ ามิทเี่ มืองฟูกชู มิ ะญีป่ นุ่ , การปกป้องมรดกโลกพุทธคยา อินเดีย เป็นต้น
ในส่ ว นขององค์ ก ารยุ ว พุ ท ธศาสนิ ก สั ม พั น ธ์ แ ห่ ง โลก (ยพสล.) ยั ง ได้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ซึ่งผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย ประเทศไทย น.พ.พรชัย พิญญพงษ์
ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานติดต่อกันเป็นสมัยที่  ๓  โดยจะมีวาระการดำ �เนินงานไปถึง
ปลายปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
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ผู้ บ ริ ห ารมหาจุ ฬ าฯ พบ ‘บั น คี มู น ’ โชว์ ง านวิ ส าขะ ร่ ว มถกผู้ นำ �ศาสนาสร้ า ง
สันติภาพโลก
ตามที่พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(มจร) ฝ่ายกิจการต่างประเทศ และพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบ
ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมผู้น�ำ ศาสนาโลก ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงอัสตานา ประ
เทศคาซัคสถาน ในวันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘  โดยมีนายนูรสุลตาน นาซารบาเยฟ
ประธานาธิบดี เป็นประธานเปิดการประชุม
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ภริยารองประธานาธิบดีสหภาพเมียนมาร์ และคณะผู้แทนเข้ากราบนมัสการ
อธิการบดี มจร
เมือ่ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖  นางเชว มูน ภริยารองประธานาธิบดีสหภาพเมีย
นมาร์ พร้อมผู้ช่วยส่วนตัวและคณะผู้แทนได้เข้ากราบนมัสการพระพรหมบัณฑิต, ที่สำ�นักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำ�เภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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๗.๖ บทบาทด้านการช่วยเหลือสังคม
ก. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในต่างแดน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุนากิสที่ประเทศเมียนมาร์
เมื่อประเทศเมียนมาร์ ได้ประสบกับภาวะภัยพิบัติอันเนื่องมาจากพายุนากิสพัดถล่ม ทำ�ให้เกิด
ความสูญเสียทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ ทัง้ พระ สงฆ์และประชาชนชาวพม่าต่างได้รบั ความเดือดร้อน
หลายหน่วยงานและองค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชนใน ประเทศไทยต่างระดมให้ความช่วยเหลือบ้าง
แล้วนัน้ ในด้านพระสงฆ์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีส่ มเด็จพระสังฆราช
ได้มีบัญชาประสานกับรัฐบาลไทยเพื่อจัดส่งผ้าไตรจีวรเพื่อนำ�ไปถวายพระสงฆ์ พม่า จำ�นวน
๑๐,๐๐๐ ไตร แต่เนือ่ งจากความเสียหายมีบริเวณกว้างพระสงฆ์เมียนมาร์ ยังต้องการความช่วย
เหลือเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
เสถียรธรรมสถาน พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก และ Dr. KHIN SHWE     
จึงดำ�ริในการเชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วม บริจาคผ้าไตรจีวร เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนำ�
ไปถวายพระภิกษุสามเณรและแม่ชีชาวเมียนมาร์ ซึ่งนำ�ไปถวายโดยตรงที่ประเทศเมียนมาร์ ใน
วันที ๒ 
่ - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
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ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที ๒
่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ พระธรรมโกศาจารย์ ๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ๒ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร  
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย มจร และผู้เข้าร่วมสัมมนาจากประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมใจสวดมนต์และ
อธิษฐานจิตให้ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุ่น
ประเทศญี่ปุ่นได้ประสบเหตุแผ่นดินไหวระดับ ๙ ริกเตอร์ ก่อให้เกิดคลื่นสึนามิ ถล่มที่
เมืองเซนได จังหวัดมิยางิ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ทำ�ให้มีผู้เสียชีวิต ๑๕,๕๔๗
คน สูญหาย ๕,๓๔๔ คน และบาดเจ็บเป็นจำ�นวนมาก จึงมีการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาร่วม
กันทั้งสองฝ่ายเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับ และเยียวยาจิตใจแด่ผู้ประสบภัย ภายหลังจบ
การสัมมนางานวิจัยเรื่อง “การศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่น”ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ 
โรงแรม Kyoto Royal Hotel  สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างยิ่ง

	
  

๑
ปัจจุบันดำ�รงสมณศักดิ์ที่ พระพรหมบัณฑิต
๒

ปัจจุบันดำ�รงสมณศักดิ์ที่ พระโสภณวชิราภรณ์
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ข. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม ๒๕๕๔
มหาวิทยาลัยได้ท�ำงานเพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น เป็นที่พักพิงของผู้ประสบภัยน�้ำท่วม
ปี ๒๕๕๔ มจร ร่วมเป็นศูนย์ชว่ ยเหลือและฟืน้ ฟูผปู้ ระสบอุทกภัยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมเด็จพระเทพฯ มีด�ำรัสให้ มูลนิธชิ ยั พัฒนา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
	
  
วิทยาลัย และโรงเรียนจิตรลดา ร่วมกันช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ณ อาคารหอฉัน และอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยให้จงั หวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นก�ำลังส�ำคัญในการคัดเลือกและน�ำคนที่ประสบภัยมาส่ง ณ ที่พักที่จัดไว้  
พร้อมกันนีไ้ ด้จดั อาหาร เครือ่ งดืม่ ยารักษาโรค เสือ้ ผ้า และเครือ่ งใช้ทจี่ �ำเป็นไว้ให้ผทู้ มี่ าพักทุกคน
เมือ่ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ�ำเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานที่ตั้งศูนย์ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน�้ำท่วมของมูลนิธิ
ชัยพัฒนา ซึง่ มีพระราชด�ำริให้มลู นิธชิ ยั พัฒนาจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ รองรับผูป้ ระสบภัยทีอ่ พยพออกจาก
บ้านเรือนที่ถูกน�้ำท่วม และเป็นสถานที่รับบริจาคของใช้ที่จ�ำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรครัวของบริษทั การบินไทย จ�ำกัด มหาชน ซึง่ มาประกอบอาหารแจกจ่าย
ผูป้ ระสบภัย วันละ ๑,๐๐๐ กล่อง จนกว่านำ�้ จะลด และทรงชิมผัดกระเพราไก่สบั ซึง่ เป็นอาหาร
เลี้ยงดูผู้อพยพ
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำ�เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อธิการบดี ได้พาคณะสิงห์อาสาเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน�้ำท่วม 	
  
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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นอกจากนี้ มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปลี่ยน
ศูนย์ชว่ ยเหลือฟืน้ ฟูผปู้ ระสบภัยฯ เป็นชุมชนเชิงสร้างสรรค์ สร้างขวัญกำ�ลังใจให้แก่ผปู้ ระสบภัย
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำ�เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : มูลนิธิ
ชัยพัฒนาร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปลีย่ นศูนย์ชว่ ยเหลือฟืน้ ฟูผปู้ ระสบ
ภัยฯ  เป็นชุมชนเชิงสร้างสรรค์  สร้างขวัญกำ�ลังใจให้แก่ผปู้ ระสบภัยฯ จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
สร้างขวัญกำ�ลังใจให้ผู้ประสบภัยน้�ำ ท่วม  โดยชุมชนเพื่อชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมแก่ผู้ประสบ
ภัยฯ ที่พักพิงอยู่ ณ ศูนย์ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมมูลนิธิชัยพัฒนา โรงเรียนจิตรลดา
และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงสายมีพธิ บี �ำ เพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์
ถวายภัตตาหารเพลพระเจ้าหน้าทีแ่ ละพระอาสาสมัคร และในช่วงค่�ำ หลังทำ�วัตรเย็น  ได้รบั ความ
เมตตาจากพระมหาวิชาญ สุวชิ าโน หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม ส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย (ตำ�แหน่งในขณะนั้น) ซึ่งได้รับมอบหมายทำ�หน้าที่เป็นประธานเปิดป้าย
ชุมชนอย่างเป็นทางการภายในศูนย์ฯ ที่จำ�ลองขึ้นเป็นชุมชนระดับอำ�เภอ มีการบริหารจัดการ
ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประสบภัยฯ มีส่วนร่วมในการทำ�หน้าที่บริหารกิจการต่างๆ ภายในกลุ่มของ
ตนที่จำ�ลองเป็นหมู่บ้านและตำ�บล มีกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครร่วมกันทำ�หน้าที่ ช่วย
เหลือดูแลซึ่งกันและกัน  ทั้งด้านความสะอาด  ด้านความปลอดภัย  อย่างครบวงจร ภายใต้การ
ดูแลของพระเจ้าหน้าทีแ่ ละพระอาสาสมัคร ทีเ่ ข้ามาช่วยเหลือฟืน้ ฟูดา้ นจิตวิญญาณอย่างใกล้ชดิ
สอดคล้องกับชื่อตำ�บลที่ผู้ประสบภัยฯ ต่างร่วมกันตั้งขึ้นเองว่า “มีสติ, อดทนไว้, รวมใจ, เพียง
พอ, สังคมเป็นสุข” ซึ่งสื่อความหมายถึงการพัฒนาชีวิตของตนในยามทุกข์ยากนี้ได้อย่างงดงาม  
เมื่อ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔
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๗.๗ บทบาทด้านบริการวิชาการแก่สังคม
หลักสูตรแกนกลางการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน
หลักสูตรแกนกลางสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา (๑๒ ปี ป.๑ - ม.๖) ได้ดำ�เนินการจัดทำ�ขึ้น
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๗ มุ่ง
ทำ�ให้ผู้เรียนมี “ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ” โดยเริ่มดำ�เนินการเป็นรูปธรรม
เมือ่ มหาเถรสมาคมได้พจิ ารณามอบหมายให้ พระเทพวรเมธี เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
และพระเทพโสภณ๑ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้แทนมหาเถร
สมาคมร่วมพิจารณาหลักสูตรกับกรมวิชาการ
ด้วยการสนับสนุนของ ดร.สิริกร มณีรินทร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ช่วยอำ�นวยการประสานงาน จนได้ข้อตกลงร่วมกันออกคำ�สั่งกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่
๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ�รายละเอียดสาระการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒  ปี มีพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
ดร.สิริกร มณีรินทร์   ศ.(พิเศษ) จำ�นงค์ ทองประเสริฐ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น
เป็นที่ปรึกษา มีพระเทพโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
ประธานกรรมการ มีกรรมการรวม ๖๓ รูป/คน ดำ�เนินการจัดทำ�รายละเอียดหลักสูตรสาระ
การเรียนรู้พระพุทธศาสนามีเนื้อหาสาระครอบคลุมเนื้อหาในประเด็นสำ�คัญทั้งการออกแบบ
กิจกรรม สื่อ และกระบวนการเรียนรู้พระพุทธศาสนา การจัดทำ�คู่มือสาระการเรียนรู้พระพุทธ
ศาสนา และการจัดอบรมครูสอนพระพุทธศาสนา
ด้วยกำ�ลังสติปัญญาของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ตามที่
กล่าวแล้ว ทำ�ให้การจัดทำ�รายละเอียดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ สำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดีในขั้นตอนต่างๆ
โดยสรุปแล้ว สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา คือ “สอนให้รู้ (ปริยัติ) ทำ�ให้ดู (ปฏิบัติ)
อยู่ให้เห็น (ปฏิเวธ) อบรมให้เด็กเป็นคนดีมีศีลธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนา มีเบญจศีล
เบญจธรรมเป็นอย่างน้อย ภายใต้มาตรฐานตามหลักไตรสิกขา ดังนี้
๑. ส. ผู้เรียนมีความรู้ทางพระพุทธศาสนา (Knowledge) “อธิปัญญาสิกขา”
๒. ส. ผู้เรียนมีค่านิยมและศรัทธาในพระพุทธศาสนา (Attitude) “อธิจิตสิกขา”
๓. ส. ผูเ้ รียนประพฤติตามหลักธรรมและนำ�ไปใช้ในชีวติ ประจำ�วัน (Process) “ อธิสลี สิกขา”

๑
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ปัจจุบัน ดำ�รงสมณศักดิ์ที่ พระพรหมบัณฑิต
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ผลสืบเนื่องจากการจัดทำ�รายละเอียดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนานั้น ทำ�ให้เกิด
โรงเรียนวิถีพุทธ คือ โรงเรียนที่เน้นเรื่องปฏิบัติ ให้เป็นคนดีมีศีลธรรมเริ่มตั้งแต่นักเรียน ครูบา
อาจารย์ กระทั่งผู้บริหารปฏิบัติตนมีศีลมีธรรมตลอดเวลา นอกจากนี้ใช้เป็นคู่มือประกอบการ
เรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอีกด้วย
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บทบาทโรงเรียนวิถีพุทธ (การศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์)
โรงเรียนวิถพี ทุ ธ หมายถึงโรงเรียนในวิถแี ห่งปัญญา ทีพ่ ฒ
ั นาอย่างบูรณาการในระบบแห่ง
ไตรสิกขา สูค่ วามเป็นพุทธ ผูเ้ ข้าถึงธรรม ทำ�ให้เป็นอิสระ โดยมีชวี ติ ทีด่ ี เจริญงอกงาม มีความสุข
จริงแท้และอยู่ร่วมสังคมอย่างสร้างสรรค์เกื้อกูล สามารถนำ�โลกไปในวิถที ถี่ ูกต้อง ตามหลักแห่ง
วิถี
ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสำ�นักพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา สพฐ. ได้สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งมีจำ�นวน ๒๐,๐๐๐ กว่าแห่ง ในด้าน
วิชาการ ด้านการประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ�  ตามเกณฑ์มาตรฐาน ในอัต
ลักษณ์ ๒๙ ประการ เข้ารับโล่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ�  และทุนพัฒนาเครือข่าย ซึ่งเริ่มอย่างเป็น
รูปธรรม ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ เป็นรุ่นที่ ๑ ปัจจุบัน ๒๕๕๘ สำ�เร็จเป็นรุ่นที่ ๖ แล้ว รวม
จำ�นวนโรงเรียนวิถพี ทุ ธชัน้ นำ�ทัง้ สิน้ ๗๗๕ แห่ง ในปีเดียวกันนี้ ได้มกี จิ กรรมพิเศษเฉลิมพระเกียรติ
๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำ�หนดให้มกี ารคัดเลือกโรงเรียน
วิถีพุทธพระราชทาน อีกจำ�นวน ๒๗ แห่ง จึงรวมเป็นจำ�นวน ๗๘๒ แห่ง

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=about&code=๐๔
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พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา
  พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา เกิดขึ้นโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาเริ่ม
ตั้งแต่ปี พุทธศักราช  ๒๕๔๓  เป้าหมายคือการนำ� พระบัณฑิตอาสา ปฏิบัติศาสนกิจครอบคลุม
ในหมู่บ้านชาวเขา ๘  จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยคัดเลือกนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และห้องเรียนต่างๆ ที่อาสาสมัครมาเป็นพระบัณฑิต
นักพัฒนาบนพื้นที่สูงในเขตทุรกันดาร กระบวนการทำ�งานเน้นความต่อเนื่องมั่นคงและการ
ทำ�งานแบบเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ หมู่บ้านเป้าหมายที่จัดส่งพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาใน
เขตภาคเหนือตอนบนได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำ�ปาง แม่ฮ่องสอน ลำ�พูน  เชียงราย แพร่  น่าน
ตาก และพะเยา ชาติพันธุ์ชนเผ่าคือ กะเหรี่ยง  เย้า มูเซอ ลีซอ ม้ง  ลั๊วะ อาข่า ไทยใหญ่ จีนยูน
นาน และไทลื้อ จากการดำ�เนินงานของโครงการ พระบัณฑิตอาสาฯ ที่ผ่านมา มีคณะสงฆ์พระ
สังฆาธิการ องค์กรในชุมชน หน่วยงานราชการให้การตอบรับและให้ความร่วมมือในการทำ�งาน
เผยแผ่พระพุทธศาสนา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงเป็นอย่างดี อาศรม
พระบัณฑิตอาสาฯ จึงเป็นจุดศูนย์กลางในการพัฒนาด้านจิตใจ  และเป็นแหล่งเรียนรู้ ได้อย่าง
แท้จริง  
  
การทำ�งานมีการประสานร่วมกับคณะสงฆ์ในพืน้ ที  ่ โครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมภิ าค
วัดศรีโสดา ทหารกองกำ�ลังผาเมือง กองกำ�กับการตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓  โครงการ
หลวง กรมสุขภาพจิต  สำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ศูนย์พัฒนาสังคม  มูลนิธิพิทักษ์
ประชาชาติ และองค์กรภาคีต่างๆ ตลอดถึงหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์บน
พืน้ ทีส่ งู เพือ่ ให้ทางพระบัณฑิตอาสาฯ เข้าช่วยในด้านการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  ให้แก่ชมุ ชน
บนพื้นที่สูง ตามรอยตะเข็บชายแดนภาคเหนือ ร่วมกันดูแลแก้ไขปัญหาความมั่นคง ปัญหาการ
อพยพแรงงาน  ปัญหายาเสพติด ส่งเสริมการศึกษา เป็นต้น  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเช่น  เพื่อ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่กลุม่ ชาติพนั ธุบ์ นพืน้ ทีส่ งู เพือ่ ช่วยพัฒนาจิตใจตามแนวพระพุทธศาสนา
และสนองตอบนโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพือ่ ส่งเสริมการ
ศึกษาเพื่อเยาวชนแกนนำ�ชาวพุทธบนพื้นที่สูง  
ในการดำ � เนิ น งานที่ ผ่ า นมานั บ ตั้ ง แต่
ปี ๒๕๔๓ มีจำ�นวนอาศรมทั้งสิ้น จำ�นวน  ๓๖
อาศรม  ใน ๔  เขตพื้นที่ ๔ จังหวัด ประกอบ
ด้วย (๑) เชียงใหม่ (๒) เชียงราย (๓) ลำ�ปาง
และ (๔) แม่ฮ่องสอน เช่น พระคาเซดาไฮ  เขม
โก บ้านห้วยผักกูด ตำ�บลแม่ศึก อำ�เภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ พระวีระวัฒน์ ชุตนิ ธฺ โร บ้านห้วย
ส้านลีซอ ตำ�บลห้วยชมพู อำ�เภอเมืองเชียงราย
จั	
  งหวัดเชียงราย
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๗.๘ บทบาทด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
พระพรหมบัณฑิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัย
ของคณะสงฆ์ไทยอยูใ่ นกำ�กับของรัฐบาล  ได้รว่ มส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทางพระพุทธศาสนา
ตรงตามความมุง่ หมายและหลักการของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒ ทีก่ ล่าว
มาแล้วนัน้ อย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบนั รัฐบาลให้มหาวิทยาลัยบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ซึ่งมีพระสงฆ์ในแต่ละท้องถิ่นเข้าไปช่วยสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศ  จำ�นวน
๑๘,๐๐๐ รูป เมื่อ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มจร วังน้อย อยุธยา
พระครูปลัดสุวฒ
ั นบัณฑิตคุณ (วัลลพ โกวิโล) ผูอ้ �ำ นวยการส่วนธรรมนิเทศ๑ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเลขานุการ โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน บอกว่า
ปัจจุบันมีครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ที่สังกัด มจร ทั้งหมด ๑๘,๐๐๐ รูป รับผิดชอบสอน
เด็กนักเรียนกว่า ๑ แสนคน  ในวิชาหลัก คือสอนวิชาพุทธศาสนาอยู่ในกลุ่มวิชาศาสนาและ
วัฒนธรรม  รวมทั้งอบรมศีลธรรมจรรยา นำ�สวดมนต์ไว้พระปฏิบัติธรรมในโรงเรียน นอกจากนี้
แล้ว ยังสอนวิชาธรรมศึกษา ในโรงเรียน (ตรี โท เอก) และพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธของกระทรวง
ศึกษาธิการที่มีอยู่กว่า ๒ หมื่นแห่ง ณ อาคาร มวก.  ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย อำ�เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑

354

ปัจจุบัน เป็นผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพระสอนศีลธรรม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทบาทหน้าที่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน หมายถึง พระที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานพระสอนศีลธรรม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำ�นวน
๑๘,๐๐๐ รูป เข้าไปสอนศีลธรรม แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา จำ�นวน มากกว่า ๑,๔๐๐,๐๐๐ คน
ในสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ มากกว่า ๑๒,๐๐๐ แห่ง  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้สง่ พระสอนศีลธรรมตามจำ�นวนดังกล่าวเข้าไปทำ�
หน้าทีใ่ ห้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยแล้ว ตอบสนองงาน
คณะสงฆ์ ตามมติมหาเถรสมาคม และนโยบายของรัฐบาล สอนศีลธรรมแก่เด็กนักเรียน นักศึกษา
ตามบทบาทอย่างน้อย ๔ ข้อ คือ  
๑. สอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา : หลักสูตรแกนกลางวิชาพระพุทธศาสนา
๒. อบรมศีลธรรม จรรยา พัฒนาเด็กให้เป็นคนดีมีศีลธรรม
๓. สอนธรรมศึกษา
๔. พัฒนา ส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ
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ผลงานและผลกระทบต่อสังคม
จากการดำ�เนินงานบริการวิชาการพระพุทธศาสนาดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ ง ของสำ�นักงาน  
พระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทำ�ให้เกิดผลกระทบที่ดีต่อสังคม
ทัง้ ในเชิงปริมาณดังกล่าวแล้ว และเชิงคุณภาพ คือ ได้ตอบสนองนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคมไทย ตามแผนพัฒนาประเทศ ที่ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาคนให้มี
คุณธรรมนำ�ความรู้ เกิดภูมคิ มุ้ กันโดยพัฒนาจิตใจควบคูก่ บั การพัฒนาการเรียนรูข้ องคน ทุกกลุม่
ทุกเพศ ทุกวัย ตลอดชีวติ , พระสอนศีลธรรมในโครงการฯ ได้รบั การพัฒนาคุณภาพ เพิม่ ศักยภาพ
สามารถบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา นำ�สันติสขุ มาสูส่ งั คม, นักเรียนในสถานศึกษาต่างๆ
ได้ใกล้ชิดกับพระสงฆ์ ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจากพระสงฆ์โดยตรง สามารถนำ�
ไปประยุกต์ปรับใช้ในชีวิตประจำ�วันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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บวชเณรภาคฤดูร้อน/บวชเนกขัมมจาริณี

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ อุโบสถกลางน้ำ�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยมี ฯพณฯ พงษ์เทพ  เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและนายแพทย์รัศมี-คุณหญิงสมปอง
วรรณิสสร พร้อมคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีดังกล่าว

	
  

	
  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินไปในพิธบี รรพชา
	
  
สามเณร (นักเรียนโรงเรียนจิตรลดา บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้ น ๑๔๔ รูป บวชศีลจาริณี ๑๒๕
คน) ในโครงการ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จิตรลดาบรรพชาภิวันทน์   โดยมี
พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอุปัชฌาย์
๑๕.๐๐ น. วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำ�เภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา
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ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการ “๖๐ พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ จิตรลดา บรรพชาภิวันทน์” บวชสามเณรและบวชศีลจาริณี ถวายเป็น
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ
ในวันที่ ๒ เมษายน  ๒๕๕๘  ระหว่าง วันที ๒
่ ๗ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๙  เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ นี  ้
“ซิโก้” เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ได้นำ�ลูกสาว ๓ คนบวชศีลจาริณ  ี ในโครงการนี้ด้วย
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๗.๙ บทบาทด้านทะนุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
วิสาขบูชาโลก

	
  

ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

359

	
  

มหกรรมภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในประชาคมอาเซียน

เมือ่ วันที ๒
่ ๗-๒๘ มิถนุ ายน  พ.ศ.๒๕๕๗  วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (International
Buddhist Studies College-IBSC) ได้เข้าร่วมจัดซุม้ นิทรรศการในงาน “มหกรรมภาษา, ศาสนา
และวัฒนธรรมประจำ�ชาติอาเซียนครัง้ ที่ ๑″ ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา  มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำ�เภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รบั ความร่วมมือ
ร่วมใจจากคณาจารย์  นิสิต และเจ้าหน้าที่ IBSC เป็นอย่างดี
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ค่ายยุวชนอาเซียน เพื่อภาษา ศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ

เมื่อ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ สถาบันภาษา และโครงการปริญญาโท สาขาสันติศึกษา
มจร ได้จัดทำ�โครงการยุวทูตอาเซียนศึกษาเพื่อสันติภาพ โดยได้นำ�เด็กและเยาวชนจาก ๑๐
ประเทศอาเซียน และจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี หรือ
เรียกว่า อาเซียน+๓ เข้าร่วมกว่า ๓๐ คน มาเข้าค่ายระหว่างวันที่ ๒๑-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เป็นการชิมลาง และจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๓  ในปี ๒๕๕๘ภายใต้การดำ�เนินการของพระมหา
หรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
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สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่อุโบสถกลางน�้ำ  มหาจุฬาฯ วังน้อย มีพุทธศาสนิกชนจ�ำนวน
กว่า ๔,๐๐๐ รูป/คน ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีวิถีไทย วิถีพุทธ เพื่อความเป็น
สิริมงคลในการข้ามพุทธศักราชใหม่ด้วยใจที่สุข สงบเย็น ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยร่วมมือกับการท่องเทีย่ วแห่งประเทศ ไทยได้จดั งานสวดมนต์ขา้ มปีเป็นครัง้ แรก เมือ่ วัน
ที ๓
่ ๑  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖
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เดินธรรมยาตราเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
เมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เดินการกุศลธรรมยาตรา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย อำ�เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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โทรทัศน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
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๗.๑๐ บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้
เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม คณะกรรมการอำ�นวยการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา
นานาชาติขนึ้ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร  โดย
มีพระธรรมโกศาจารย์,ศ.ดร.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธาน
ซึ่งท่านกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการครั้งแรก ของคณะกรรมการ
สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ซึ่งประสบผลสำ�เร็จจาก คณะกรรมการเรา มี
๑๗ ท่าน จาก ๑๕ ประเทศและมา ๑๖ ท่าน จาก ๑๕ ประเทศ รวมทั้งประธานสังฆราชจาก
ประเทศจีนด้วย
พระธรรมโกศาจาย์,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประธาน
กรรมการบริหารสมาคมวิสาขบูชาโลก และมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติเป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการเตรียมการวันวิสาขบูชาโลก ณ สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำ�เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  ปัจจุบัน ดำ�รงสมณศักดิ์เป็น พรหมบัณฑิต
ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

365

สภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV)

ในวันอาทิตย์ ที ๒
่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ( EXCO) โดยมีพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมทั้ง พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร. รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ และคณะผูบ้ ริหารเข้าร่วมประชุม ในการนีค้ ณะกรรมการบริหารสมาคมสภาสากล
วันวิสาขบูชาโลก ได้ประชุมหาข้อตกลงเรื่องการจัดงานวิสาขโลก ปี ๒๕๕๘ ที่จัดขึ้นในวันที่
๒๘ - ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำ�นักงานอธิการบดี มจร อำ�เภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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พระไตรปิฎกฉบับสากล (Common Buddhist Text=CBT)

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการการประชุมร่วม
กับคณะกรรมการจัดทำ�ต้นฉบับพระไตรปิฎกฉบับสากล (Common Buddhist Text : CBT)
ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำ�บลลำ�
ไทร อำ�เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุมในครั้งนี้ เป็นการสรุปเนื้อหาที่ได้รวบรวมคำ�สอนทางพระพุทธศาสนา
ทั้งเถรวาท มหายาน และวัชรยาน ที่ปรากฎเป็นภาษาต่างๆ ให้มีการใช้ภาษาให้ถูกต้องชัดเจน  
เพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) ในงานวิสาขบูชาโลกครัง้ ๑๒
ทีป่ ระเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเฉลิมฉลองฯ ในระหว่างวันที ๒
่ ๘ - ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันวิสาขบูชาวันสำ�คัญสากลของโลก ชาวพุทธทั่วโลกได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมวิสาขบูชา
โลก (International Council for the Day of Vesak) ขึ้น โดยมีสำ�นักงานเลขาธิการใหญ่ตั้ง
อยู่ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประเทศไทย เพือ่ เป็นศูนย์กลางในการนำ�ชาว
พุทธทั่วโลกร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกอย่างสมเกียรติและยิ่งใหญ่
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  ปัจจุบัน ดำ�รงสมณศักดิ์เป็น พรหมบัณฑิต

สหบรรณานุกรมคัมภีรพ์ ระพุทธศาสนา (Union Catalogue of Buddhist
Text=UCBT)

มจร จั ด ประชุ ม โครงการจั ด ทำ � สหบรรณานุ ก รมตำ � ราทางพระพุ ท ธศาสนาร่ ว มกั น
(Union Catalogue of Buddhist Text - UCBT) ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๓  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
(International Association of Buddhist Universities) ได้จัดประชุมเพื่อพัฒนาโครงการ
จัดทำ�สหบรรณานุกรมตำ�ราทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน (Union Catalogue of Buddhist
Text - UCBT) ณ ห้อง ๔๐๑ อาคารสำ�นักงานอธิการบดี และห้องเรียนชั้น ๔ อาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำ�เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  การจัด
ประชุมครั้งนี้ ได้มีนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาจำ�นวนกว่า ๓๐ รูป/คน จาก ๑๖ ประเทศ
เข้าร่วมประชุม เป้าหมายของการประชุมครั้งนี้เพื่อให้ได้รายการตำ�ราทางพระพุทธศาสนา
๔ ภาษาหลักได้แก่ ภาษาบาลี สันสกฤต จีน ธิเบต  ที่สามารถออนไลน์ได้ทั่วโลกในปี ๒๕๕๔
อนึ่ง โครงการนี้เป็นโครงการสร้างฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และ
องค์กรพระพุทธศาสนาทัว่ โลก โดยจัดเก็บรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ ทัง้ คัมภีร์
หนังสือ วารสาร และสื่อโสตทัศนวัสดุที่มีอยู่ในฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา
ต่างๆ ทั่วโลก เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดการซ้ำ�ซ้อนในการจัดทำ�รายการ
บรรณานุกรม และใช้ประโยชน์ในการยืมหนังสือ หรือเข้าถึงข้อมูลทางดิจิทัลอันจะทำ�ให้เกิด
ความสะดวก ง่ายในการเข้าถึง และค้นคว้า
          ในส่วนของการทำ�งานโครงการนี้จะแบ่งคณะทำ�งานออกเป็นสองชุด คือ (๑) คณะ
ทำ�งานด้านวิเคราะห์ทรัพยากร (Catalogue) ทีเ่ ป็นแหล่งข้อมูลเบือ้ งต้น (Primary Source) และ
แหล่งข้อมูลระดับรอง (Secondary Sourceue) เพื่อรวบรวม และจัดกลุ่มแหล่งข้อมูลเหล่านี้
ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น (๒) คณะทำ�งานด้านระบบ (System) คณะทำ�งานชุดนี้จะทำ�หน้าที่ใน
การออกแบบ และสร้างความเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ  เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง และค้นคว้า โดย
ช่วงแรกคณะกรรมการชุดที่ ๑ จาก ๑๖ ประเทศได้ร่วมกันวิเคราะห์ทรัพยากร (Catalog) เพื่อ
จะได้น�ำ ข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงให้เป็นระบบสารสนเทศมากยิ่งขึ้น
สิ่งที่จะเป็นประโยชน์สำ�หรับบุคคลทั่วไปคือ นักศึกษา นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
และบุคคลทั่วไป สามารถค้นหาตำ�รา หรือคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ต้องการในห้องสมุดของ
วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยทัว่ โลกว่ามีหนังสือเล่มทีต่ อ้ งการอยูบ่ า้ ง โดยไม่ตอ้ งเข้า เว็บไซต์ ของ
แต่ละห้องสมุด เป็นการประหยัดเวลา และสะดวกในการค้นหา เมื่อทราบแหล่งที่มาของตำ�รา
หรือคัมภีรท์ ตี่ อ้ งการแล้วย่อมสามารถทีจ่ ะใช้บริการยืมหนังสือทีเ่ ป็นไฟล์ดจิ ทิ ลั และไฟล์เอกสาร
ระหว่างห้องสมุดของแต่ละสถาบันไปที่ห้องสมุดที่มีหนังสือดังกล่าวได้
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สรุ ป ว่ า บทบาทของมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ได้ ด�ำเนิ น การ
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างรอบด้าน กล่าวคือบทบาทด้านการวิจยั และพัฒนาหนังสือ
ต�ำราและคั ม ภี ร ์ ท างพระพุ ท ธศาสนา แปลคั ม ภี ร ์ พ ระไตรปิ ฎ กภาษาไทย ฉบั บ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อรรถกถาภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พระไตรปิฎกฉบับซีดีรอม ตลอดถึงผลิตงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับชาติและ
นานาชาติ และด้านการส่งเสริมและพัฒนาพระสังฆาธิการรองรับการบริหารกิจการคณะสงฆ์
จัดการเรียนการสอนช่วยตอบสนองงานของคณะสงฆ์ได้เป็นอย่างดี ด้านการพัฒนาและ
ฝึกอบรมพระธรรมทูตเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ผลิตพระธรรมทูต
ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนายังต่างประเทศเป็นจ�ำนวนมากและใช้งานได้ผลจริง ด้านการพัฒนา
จิตใจ ได้ด�ำเนินการจัดปฏิบัติธรรมส�ำหรับนิสิต และบุคคลทั่วไป มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้านการช่วยเหลือสังคม ก็ได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในต่ า งแดนประเทศเมียนมาร์ หรือช่วยเหลือชาวบ้ า นผู ้ ประสบภั ย น�้ ำท่ วม ๒๕๕๔ โดย
ตั้งศูนย์ที่พักพิงให้ชาวบ้านมาอยู่อาศัยเกือบ ๑,๐๐๐ คนเป็นเวลา ๒ เดือน ด้านบริการวิชาการ
แก่สังคม ช่วยด�ำเนินการจัดท�ำหลักสูตรแกนกลางการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนและส่ง
พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาในพื้นที่ภาคเหนือ ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งพระสงฆ์
ไปสอนศีลธรรมในโรงเรียน เมื่อปิดภาคเรียน ก็จัดบวชเณรภาคฤดูร้อน/ บวชเนกขัมมจาริณี  
ด้านทะนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ด�ำเนินการจัดวิสาขบูชาโลกอย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรม
มหกรรมภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในประชาคมอาเซียน จัดค่ายยุวชนอาเซียน เพื่อภาษา
ศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ จัดสวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ จัดกิจกรรมธรรมยาตรา
เพือ่ พัฒนาชีวติ และสังคม  หรือผลิตสือ่ โทรทัศน์เพือ่ การศึกษาพระพุทธศาสนา ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ก็ได้ด�ำเนินการจัดประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ
(IABU) จัดประชุมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) ร่วมด�ำเนินการจัดท�ำพระไตรปิฎก
ฉบับสากล (Common Buddhist Text=CBT) มีส่วนร่วมจัดท�ำสหบรรณานุกรมคัมภีร์
พระพุทธศาสนา(Union Catalogue of Buddhist Text=UCBT) และเจริญสัมพันธไมตรี
กับผู้น�ำศาสนา หรือบุคคลส�ำคัญในประเทศ ซึ่งบทบาทด้านต่างๆ ที่กล่าวมานี้ ล้วนก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและแก่ชาวโลกทั้งมวล.
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ตอนที่

๘
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ในอนาคต
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เมือ่ กล่าวถึงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในอนาคต มีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะด�ำเนิน
การหรือต้องบ�ำเพ็ญอยู ๒ 
่ ประการ คือ อัตตหิตสมบัติ และปรหิตสมบัติ เมื่อได้บ�ำเพ็ญสมบัติ
ทั้ง ๒ ประการนี้ให้บริบูรณ์ ก็จะไปสู่เป้าหมายคือเป็นบัณฑิตผู้เพียบพร้อมด้วยความวิชชาและ
จรณะ ดังค�ำกล่าวที่ว่า “วิชชายอด จรณะเยี่ยม”
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายใต้การเจริญเติบโตที่เป็นอยู่ พอจะกล่าว
ไว้ว่า มหาวิทยาลัยคืออาราม ที่พระสงฆ์อยู่อาศัย และเป็นสถานที่รมิณยสถาน ที่เปิดต้อนรับ
ศรัทธาสาธุชนอยู่ตลอดเวลา ที่จะเข้ามาบ�ำเพ็ญกุศล ประพฤติวัตรปฏิบัติธรรม และเป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้พระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง ดังนั้น ความเป็นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงแยกจากคณะสงฆ์และวัดไม่ออก เพราะบุคลากรในมหาวิทยาลัยส่วนหนึง่ ก็เป็นพระ
สงฆ์ และนิสติ ทีม่ าเรียนส่วนมากก็เป็นพระสงฆ์ ทัง้ ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสติ ล้วน
ก็เป็นพระสงฆ์จ�ำนวนมาก และเนื่องจากเป็นพระสงฆ์ จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องจัดการศึกษา
ตามพันธกิจ และจัดการศึกษาตอบสนองงานกิจการของคณะสงฆ์ เพื่อธ�ำรงพระพุทธศาสนาไว้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีกลิน่ ไอของวัด ของคณะสงฆ์ แม้การก่อสร้าง
อาคารสถานที่ก็ธ�ำรงรักษาเอกลักษณ์ของไทยไว้ อาคารสร้างแบบลักษณะทรงไทยประยุกต์
ซึ่ ง ดู มี ค วามแตกต่ า งจากมหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ทั่ ว ไป ในการสร้ า งอาคารแต่ ล ะหลั ง ก็ จ ะอิ ง
สถาปัตยกรรมแบบวัดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีลักษณะที่งดงาม แก่ผู้ที่พบเห็น และเนื่องจาก
มหาวิ ท ยาลั ย มี พ ระสงฆ์ ม าศึ ก ษาเรี ย นรู ้ พ ระไตรปิ ฎ กและวิ ช าชั้ น สู ง ทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ   จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสถานที่ คือวัด ซึ่งมีเป็นเสนาสนะ
รองรับพระสงฆ์ที่เดินทางจากทิศทั้ง ๔ เพื่อให้พระสงฆ์ที่มาเรียนได้จ�ำพรรษา ปฏิบัติศาสนกิจ
ประกอบสังฆกรรมได้อย่างครบถ้วน ได้สถานที่สงัดเหมาะแก่การบ�ำเพ็ญสมณธรรม ปฏิบัติ
กัมมัฏฐาน ทั้งสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน สอดคล้องตามพระสัทธรรม ๓ คือ
พระปริยัตติสัทธรรม พระปฏิปัตติสัทธรรม และพระปฏิเวธสัทธรรม เพื่อไปสู่สันติ ความสงบ
ร่มเย็นทั้งกายและใจ เมื่อจ�ำต้องสร้างวัด และสร้างวัดให้เป็นอย่างไร  แล้วก็ได้ก�ำหนดผังแม่บท
ที่ จ ะสร้ า งวั ด ณ บริ เวณที่ มี อุ โ บสถกลางน�้ ำ  ที่ ห ลวงพ่ อ ปั ญ ญาได้ ริ เริ่ ม ไว้ เ มื่ อ ปี  ๒ ๕๔๘
สร้างสิ่งอัศจรรย์ให้คนรุนหลังได้มาทัศนา
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สร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ
นับจากนี้ต่อไป ๓ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้ก�ำหนดผังแม่บท
ที่จะสร้างวัด และสภามหาวิทยาลัย ก็ได้อนุมัติให้สถานที่บางส่วน เพื่อสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณ
ราชูทิศ ในคราวประชุมมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที  ๒๗ 
่
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ผ่านมา ดังรายละเอียดแผนการสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ซึ่งก�ำหนดไว้ในช่วงปี
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ดังมีข้อความว่า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
ได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส�ำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
เมือ่ พุทธศักราช ๒๔๓๐ โดยพระราชทานนามว่า มหาธาตุวทิ ยาลัย และได้เปิดด�ำเนินการศึกษา
เมือ่ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๓๒ ต่อมาได้ทรงเปลีย่ นนามจากมหาธาตุวทิ ยาลัยเป็น
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมือ่ วันที ๑๓ 
่ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๓๙  
และได้เริ่มเปิดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๐
เป็นต้นมา โดยได้จัดการเรียนการสอนวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ ก่อให้
เกิดความเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๔๒  คณะผู ้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย น� ำ โดย
พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิมหาเถร) นายกสภามหาวิทยาลัยในขณะนั้น พระราชวรมุนี
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (ราชทินนามในขณะนั้น) อธิการบดี   พร้อมด้วยนายแพทย์รัศมี คุณหญิง
สมปอง วรรณิสสร ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทูลเกล้าถวาย
โฉนดที่ดิน จ�ำนวน ๘๔ ไร่ ๑  งาน ๓๗ ตารางวา ณ ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ท�ำการแห่งใหม่ โดยมี
คณะกรรมการจัดท�ำแผนแม่บทและพัฒนาปรับพื้นที่ดิน ก�ำหนดทิศทางจัดท�ำแผนพัฒนา
ทางด้านกายภาพและด้านวิชาการให้เหมาะสมสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเป็น
ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๗๒ พรรษา (อาคารส�ำนักงานอธิการบดี) และทรงรับ
โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยไว้ในพระราชูปถัมภ์ จากนั้นมหาวิทยาลัยได้เริ่มการก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ ตามแผนแม่บทอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ ๘๔ ไร่เศษ ที่ได้รับบริจาค
ล�ำดับพัฒนาการและจัดหาซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จัดการศึกษา ที่พักบ�ำเพ็ญ
ศาสนกิจและบริการวิชาการแก่สังคมโดยสังเขปดังนี้
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๑. พ.ศ. ๒๕๔๒ นายแพทย์รัศมี คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร บริจาคที่ดินเพื่อสร้าง
มหาวิทยาลัย จ�ำนวน ๘๔ ไร่ ๑ งาน ๗๓ ตารางวา
๒. พ.ศ. ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยจัดซือ้ ทีด่ นิ เพิ่มเติม จ�ำนวน ๑๑๙ ไร่ ๒ งาน ใช้งบประมาณ
ในการจัดซื้อ ๑๑๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านห้าแสนบาท) โดยเจ้าของที่ดิน คือ
นางทองเล็ก ไม้ตราวัฒนา พร้อมด้วยครอบครัว มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินเพื่อการสร้างวัด
จ�ำนวน ๑๒ ไร่ ๑๙ ตารางวา  รวมเป็นพื้นที่ดินจ�ำนวน ๑๓๑ ไร่ ๒ งาน ๑๙ ตารางวา
๓. พ.ศ.๒๕๔๘ พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทะ) ได้ดำ� เนินการจัดซือ้ ทีด่ นิ
ส่วนด้านหน้าติดกับถนนพหลโยธิน จ�ำนวน ๒ ไร่ ๒  งาน ๙๘ ตารางวา ถวายมหาวิทยาลัย
มูลค่า ๓,๑๘๒,๑๕๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)
๔. พ.ศ. ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม จ�ำนวน ๒๔ ไร่ ๑  งาน ๑๘ ตาราง
มูลค่า ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านบาท) เพื่อเชื่อมต่อกับที่ดินตามข้อ ๒ (๑๓๑ ไร่ ๒ งาน
๑๙ ตารางวา) ให้เป็นผืนเดียวกัน
๕. พ.ศ. ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยด�ำเนินจัดท�ำแผนแม่บทโครงการก่อสร้างวิทยาลัย
พุ ท ธศาสตร์ น านาชาติ เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางศึ ก ษานานาชาติ ข องพระสงฆ์ แ ละคฤหั ส ถ์ ทั้ ง
ในประเทศและต่างประเทศ และ เป็นสถาบันวิจัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ได้ด�ำเนินการ
จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม ด้านทิศตะวันออกจ�ำนวน ๗๗ ไร่ ๒  งาน ๕๓ ตารางวา และเจ้าของที่ดิน
คือ นางทองเล็ก ไม้ตราวัฒนา พร้อมครับครัวมีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินเพิ่มอีกจ�ำนวน ๓ ไร่
๑ งาน ๓๘ ตารางวา
ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยมีพนื้ ทีด่ นิ ณ ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รวม ๓๒๓ ไร่ ๓ งาน ๖๓ ตารางวา โดยคณะกรรมการจัดท�ำแผนแม่บทการพัฒนามหาวิทยาลัย
ได้กำ� หนดพื้นที่ใช้สอยเป็น ๒ ส่วนส�ำคัญ คือ
๑. พื้นที่จัดการศึกษาตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย จ�ำนวน ๒๘๓ ไร่ ๘๘ ตารางวา
๒. พื้นที่จัดสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ จ�ำนวน ๔๐ ไร่ (ประกอบด้วยที่ดินบริจาค
จ�ำนวน ๑๕ ไร่ ๑  งาน ๕๗ ตารางวา และขออนุมัติพื้นที่ใช้สอยของมหาวิทยาลัย จ�ำนวน
๒๔ ไร่ ๒ งาน ๔๓ ตารางวา)
ด้านการก่อสร้างอาคารตามแผนแม่บทการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ได้ด�ำเนินการแล้ว  
ประกอบด้วย  
๑. อาคารส�ำนักงานอธิการบดี
๒. อาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก  
๓. อาคารส�ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. อาคารหอฉัน ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (วีระ ภทฺทจารีมหาเถร)   
๕. อาคารหอพักอาคันตุกะ ๙๒ ปี ปัญญานันทะ  
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๖. อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร  ๑๕๐ พรรษา สมเด็จพระปิยมหาราช  
๗. อาคารเรียนรวม
๘. อาคารหอพักนิสิต  ๒ หลัง
๙. อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา
๑๐. อาคารสถานพยาบาล สร้างถวายโดยมูลนิธิร่วมกตัญญู
๑๑. อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
๑๒. อาคารสถานีไฟฟ้าย่อย
โครงการก่อสร้างวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ประกอบด้วย
๑. อาคารเรียนรวมนานาชาติ จ�ำนวน ๒ หลัง
๒. อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ จ�ำนวน ๔ หลัง
๓. อาคารหอสมุดนานาชาติ จ�ำนวน ๑ หลัง
๔. อาคารหอฉันนานาชาติ จ�ำนวน ๑ หลัง
๕. อาคารหอพักนานาชาติ จ�ำนวน ๒ หลัง
๖. อาคารหมู่กุฏิทรงไทย จ�ำนวน ๑ ชุด
โครงการก่อสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ
๑. อุโบสถกลางน�ำ 
้ (สร้างเสร็จแล้ว)
๒. ศาลาการเปรียญ
๓. กุฏิเจ้าอาวาส
๔. หมู่กุฏิที่พักสงฆ์
๕. ห้องน�้ำ ห้องสุขาสาธารณะ (สร้างเสร็จแล้ว)
๖. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภูมิสถาปัตย์รอบบริเวณวัด
เพือ่ สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทีท่ รงสถาปนา
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขึ้น ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ และด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของผู้บริจาคที่ดินสร้างวัด มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท�ำแผนแม่บทสร้างวัดในพื้นที่ดิน
ที่ได้รับบริจาคจ�ำนวน ๑๕ ไร่ ๑ งาน ๕๗ ตารางวา และพื้นที่ของมหาวิทยาลัยจ�ำนวน  ๒๔ ไร่
๒ งาน ๔๓ ตารางวา รวมเป็น ๔๐ ไร่ (บริเวณที่จัดสร้างอุโบสถกลางน�้ำและบริเวณด้านหน้า
อุโบสถ) เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์ เพื่อเป็นที่เสนาสนะ
ของพระนิสติ ทัง้ ชาวไทย  ชาวต่างประเทศทีเ่ ข้าสังกัดอยูจ่ �ำพรรษาเป็นการเอือ้ เฟือ้ ต่อพระธรรม
วินัย และสะดวกในการก�ำกับดูแล  ตามแบบอย่างการบริหารวัดและศาสนบุคคลของคณะสงฆ์
ไทย ด้วยเหตุผลที่เป็นหลักการส�ำคัญดังกล่าว จึงจ�ำเป็นต้องมีการจัดสร้างวัด ณ สถานที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามนโยบาย  เป้าหมาย  พันธกิจ และวัตถุประสงค์
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ของมหาวิท ยาลั ย โดยใช้ชื่อโครงการก่อสร้างว่ า “วั ด มหาจุ ฬ าลงกรณราชู ทิ ศ ” โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ (๑) เพื่อเป็นอนุสรณ์ในบวรพระพุทธศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชา เนื่อง
ในโอกาสฉลอง ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (๒) เพื่อสืบสานพระราช
ปณิธาน และอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (๓) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั (๒๕๖๐) ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ (๒๕๕๙)  และ
๗๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (๒๕๖๕) (๔) เพื่อใช้เป็น
สถานที่บ�ำเพ็ญศาสนกิจส�ำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัยและ
ประชาชนทั่วไป โดยมีเป้าหมาย ดังนี้
ด้านเชิงปริมาณ :
		 ก.เป้าหมายการก่อสร้าง
(๑) จัดสร้างอุโบสถกลางน�ำ้ จ�ำนวน ๑ หลัง (ด�ำเนินการแล้ว)
(๒) จัดสร้างศาลาการเปรียญ จ�ำนวน ๑ หลัง
(๓) จัดสร้างหมู่กุฏิที่พักสงฆ์ จ�ำนวน ๕ ชุด
(๔) จัดสร้างกุฏิเจ้าอาวาส จ�ำนวน ๑ หลัง
(๕) จัดสร้างสุขาสาธารณะ จ�ำนวน ๑ หลัง (ด�ำเนินการเสร็จแล้ว)
(๖) ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณวัด
		 ข.กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ
(๑) คณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสติ ใช้บำ� เพ็ญศาสนกิจอย่างน้อยปีละ
๕,๐๐๐ รูป/คน
(๒) พุทธศาสนิกชนและประชาชนทัว่ ไปเข้ามาใช้บริการอย่างน้อยปีละ ๕๐,๐๐๐ คน
ด้านเชิงคุณภาพ
ก.พืน้ ทีก่ อ่ สร้างวัดเป็นรมณียสถาน มีอาคารใช้สอยเพียงพอ เหมาะส�ำหรับการบ�ำเพ็ญ
ศาสนกิจและปฏิบัติธรรมของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและประชาชนทั่วไป
ข.มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ประชาชนทั่วไป ใช้ประโยชน์ตลอดปี
สถานที่ด�ำเนินการ
พืน้ ทีก่ อ่ สร้าง ตัง้ อยูท่ ี่ เลขที ๗
่ ๙ หมู ๑ 
่ ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาด�ำเนินการ
ระหว่าง พ.ศ.  ๒๕๕๘  - ๒๕๖๑
ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
๑. จัดท�ำแผนแม่บทการสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ
๒. เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติใช้พื้นที่ในการสร้างวัด
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๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการโครงการพิเศษสร้างวัด
๔. ด�ำเนินการขอจัดสร้างวัดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕. จัดหาทุนและรับบริจาคทุนทรัพย์
๖. ด�ำเนินการก่อสร้างตามแผนแม่บทและตามแบบรูปอาคาร
งบประมาณ
ก.ที่มาของงบประมาณ
- งบประมาณแผ่นดิน    
-   บาท
- งบบริจาค  ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท(สองร้อยห้าสิบล้านบาท)
ข.ค่าใช้จ่าย
- ค่าออกแบบจัดท�ำผังแม่บท แบบรูปการก่อสร้างอาคาร และแบบภูมิสถาปัตย์
- ค่าก่อสร้างอาคารประกอบด้วย
(๑) อุโบสถ ๒ ชั้น
๑ หลัง (ด�ำเนินการเสร็จแล้ว)
(๒) ศาลาการเปรียญ ๓ ชั้น ๑ หลัง
(๓) หมู่กุฏิที่พักสงฆ์ ๒ ชั้น ๕ หมู่
(๔) กุฏิเจ้าอาวาส ๒ ขั้น
๑ หลัง
(๕) สุขาสาธารณะ ๑ ชั้น ๑  หลัง (ด�ำเนินการเสร็จแล้ว)
(๖) ค่าจัดสร้างรั้วรอบบริเวณพื้นที่
(๗) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์
(๘) ค่าครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
(๙) ค่าบริหารจัดการโครงการ
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ส�ำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากการสร้างวัดแห่งนี้ ประกอบด้วย
๑. ได้สร้างอนุสรณ์ในบวรพระพุทธศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสฉลอง  
๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒. ได้สืบสานพระราชปณิธาน และอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
๓. ได้เฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (๒๕๖๐) ๘๔ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ พิ์ ระบรมราชินนี าถ (๒๕๖๐)  และ ๗๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (๒๕๖๑)
๔. ได้ ใช้ เป็นสถานที่บ�ำเพ็ญศาสนกิจส� ำ หรั บผู ้ บริ ห าร คณาจารย์ บุ คลากร นิ สิ ต
ของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป
เมื่อเห็นผังแม่บทของพื้นที่สร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ จ�ำนวน ๔๐ ไร่ แล้ว
ซึ่งวัดแห่งนี้ จะอ�ำนวยความสะดวกให้พระสงฆ์ได้บ�ำเพ็ญศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์ และ
สามารถอ�ำนวยช่วยให้มหาวิทยาลัยได้บ�ำเพ็ญสมบัติทั้ง ๒ ประการ คืออัตตหิตสมบัติ และ
ปรหิตสมบัติ ได้สะดวก

ผังแม่บท แบบรูปการก่อสร้างอาคาร และแบบภูมิสถาปัตย์
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เมือ่ กล่าวถึงอัตตหิตสมบัติ ประโยชน์เกือ้ กูลส่วนมหาวิทยาลัย จะต้องปฏิบตั ติ ามพันธกิจ
ทั้ง ๔ อย่าง คือ ผลิตและพัฒนาบัณฑิต วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
วิชาการแก่สังคม และท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ในพันธกิจทั้ง ๔ ด้านนับตั้งแต่นี้ไป มหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นพันธกิจที่ ๒  คือ การวิจัย
และค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์
ความรู้ในพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ปกรณ์วิเสส หรือคัมภีร์อื่นๆ โดยวิธีสหวิทยาการ
แล้วน�ำองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ศีลธรรม และจริยธรรมของสังคม รวมทั้ง
พัฒนา คุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากในปัจจุบัน นอกจาก
นิสิตที่เข้ามาศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีเพิ่มขึ้นแล้ว แม้นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ก็มีจ�ำนวนที่เพิ่มมากขึ้นๆตามล�ำดับ ดังนั้น การสร้างสรรค์งานวิจัยและค้นคว้าศึกษาหลัก
พุทธธรรมในพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ปกรณ์วิเสส หรือคัมภีร์อื่นๆ ก็จะส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีผลผลิตงานวิจัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นและมีความหลากหลาย
เมื่อได้สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ ผลิตนวัตกรรมต่างๆ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ น�ำไปใช้
ในด้านการเรียนการสอน ก็ท�ำให้เข้าใจหลักพุทธรรมได้อย่างชัดเจน และสามารถน�ำองค์ความรู้
ที่ได้ไปต่อยอด ไปประยุกต์ช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่สังคมได้ เมื่อนิสิตผู้เป็นบัณฑิตแต่ละคน
ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ก็ท�ำให้เกิดการพัฒนาไปพร้อมกันทั้ง ๔ ด้าน ในด้านกาย ก็มีบุคลิกที่นุ่มนวล
สงบเรียบร้อย ในด้านพฤติกรรม ก็มีปกติสุภาพ รักสันติ สงบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ในด้านจิต
ก็มีจิตที่พัฒนา มีจิตเป็นสมาธิ ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว รักสงบ ใฝ่สันติ ได้ชื่อว่ามนุษย์ผู้ประเสริฐ
ดังค�ำพระพุทธภาษิตว่า ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ ผู้ที่ฝึกดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์
และด้านปัญญา ความรอบรู้ เมือ่ แต่ละคนมีจติ สงบเย็นแล้ว ย่อมมองเห็นสรรพสิง่ ตามความเป็น
จริง เกิดปัญญารู้แจ้งสรรพสิ่งอยู่ในลักษณะไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีตัวตน เห็นทุกข์ เห็นธรรม
ท�ำทุกข์ที่มีอยู่ให้หมดสิ้นไป เป็นปัญญาที่แสงสว่างให้แก่ชาวโลก ในการที่จะไปถึงปัญญา
ระดับขั้นนี้ได้ ต้องอาศัยหลักธรรมที่ก่อให้เกิดเรียนรู้ที่เรียกว่าธรรมวิจัย สอดส่องธรรม ซึ่งเป็น
องค์ธรรมข้อ ๑ ในโพชฌงค์ ๗ (ธรรมเป็นเครื่องให้เกิดการตรัสรู้) ซึ่งการที่จะวิจัยหรือสอดส่อง
ธรรมได้ดี นั่นก็คือต้องมีการศึกษาพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา เป็นต้น อย่างแตกฉาน เมื่อ
เรียนรูแ้ ล้ว ก็ไม่ได้หยุดอยูเ่ พียงแค่นนั้ จะต้องมีการน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ดิ ว้ ย เช่น เมือ่ ถึงกลางเดือน
ธันวาคมของทุกปี จะมีการปฏิบัติธรรมของนิสิตทุกชั้นปี ทุกคณะ และแม้ครูอาจารย์ก็ได้มี
โอกาสร่วมปฏิบัติธรรมด้วย การปฏิบัติธรรมนี้ เป็นองค์ที่ส�ำคัญยิ่ง เพราะช่วยให้เกิดการ
รู้แจ้งพระสัทธธรรม และเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เกิดการรู้แจ้งธรรมในระดับที่สูงขึ้น เกิดเป็นปฏิเวธ
รู้บรมธรรมได้ในที่สุด

380

ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การพัฒนาความเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยในแง่มมุ ของอัตตหิตสมบัติ (ความถึงพร้อม
ด้านประโยชน์ตน) จะสัมพันธ์กับประเด็นที่สองที่มุ่งเน้นปรหิตสมบัติ (ความถึงพร้อมด้าน
ประโยชน์ผอู้ นื่ ) อันเป็นการมุง่ เน้นเพือ่ สร้างคุณประโยชน์ให้แก่คณะสงฆ์ ชุมชน สังคม ประเทศ
ชาติ และชาวโลกเพือ่ ให้สอดรับกับพุทธปณิธานทีว่ า่ “เธอทัง้ หลาย จงเทีย่ วไป เพือ่ เกือ้ กูล เพือ่
ความสุข และเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ จึงได้จัดการเรียนการสอน
ด้วยการบริการวิชาการแก่สังคม เปิดโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน
มาศึกษาเรียนรู้หลักธรรม ได้อบรมศีลธรรมจรรยาให้เกิดมีความสุภาพ เรียบร้อย มีศีลธรรม
อันดี และเปิดโอกาสให้มีการปฏิบัติธรรมส�ำหรับนิสิตและประชาชนทั่วไป หรือหน่วยงานภาค
รัฐและเอกชน เนื่องจากตลอดเกือบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา มีพุทธศาสนิกชนได้สนใจมาปฏิบัติวัตร
ปฏิบัติธรรม ณ มหาวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา กันมากขึ้น ท�ำให้สถานที่มีอยู่ไม่เพียงพอ  
ต่อมา นายแพทย์รัศมี - คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร พร้อมครอบครัว และคณะ เป็น
ประธานให้มกี ารสร้างอาคารวิปสั สนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจาย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ขึน้  ๑ หลัง
เสร็จแล้วท�ำพิธีมอบถวายอาคารวิปัสสนาธุระ เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ผ่านมา
ท�ำให้ผู้มีปฏิบัติธรรมมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม เพราะด้านการปฏิบัติธรรมนี้
มีความส�ำคัญยิ่ง ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงได้ตั้งส่วนงานขึ้นมารองรับ เรียกว่า สถาบันวิปัสสนา
ธุระ  เพือ่ ให้ดำ� เนินงานด้านการปฏิบตั ธิ รรมอย่างจริงจัง ในด้านการศึกษาธรรมนัน้ มหาวิทยาลัย
ได้ดำ� เนินการจัดหลักสูตรให้สอดคล้อง สนองงานทางคณะสงฆ์ โดยจัดหลักสูตรประกาศนียบัตร
บริหารกิจการคณะสงฆ์  ท�ำให้พระสงฆ์มีหลักในการบริหารงานที่ถูกต้อง
อีกทั้งเป็นผู้ทำ� งานสนับสนุนภาครัฐ เช่น เป็นประธานคณะท�ำงานท�ำหลักสูตรแกนกลาง
เพื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ต่อมาท�ำให้เกิดโรงเรียนวิถีพุทธ และได้อบรมพระสงฆ์จ�ำนวน
นั บ หมื่ น รู ป เพื่ อ ไปสอนพระพุ ท ธศาสนาในโรงเรี ย น อบรมพั ฒ นาจิ ต ใจเด็ ก และเยาวชน
ให้มีศีลธรรมอันดีงาม ในด้านการช่วยเหลือสังคมนั้น แม้ในถิ่นทุรกันดาร มหาวิทยาลัยก็ได้
ด�ำเนินการโครงการต่างๆ เช่น การเปิดรับบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา เพื่อไปสอนศีลธรรม
ในถิ่นภาคเหนือ แม้การไปสอนบนเขาบนดอย จะมีความยากล�ำบากเพียงไรก็ตาม แต่อาศัย
เพราะบัณฑิตอาสาของมหาวิทยาลัยแต่ละรูปมีจติ ใจทีเ่ ปีย่ มไปด้วยเมตตากรุณานัน่ เอง จึงท�ำให้
งานเผยแผ่ได้เข้าถึง พัฒนาได้อย่างตรงจุด ในขณะเดียวกัน ไม่ใช่เพียงการเผยแผ่ธรรมนั้น
ในระดับประเทศเท่านั้น มหาวิทยาลัยยังมองเห็นการท�ำงานเชื่อมโยงกับทั้งโลก จึงได้จัดให้มี
โครงการมีอบรมพระธรรมทูตขึ้น รับพระธรรมทูตมาเพื่ออบรม ผลิตให้สามารถออกไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในต่างประเทศได้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ท�ำการพัฒนาวัดได้ เมื่อ
บทบาทของพระธรรมทูตทีไ่ ด้ผา่ นจากการอบรมของมหาวิทยาลัยท�ำงานได้ผลส�ำเร็จระดับหนึง่
พระธรรมทูต จึงได้มีเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก และมหาวิทยาลัยเห็นความส�ำคัญของการเผยแผ่
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จึงได้จัดตั้งวิทยาลัยพระธรรมทูตขึ้น เพื่อเผยแผ่ธรรมเชื่อมโยงกันกับชาวโลก แม้จะส่งเสริม
ด้านการเผยแผ่ธรรมเป็นหลักก็ตาม แม้ในด้านขนบธรรม ประเพณี  และวัฒนธรรม ในบ้านใกล้
เรือนเคียง ก็ไม่ทอดทิ้ง มหาวิทยาลัย ได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมทั้งส่วนกลางวิทยาเขต และ
วิทยาลัยสงฆ์ ในส่วนภูมิภาค โดยมหาวิทยาลัยเอง เห็นความส�ำคัญจึงจัดให้มีการศึกษาเรียนรู้
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ภาษาของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเป็นรูปธรรม และได้
จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางแหล่งการเรียนรู้และเชื่อมโยงระหว่างกัน
และกัน นอกจากนี้ เพือ่ เป็นการรองรับนิสติ ทีจ่ ะมาเรียนจากทัว่ โลก  มหาวิทยาลัยได้ดำ� เนินการ
เปิดวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม อีกทั้งเมื่อชาวโลก เกิดความวุ่นวาย มีความไม่สงบ
เกิดความเห็นขัดแย้งกัน มหาวิทยาลัยเห็นวิกฤตเป็นโอกาส จึงได้ตั้งโครงการสันติศึกษาขึ้นมา
เพื่อน�ำหลักพุทธธรรมไปใช้ เพื่อมุ่งหวังให้มีสันติขึ้น ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความสงบขึ้น
ภายในบ้านเมือง ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นส่วนที่เรียกว่า ปรหิตสมบัติ
เมื่อมหาวิทยาลัยได้ด�ำเนินการครบสมบัติทั้ง ๒ ประการดังกล่าวมานี้ มหาวิทยาลัย
ในภาพอนาคตจึงมีความจ�ำเป็นต้องต้องทุ่มเทงบประมาณ และบุคลากรเพื่อมุ่งการเป็น
มหาวิทยาลัยที่เน้นงานวิจัย อันจะเอื้อต่อการเข้าถึงองค์ความเพื่อรู้ตามแนวทางของธรรมวิจัย
โดยการศึกษาวิจัยองค์ความรู้ตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และ
ปกรณ์วิเสสอย่างจริงจัง ซึ่งจะก่อให้เกิดการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้
เพือ่ การศึกษา เรียนรู้ และปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน จนบรรลุถงึ ปฏิเวธ คือ การเข้าถึงความจริง
สูงสุดของพระพุทธศาสนาได้อย่างรอบด้าน และชัดเจนมากยิ่งขึ้น
จากภาพรวมทั้งหมดจะท�ำให้พระธรรมทูตสามารถท�ำงานเชื่อมโยงประสานงานกัน
ทั่ ว โลก มี เ ครื อ ข่ า ย ประสานงานอย่ า งรวดเร็ ว และศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษาก็ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลาง
มีแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงได้อย่างครอบคลุม   มีสถาบันภาษาช่วยสนับสนุนด้านการสื่อสาร
มีโครงการสันติศึกษา พัฒนาผลิตบัณฑิตที่เข้าถึงธรรม อยู่เชื่อมโยงระหว่างชุมชน ประสาน
ร่วมมือกันระหว่างวัดและบ้าน เมื่อนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ชื่อว่า
มหาวิทยาลัยแห่งปัญญา ที่เผยแผ่ธรรม เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข แก่สังคม ประเทศ
ชาติ ชาวโลก ท�ำให้สังคม ประเทศชาติ ชาวโลก มีสันติ มีความสว่าง และมีความสุข ซึ่งตรงกับ
สุภาษิตของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต”
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