ตอนที่ ๑
ตราสัญลักษณ์ เข็มสัญลักษณ์ สี ดอกไม้
สุภาษิตประจำ�มหาวิทยาลัย ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
อัตลักษณ์บัณฑิต วิสัยทัศน์
ก�ำหนดการ
พระโอวาท ประทานในพิธีประทานปริญญาบัตร
ค�ำกล่าวถวายรายงานของธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ภาพแสดงตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะของแต่ละคณะ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ พ.ศ. ๒๕๕๘
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ตราสัญลักษณ์ประจำ�มหาวิทยาลัย

เป็นพระจุลมงกุฎ (พระเกีย้ ว) เปล่งรัศมี เป็นส่วนพระราชลัญจกรประจำ�พระองค์พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ตรงฐานพระเกี้ยว
มีอักษรย่อ ม จ ร หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประดิษฐานอยู่ตรงกลาง
ของธรรมจักร ที่ขอบกลางด้านบนของธรรมจักร มีอักษรภาษาบาลีว่า ปญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะอำ�นวย
แสงสว่างทางปัญญาให้แก่ชาวโลก ที่ขอบกลางด้านล่างมีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ลักษณะงานที่ต้องใช้ตราสัญลักษณ์นี้
๑. งานด้านเอกสารตามระบบงานสารบรรณ
๒. งานด้านทะเบียนการศึกษา
๓. งานด้านการออกหลักฐานสำ�คัญของมหาวิทยาลัย

เข็มสัญลักษณ์ประจำ�มหาวิทยาลัย

เป็นพระจุลมงกุฎ (พระเกีย้ ว) เปล่งรัศมี เป็นส่วนพระราชลัญจกรประจำ�พระองค์พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ด้านหลังพระเกี้ยว
มีธรรมจักร ตรงฐานของพระเกี้ยวมีอักษร ม จ ร เป็นชื่อย่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และข้างล่างสุดมีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ลักษณะงานที่ต้องใช้เข็มสัญลักษณ์นี้
๑. ใช้เป็นเข็มสัญลักษณ์ประดับ
๒. ใช้เป็นเข็มสัญลักษณ์ประดับปริญญาบัตร
๓. ใช้เป็นเครื่องหมายในกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย

สีประจำ�มหาวิทยาลัย
คือ สีชมพู

ดอกไม้ประจำ�มหาวิทยาลัย
คือ ดอกอโศก

สุภาษิตประจำ�มหาวิทยาลัย
ปญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต

ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม

ปณิธาน
ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำ�หรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

พันธกิจ
ผลิตบัณฑิต วิจยั และพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สงั คม และทำ�นุ
บำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย คือ

"บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา"

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย คือ

"ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม"

อัตลักษณ์บัณฑิต

"มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา"
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วิสัยทัศน์
ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ
จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ
บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างคนดีและเก่งอย่างมีสมรรถภาพ
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผูม้ ปี ฏิปทาน่าเลือ่ มใส ใฝ่รู้ ใฝ่คดิ เป็นผูน้ �ำ ด้านจิตใจ
และปัญญา มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา รู้จักเสียสละ
เพื่อส่วนรวม รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม มีโลกทัศน์กว้างไกล มีศักยภาพที่จะพัฒนา
ตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ
จัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
เข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
ในการพัฒนามนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและสันติสุข
บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
มุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม รวมทั้งส่งเสริม
การเรียนรู้ และความร่วมมืออันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติและนานาชาติ เพือ่ ธำ�รงรักษา
ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม อันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา
บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักนิติธรรม จริยธรรม ความสำ�นึกรับผิดชอบ การมี
ส่วนร่วม ความโปร่งใสตรวจสอบได้ และความคุม้ ค่า รวมทัง้ สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง
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กำ�หนดการ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โปรดมีพระบัญชามอบสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์
เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา ประจำ�ปี ๒๕๖๔
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ ๘ – ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำ�บลลำ�ไทร อำ�เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันพุธที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ Onsite และ Online
เวลา ๐๗.๐๐ น.
- ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. - พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย เดินทางมาถึงห้องประชุม
- ประธานในพิธี จุดธูป เทียน และน�ำบูชาพระรัตนตรัย
- พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ถวายรายงาน
- พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการสัมมนา
เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. - ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง มหาวิทยาลัยสงฆ์กับการพัฒนาปัญญาและ
		 คุณธรรม โดย ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม  
เวลา ๑๑.๐๐ น.
- ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. - การบรรยายพิเศษ เรื่อง มจร กับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม
โดย  พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.    
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. การเสวนามหาจุฬาบัณฑิต เรื่อง ความประทับใจในมหาจุฬา
โดย ผู้แทนดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต
ด�ำเนินการเสวนาโดย  รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
                                                            รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
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วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐-๒๐.๐๐ น. - พิธีซ้อมใหญ่รับปริญญา
วันศุกร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐-๒๐.๐๐ น. - พิธีซ้อมใหญ่รับปริญญา
วันเสาร์ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เวลา ๑๒.๐๐ น.
- สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช
เดินทางโดยรถยนต์ จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๐๐ น.
- คณะผูบ้ ริหาร  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  คณาจารย์  เจ้าหน้าที  ่
แขกผู้มีเกียรติและบัณฑิต พร้อมกัน ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘
พรรษา
เวลา ๑๓.๓๐ น.
- สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช
เดินทางถึงอาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา
- นายกสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดีและคณะผูบ้ ริหาร  ถวายการต้อนรับ
- สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช
  
จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
- นายกสภามหาวิทยาลัย  ถวายเครือ่ งสักการะ
- ผูแ้ ทนบัณฑิต  ถวายเครือ่ งสักการะ
- อธิการบดี  ถวายรายงาน
- คณบดีคณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ และผูอ้ �ำนวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
ขานชือ่ บัณฑิตคณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ และอภิธรรมบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตรตามล�ำดับ
- สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบปริญญาบัตร
- พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
- สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ให้โอวาท
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยถวายเครือ่ งไทยธรรม
แด่ สมเด็จพระมหาธีราจารย์  
- เป็นอันเสร็จพิธี
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วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เวลา ๑๒.๐๐ น.
- สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช
เดินทางโดยรถยนต์ จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๐๐ น.
- คณะผูบ้ ริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
แขกผูม้ เี กียรติ ผูร้ บั ปริญญากิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคณ
ุ ดุษฎีบณ
ั ฑิต  
และมหาบัณฑิต พร้อมกัน ณ อาคารหอประชุม  
มวก. ๔๘ พรรษา
เวลา ๑๓.๓๐ น.
- สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช
เดินทางถึงอาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา
- นายกสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดีและคณะผูบ้ ริหาร  ถวายการต้อนรับ
- สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช  
  
จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
- นายกสภามหาวิทยาลัย ถวายเครือ่ งสักการะ
- ผูแ้ ทนดุษฎีบณ
ั ฑิต ถวายเครือ่ งสักการะ
- อธิการบดี ถวายรายงาน
- รองอธิการบดี อ่านประกาศสดุดดี ษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ และ
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
- สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ และ
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
- รองอธิการบดี อ่านประกาศเกียรติคณ
ุ ผูท้ ไี่ ด้รบั เข็มเกียรติคณ
ุ
- สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบเข็มเกียรติคณ
ุ
- คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย  ขานชือ่ ดุษฎีบณ
ั ฑิตและมหาบัณฑิต
เข้ารับปริญญาบัตร ตามล�ำดับ
- สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบปริญญาบัตร
- พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
- สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ให้โอวาท
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยถวายเครือ่ งไทยธรรม
แด่ สมเด็จพระมหาธีราจารย์
- เป็นอันเสร็จพิธี
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หมายเหตุ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบรรพชิต ห่มดองรัดอก สีราชนิยม
บัณฑิตฝ่ายบรรพชิต ห่มดองรัดอก สีเหลืองทอง
                 คณาจารย์และบัณฑิต ฝ่ายคฤหัสถ์ สวมชุดครุยปริญญา
                 ข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาวประชาชนทั่วไปแต่งกายสุภาพ
* ก�ำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

01.

1 (1-38).indd 10

3/12/2564 13:21:30

PROGRAM
HIS HOLINESS SOMDET PHRA ARIYAVONGSAGATANANA, SUPREME PATRIACH
GRACIOUSLY ASSIGNS SOMDET PHRA MAHATHIRACHAN ACTING ON HIS BEHALF
TO PRESIDE OVER THE CONVOCATION CEREMONY 2021
MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY
8 – 12 DECEMBER B.E. 2564/ C.E. 2021
AT THE 48TH BIRTH ANNIVERSARY OF THE CROWN PRINCE
MAHAVAJIRALONGKORN CONFERENCE HALL, AYUTTHAYA PROVINCE, THAILAND
Wednesday, 8 December 2564/2021 : Onsite and Online
7:00 AM
- Registration
8:30 – 9:30 AM - Phra Dhampanyabodi, President of the University Council,
President over the Ceremony arrives at the Conference Hall.
- President over the Ceremony lights candles and incense sticks,
and leads to pay homage to the Triple Gem.
- Asst.Prof.Phra Suwannamethaporn, Vice Rector for Academic Affairs
gives report.
- Phra Dhampanyabodi, President of the University Council,
President over the Ceremony performs the Opening Ceremony.
9:30 - 11.00 AM - A special speech on “The Monastic University and the Wisdom
		 and Moral Development” by Prof.Dr.Sampan Rittidech, SecretaryGeneral for Higher Education Commission, Ministry of Higher
Education, Science, Research and Innovation
11:00 AM
- Luncheon
1:00 - 3:00 PM - A special lecture on “MCU and the Wisdom and Moral
		 Development” by Prof.Dr.Phra Dhamvajrabundit,
Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya University
3:00 - 5:00 PM   - A Mahachula graduate seminar on “The Best Impressions on
		 Mahachula” by representatives of doctorate, master and bachelor
graduates, moderated by Assoc.Prof.Dr.Surapon Suyaprom,
Vice Rectorfor General Affairs
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Thursday, 9 December 2564/2021
8:30 AM - 8.00 PM   - General Rehearsal
Friday, 10 December 2564/2021
8:30 AM - 8.00 PM   - General Rehearsal
Saturday, 11 December 2564/2021
12:00 PM
- Somdet Phra Mahathirachan, Member of Supreme Sangha Council,
Abbot of Wat Phra Chetuphon Vimonmangklaram, Acting on behalf
of Supreme Patriarch departs by car from Wat Phra Chetuphon
Vimonmangklaram to Mahachlalongkornrajavidyalaya University.
1:00 PM
- Administrators, the University committee members, lecturers, staff,
distinguished guests, and graduates gather together at the 48th Birth
Anniversary of the Crown Prince Mahavajiralongkorn Conference Hall.
1:30 PM
- Somdet Phra Mahathirachan, Member of Supreme Sangha Council,
Abbot of Wat Phra Chetuphon Vimonmangklaram, Acting on behalf
of Supreme Patriarch arrives at the 48th  Birth Anniversary of
the Crown Prince Mahavajiralongkorn Conference Hall.
- President of the University Council, Rector, and administrators offer
a welcome.
- Somdet Phra Mahathirachan, Member of Supreme Sangha Council,
Abbot of Wat Phra Chetuphon Vimonmangklaram, Acting on behalf
of Supreme Patriarch lights candles and incense sticks to pay homage
to the Triple Gem.
- President of the University Council offers a respectful tribute.
- A representative of graduates offers a respectful tribute.
- Rector gives report.
- Deans of Faculty of Buddhism, Faculty of Education, Faculty of
Humanities, Faculty of Social Sciences and Director of Abhidharmachotikavidyalaya call out names of the graduates of Faculty of
Buddhism, Faculty of Education, Faculty of Humanities, Faculty of
Social Sciences  and Abhidharmachotikavidyalaya to receive degrees
respectively.
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- Somdet Phra Mahathirachan, Acting on behalf of Supreme Patriarch
confers degrees on graduates.
- Buddhist monks chant Jayamangalagatha.
- Somdet Phra Mahathirachan, Acting on behalf of Supreme Patriarch,
delivers a Congratulatory Speech
- Rector pays homage to Somdet Phra Mahathirachan, Acting on
behalf of Supreme Patriarch.
- The ceremony adjourned.
Sunday, 12 December 2564/2021
12:00 PM
- Somdet Phra Mahathirachan, Member of Supreme Sangha Council,
Abbot of Wat Phra Chetuphon Vimonmangklaram, Acting on behalf
of Supreme Patriarch departs by car from Wat Phra Chetuphon
Vimonmangklaram to Mahachlalongkornrajavidyalaya University.
1:00 PM
- Administrators, the University committee members, lecturers, staff,
distinguished guests, honorary graduates, honorary insignia receivers,
doctoral and master graduates gather together at the 48th  Birth
Anniversary of the Crown
Prince Mahavajiralongkorn Conference Hall.
1:30 PM
- Somdet Phra Mahathirachan, Member of Supreme Sangha Council,
Abbot of Wat Phra Chetuphon Vimonmangklaram, Acting on behalf
of  Supreme Patriarch arrives at the 48th  Birth Anniversary of
the Crown Prince Mahavajiralongkorn Conference Hall.
- President of the University Council, Rector, and administrators offer
a welcome.
- Somdet Phra Mahathirachan, Member of Supreme Sangha Council,
Abbot of Wat Phra Chetuphon Vimonmangklaram, Acting on behalf
of  Supreme Patriarch lights candles and incense sticks to pay
homage to the Triple Gem.
- President of the University Council offers a respectful tribute.
- A representative of graduates offers a respectful tribute.
- Rector gives report.
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- Vice Rector reads the Citations for Honorary Doctorates and Honorary
Masters
- Somdet Phra Mahathirachan, Acting on behalf of Supreme Patriarch
confers honorary doctoral degrees and honorary master degrees
respectively.
- Vice Rector reads the Citations for honorary insignia receivers.
- Somdet Phra Mahathirachan, Acting on behalf of Supreme Patriarch
presents the honorary insignias.
- Dean of Graduate School calls out names of doctoral and
masters graduates to receive degrees respectively.
- Somdet Phra Mahathirachan, Acting on behalf of Supreme Patriarch
confers degrees.
- Buddhist monks chant Jayamangalagatha.
- Somdet Phra Mahathirachan, Acting on behalf of Supreme Patriarch,
delivers a Congratulatory Speech
- Rector pays homage to Somdet Phra Mahathirachan, Acting on
behalf of Supreme Patriarch.
- The ceremony adjourned.

NOTE: Monk administrators, lecturers, and staff wear royal favor-colored robes.
All monk graduates wear golden yellow robes.
Laity administrators, lecturers and graduates wear the university gown.
            Government officers wear white uniforms and general public dress politely.
           *The program is subject to change as appropriate.
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โอวาท
เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์
ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ในพิธีประสาทปริญญา
แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในวันเสาร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ท่านนายกสภา ท่านอธิการบดี ท่านผู้บริหาร บัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสาธุชนทุกท่าน  
ในพระนามของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ข้าพเจ้าขอแสดงมุทิตาจิตด้วยใจจริง แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในวันนี้ ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาและความวิริยะอุตสาหะของคณะผู้บริหาร
คณาจารย์ และบุคลากรที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันด�ำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า
มาโดยล�ำดับ ท่านทั้งหลาย ได้ชื่อโดยสมมติว่า เป็นบัณฑิต เป็นผู้รู้ในสรรพวิชาโดยเฉพาะในทาง
พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวิชาเพื่อน�ำพาสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากห้วงทุกข์ได้อย่างถาวร ท่านจึงเป็น
บุคคลทีส่ มควรแก่การเข้าใกล้ ควรคบหาสมาคม  อย่างไรก็ตาม ท่านทีส่ �ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ในมหาวิทยาลัย ก็ไม่ได้หมายความว่า ท่านจะได้เป็นบัณฑิตตามนัยยะแห่งพระพุทธศาสนา ดังที่
กล่าวมาข้างต้นทุกคน
เพราะฉะนัน้ ในเมือ่ ท่านถูกเรียกว่า เป็นบัณฑิตโดยสมญานามแล้ว ก็ขอให้ทา่ นใช้ถอ้ ยค�ำนี้
เป็นเครือ่ งเตือนจิต เร่งขวนขวายพัฒนาตน ให้มปี ญ
ั ญาเพิม่ พูนขึน้ อย่างไม่หยุดยัง้ อย่าให้ใครปรามาส
ได้ว่า ท่านไม่ใช่บัณฑิตที่แท้จริง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า อตฺตานํ ทมยนฺติ
ปณฺฑิตา แปลความว่า บัณฑิตย่อมฝึกตน จึงขอบัณฑิตทุกท่าน จงฝึกตนให้เข็มแข็ง สามารถต่อสู้
เอาชัยชนะกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่จรเข้ามาก่อกวนจิตใจอยู่ทุกขณะ เร่งลดละบาปอกุศลทุกชนิด
เพื่อจะได้บรรลุถึงซึ่งความเป็นบัณฑิตในทางพระพุทธศาสนา ควรแก่การคบหาและเข้าใกล้ของ
เพื่อนร่วมสังคมนี้ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
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ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยประกอบกับกุศลจิต กุศลจริยา อันหนักแน่นมั่นคง
ในคุณธรรม จงอ�ำนวยผลอันยิง่ ใหญ่ คือ ความงอกงามไพบูลย์ในชีวติ ของบัณฑิตทุกท่าน และขอให้
ทุกท่านที่มาประชุมกันพร้อมกัน ณ ห้องประชุมนี้ จงเจริญรุ่งเรือง ร่มเย็น เป็นสุขสวัสดี ภายใต้
ร่มบารมีธรรมแห่งสถาบันชาติ สถาบันพระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดกาล
เป็นนิตย์ เทอญ
ขออ�ำนวยพร
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ค�ำถวายรายงาน
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โดย...พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ประจ�ำปี ๒๕๖๔
วันเสาร์ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กราบเรียน เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ที่เคารพอย่างสูง
เกล้าฯ พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บัณฑิตใหม่ รู้สึก
ปลาบปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้ เจ้าประคุณสมเด็จมาเป็นองค์ประธานประสาทปริญญาแก่ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย ประจ�ำปี ๒๕๖๔
เกล้า ฯ ขอกราบถวายรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย โดยสังเขป ดังนี้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยทีส่ มเด็จ
บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงสถาปนาขึ้น ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็น
สถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง ส�ำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ เมื่อปีพุทธศักราช
๒๔๓๐ เป็นต้นมา และต่อมาในปี ๒๕๔๐ รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้สถาบันการศึกษาแห่งนี้ มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐและเป็นนิตบิ คุ คล
ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จดั การศึกษาและบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม ดังนี้
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๑. ระดับบัณฑิตศึกษา เปิดสอนระดับปริญญาเอก ๑๖ สาขาวิชา และระดับปริญญาโท
๑๙ สาขาวิชา
๒. ระดั บ ปริ ญ ญาตรี เปิ ด สอนใน ๔ คณะ คื อ คณะพุ ท ธศาสตร์ คณะครุ ศ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ มี ๒๖ สาขาวิชา
๓. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตเปิดสอน ๒ สาขา คือ พระไตรปิฎกศึกษา และวิชาชีพครู
ศึกษา

๔. ระดับมัธยมศึกษา มี ๒ แห่ง คือ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนบาลีสาธิต

๕. การบริการวิชาการแก่สงั คม เช่น อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
สถาบันภาษา สถาบันวิปสั สนาธุระ สถาบันพระไตรปิฎก กลุม่ งานธรรมวิจยั กลุม่ งานมหาจุฬาอาศรม
และศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน จังหวัดเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขต ๑๑ แห่ง คือ วิทยาเขตหนองคาย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตนครราชสีมา วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาเขตแพร่
วิทยาเขตสุรนิ ทร์ วิทยาเขตพะเยา วิทยาเขตบาฬีศกึ ษาพุทธโฆส นครปฐม และวิทยาเขตนครสวรรค์
มีวิทยาลัยสงฆ์ ๒๕ แห่ง คือ วิทยาลัยสงฆ์เลย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม วิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
เฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย วิทยาลัยสงฆ์นครล�ำปาง
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ วิทยาลัยสงฆ์
ร้อยเอ็ด วิทยาลัยสงฆ์พอ่ ขุนผาเมืองเพชรบูรณ์ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วิทยาลัยสงฆ์พจิ ติ ร วิทยาลัยสงฆ์
สุพรรณบุรศี รีสวุ รรณภูมิ วิทยาลัยสงฆ์สรุ าษฎร์ธานี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม วิทยาลัยสงฆ์ระยอง
วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี และ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี
ศรีไพบูลย์
มีสถาบันสมทบในต่างประเทศ ๕ แห่ง คือ วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ซิน จู๋ ไทเป วิทยาลัยพระพุทธศาสนา
นานาชาติศรีลังกา ประเทศศรีลังกา วิทยาลัยพุทธศาสตร์สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ และวิทยาลัย
พระพุทธศาสนาธรรมเกท ประเทศฮังการี
มีสถาบันสมทบในประเทศ ๑ แห่ง คือ มหาปัญญาวิทยาลัย วัดถาวรวราราม แห่งอนัมนิกาย
จังหวัดสงขลา
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นอกจากนี้ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ข ยายการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทไปยั ง ส่ ว นภู มิ ภ าคและ
ต่างประเทศ ๒๔ แห่ง คือ วิทยาเขตหนองคาย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตนครราชสีมา วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาเขตแพร่ วิทยาเขตสุรินทร์
วิทยาเขตพะเยา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม วิทยาเขตนครสวรรค์ วิทยาลัยสงฆ์เลย
วิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด วิทยาลัยสงฆ์
สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ
เกาหลีใต้ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาซิน เจี๋ย ไทเป และวิทยาลัยพุทธศาสตร์ สิงคโปร์
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ขยายหน่วยวิทยบริการไปยังส่วนภูมิภาค ๕ แห่ง คือ จังหวัด
สงขลา ตาก  อุตรดิตถ์ ก�ำแพงเพชร และจันทบุรี  
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจ�ำปี ๒๕๖๔ มีนิสิต
ทุกระดับ จ�ำนวน ๒๐,๓๖๑ รูป/คน โดยเป็นนิสิตต่างประเทศ ๑,๑๙๕ รูป/คน
ในพิธปี ระสาทปริญญาครัง้ นี้ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมตั ใิ ห้ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต รุน่ ที่ ๑๗
มหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓๑ และบัณฑิต รุ่นที่ ๖๖ ประกอบด้วย
ดุษฎีบัณฑิต
มหาบัณฑิต
บัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวน ๓๒๐ รูป/คน
จ�ำนวน ๖๖๙ รูป/คน
จ�ำนวน ๒,๗๔๒ รูป/คน
จ�ำนวน ๓,๗๓๑ รูป/คน

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้ว เกล้า ฯ ขอประทานอนุญาตให้คณบดีคณะพุทธศาสตร์
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ขานชื่อบัณฑิต และผู้อ�ำนวยการอภิธรรม
โชติกะวิทยาลัย ขานชื่ออภิธรรมบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตรในวันนี้ จ�ำนวน ๒,๙๑๐ รูป/คน
ขอกราบเรียนท่านเจ้าประคุณสมเด็จได้โปรดมอบปริญญาบัตร และให้โอวาทเพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล
สืบไป
กราบเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูง
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โอวาท
เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์
ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ในพิธีประสาทปริญญา
แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ท่านนายกสภา ท่านอธิการบดี ท่านผู้บริหาร บัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสาธุชนทุกท่าน  
ในพระนามของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ข้าพเจ้า ขอแสดงมุทิตาจิตด้วยใจจริงว่า ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทรงไว้ซงึ่ คุณธรรมอันสูงส่ง เมือ่ วานนี้ ข้าพเจ้า ได้ปรารภข้อคิดเรือ่ งการฝึกตนให้งอกงาม
ยิ่ง ๆ ขึ้น เพื่อความเป็นบัณฑิตที่แท้
วันนี้ ก็จะขอกล่าวเสริมการอบรมตนให้เป็นบัณฑิตยิง่ ๆ ขึน้ ไป การทีจ่ ะได้ชอื่ ว่าเป็นผูร้ อบรู้
จ�ำเป็นต้องอาศัยคุณธรรมส�ำคัญ ที่เรียกว่า พาหุสัจจะ อันหมายถึงความเป็นผู้ได้สดับมาก การได้
ศึกษาเล่าเรียนมาก การมีความรู้ประสบการณ์มาก เรียกบุคคลผู้มีภาวะอย่างนั้นว่า พหูสูต คือ
ผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมามาก มีความรู้มาก คงแก่เรียน และเป็นนักปราชญ์ พาหุสัจจะ เกิดขึ้นเอง
ไม่ได้ หากจ�ำเป็นต้องอาศัยการศึกษา และการศึกษาที่ดีล้วนเกิดจากความรอบรู้ ๓ ประการ คือ
ความรอบรูเ้ กิดจากการคิดพิจารณา ความรอบรูเ้ กิดจากการสดับเล่าเรียน และความรอบรูเ้ กิดจาก
การการลงมือปฏิบัติ
ท่านทั้งหลาย ได้ส�ำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ย่อมมีพื้นฐานของความรอบรู้อยู่แล้ว แต่เมื่อจบออกไปแล้ว ก็ยังหวังความเจริญ
งอกงามทางสติปญ
ั ญา ก็ขออย่าได้ประมาท จงหมัน่ ศึกษาหาความรูแ้ ละประสบการณ์อย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดชีวิต ซึ่งจะท�ำให้ท่านเป็นผู้มีปัญญา สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงได้ สมความ
ปรารถนา
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ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยประกอบกับกุศลจิต กุศลจริยา อันหนักแน่นมั่นคง
ในคุณธรรม จงอ�ำนวยผลอันยิง่ ใหญ่ คือ ความงอกงามไพบูลย์ในชีวติ ของบัณฑิตทุกท่าน และขอให้
ทุกท่านที่มาประชุมกันพร้อมกัน ณ ห้องประชุมนี้ จงเจริญรุ่งเรือง ร่มเย็น เป็นสุขสวัสดี ภายใต้
ร่มบารมีธรรมแห่งสถาบันชาติ สถาบันพระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดกาล
เป็นนิตย์ เทอญ
ขออ�ำนวยพร
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ค�ำถวายรายงาน
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โดย...พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ประจ�ำปี ๒๕๖๔
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กราบเรียน ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ที่เคารพอย่างสูง
เกล้าฯ พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บัณฑิตใหม่ รู้สึก
ปลาบปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้ เจ้าประคุณสมเด็จมาเป็นองค์ประธานประสาทปริญญาแก่ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย ประจ�ำปี ๒๕๖๔
เกล้า ฯ ขอกราบถวายรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย โดยสังเขป ดังนี้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยทีส่ มเด็จ
บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงสถาปนาขึ้น ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็น
สถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง ส�ำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ เมื่อปีพุทธศักราช
๒๔๓๐ เป็นต้นมา และต่อมาในปี ๒๕๔๐ รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้สถาบันการศึกษาแห่งนี้ มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐและเป็นนิตบิ คุ คล
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ด�ำเนินกิจการตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย
ที่ว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม”
ดังต่อไปนี้
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๑. ระดับบัณฑิตศึกษา ด�ำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ๑๙ สาขาวิชา และระดับ
ปริญญาเอก ๑๖ สาขาวิชา พร้อมทั้งจัดตั้งวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ เพื่อจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาส�ำหรับนิสิตนานาชาติ
๒. ระดั บ ปริ ญ ญาตรี เปิ ด สอนใน ๔ คณะ คื อ คณะพุ ท ธศาสตร์ คณะครุ ศ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ มี ๒๖ สาขาวิชา
๓ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตเปิดสอน ๒ สาขา คือ พระไตรปิฎกศึกษา และวิชาชีพครู
ศึกษา

๔. ระดับมัธยมศึกษา มี ๒ แห่ง คือ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนบาลีสาธิต

๕. ด้านวิจยั และการบริการวิชาการแก่สงั คม มีหลายหน่วยงาน เช่น สถาบันวิจยั พุทธศาสตร์
สถาบันภาษา สถาบันวิปัสสนาธุระ สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา ศูนย์อาเซียนศึกษา วิทยาลัย
พระธรรมทูต อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กลุ่มงานธรรมวิจัย กลุ่มงาน
มหาจุฬาอาศรม ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน จังหวัดเพชรบูรณ์
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวิทยาเขต ๑๑ แห่ง คือ วิทยาเขต
หนองคาย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตนครราชสีมา
วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาเขตแพร่ วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตพะเยา วิทยาเขตบาฬีศึกษา
พุทธโฆส นครปฐม และวิทยาเขตนครสวรรค์
มีวิทยาลัยสงฆ์ ๒๕ แห่ง คือ วิทยาลัยสงฆ์เลย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม วิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
เฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย วิทยาลัยสงฆ์นครล�ำปาง
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ วิทยาลัยสงฆ์
ร้อยเอ็ด วิทยาลัยสงฆ์พอ่ ขุนผาเมืองเพชรบูรณ์ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วิทยาลัยสงฆ์พจิ ติ ร วิทยาลัยสงฆ์
สุพรรณบุรศี รีสวุ รรณภูมิ วิทยาลัยสงฆ์สรุ าษฎร์ธานี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม วิทยาลัยสงฆ์ระยอง
วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี และวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี
ศรีไพบูลย์
มีสถาบันสมทบในต่างประเทศ ๕ แห่ง คือ วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ซินเจีย๋ ไทเป วิทยาลัยพระพุทธศาสนา
นานาชาติศรีลังกา วิทยาลัยพุทธศาสตร์สิงคโปร์ และวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท ประเทศ
ฮังการี
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มีสถาบันสมทบในประเทศ ๑ แห่ง คือ มหาปัญญาวิทยาลัย วัดถาวรวราราม แห่งอนัมนิกาย
จังหวัดสงขลา
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ขยายหน่วยวิทยบริการไปยังต่างจังหวัด ๕ จังหวัด คือ จังหวัด
สงขลา ตาก  อุตรดิตถ์ ก�ำแพงเพชร และ จันทบุรี  
ส�ำหรับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีนิสิตที่เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีนิสิตทุกระดับ จ�ำนวน ๒๐,๓๖๑ รูป/คน
โดยเป็นนิสิตต่างประเทศ ๑,๑๙๕ รูป/คน
ในพิธีประสาทปริญญาครั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่ ๑๗
มหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓๑ และบัณฑิต รุ่นที่ ๖๖ ประกอบด้วย
ดุษฎีบัณฑิต
มหาบัณฑิต
บัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวน ๓๒๐ รูป/คน
จ�ำนวน ๖๖๙ รูป/คน
จ�ำนวน ๒,๗๔๒ รูป/คน
จ�ำนวน ๓,๗๓๑ รูป/คน

ในปี ๒๕๖๔ นี้ สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณแก่ผู้ท�ำ
คุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและสังคม ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จ�ำนวน
๑๑๔ รูป/คน ประกอบด้วย
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จ�ำนวน
๕๔ รูป/คน
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จ�ำนวน
๖ รูป/คน
เข็มเกียรติคุณ
จ�ำนวน
๕๔ คน
บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้ว เกล้าฯ ขอประทานอนุญาตให้รองอธิการบดี ขานชื่อ
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผูไ้ ด้รบั เข็มเกียรติคณ
ุ ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ขานชื่อดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต เข้ารับปริญญาบัตรตามล�ำดับ จ�ำนวน ๑,๑๐๓ รูป/คน และ
ขอกราบเรียนเจ้าประคุณสมเด็จได้โปรดมอบปริญญากิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคณ
ุ ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ปริญญามหาบัณฑิต ปริญญาบัณฑิตตามล�ำดับ และให้โอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป
กราบเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูง
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต)
นายกสภามหาวิทยาลัย

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) ศ.ดร.
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโ) ศ.ดร.
อธิการบดี
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย

01.

พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.
(ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.
(ขุนทอง สุวณฺณเมโธ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร.
(ประสาร จนฺทสาโร)
รองอธิการบดีิฝ่ายวางแผนและพัฒนา

พระโสภณวชิราภรณ์, ดร.
(ไสว โชติโก)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
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พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.
(สุกันยา อรุโณ)
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น

พระราชปริยัติ, รศ.ดร.
(ณษิกรณ์ อรินฺทโม)
รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา

พระครูปริยัติกิตติธ�ำรง, รศ.ดร.
(ทองขาว กิตฺติธโร)
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�ำแหน่ง

01.

ดร.สุภัทร จ�ำปาทอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ

นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์
เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

ดร.อรรถพล สังขวาสี
เลขาธิการสภาการศึกษา
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

สมเด็จพระพุฒาจารย์
(สนิท ชวนปญฺโ)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม

พระพรหมโมลี
(สุชาติ ธมฺมรตโน)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะภาค ๕
แม่กองบาลีสนามหลวง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดปากน�้ำภาษีเจริญ

ศ.พิเศษจ�ำนงค์ ทองประเสริฐ
ราชบัณฑิต

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส
ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
อดีตผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
ศาสตราจารย์
ประจ�ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตรวจเงินแผ่นดิน

พระมหาโพธิวงศาจารย์
(ทองดี สุรเตโช)
ราชบัณฑิต
เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
อดีตรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ภาพแสดงตัวอย่างครุยวิทยฐานะ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ครุยวิทยฐานะประจ�ำต�ำแหน่งคณาจารย์หรือผู้บริหารวิชาการ

ครุยวิทยฐานะระดับดุษฎีบัณฑิต
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ครุยวิทยฐานะระดับบัณฑิต
คณะพุทธศาสตร์

ครุยวิทยฐานะระดับบัณฑิต
คณะครุศาสตร์

ครุยวิทยฐานะระดับบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์

ครุยวิทยฐานะระดับบัณฑิต
คณะสังคมศาสตร์
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ภาพแสดงตัวอย่างเข็มวิทยฐานะ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๕๘

เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงเห็นควรออกข้อบังคับว่าด้วยครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑    ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าด้วยครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ พ.ศ. ๒๕๓๔
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
“กรรมการสภามหาวิทยาลัย” หมายถึง กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
“ผู้บริหารวิชาการ” หมายถึง ผู้ดํารงตําแหน่งตั้งแต่หัวหน้าสาขาวิชาขึ้นไปในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฝ่ายคฤหัสถ์
“คณาจารย์” หมายถึง คณาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข้อ ๕ ลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและ
ครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๖ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี ๓ ขั้น คือ
๖.๑ ครุยวิทยฐานะระดับดุษฎีบัณฑิต เป็นเสื้อคลุมผ้าโปร่งสีชมพูผ่าอกตลอด
มีสํารดรอบขอบและปลอกที่ต้นแขนและปลายแขน พื้นสํารดและปลอกแขนทําด้วยผ้าสักหลาด
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สีประจําคณะ กว้าง ๑๐ เซนติเมตร ขอบทั้งสองกว้าง ๐.๕ เซนติเมตร มีแถบตาดเงิน ๓ แถบ กว้าง
๑.๕ เซนติเมตร และ ๑.๕ เซนติเมตร ๔ เซนติเมตร และ ๑.๕ เซนติเมตร ด้านหน้าเย็บม้วนเป็น
วงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ เซนติเมตร ติดที่สํารดด้านหน้าอก ข้างละ ๓ วง วงกลาง
ติดตรามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสีทองขนาดสูง ๕ เซนติเมตร
๑) ต้นแขนเหนือศอกมีสาํ รดรอบแขน พืน้ สํารดทําด้วยผ้าสักหลาดสีประจํา
คณะกว้าง ๑๒ เซนติเมตร มีตาดเงินกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ๓ เส้น
๒) ปลายแขนมีสํารดรอบขอบปลายแขนเช่นเดียวกับรอบขอบเสื้อ
๖.๒ ครุยวิทยฐานะระดับมหาบัณฑิตเช่นเดียวกับครุยวิทยฐานะระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
แต่มีวงกลมเพียงข้างละ ๒ วง มีตรามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยติดในวงบนทั้ง ๒
ข้างของหน้าอก
๑) ต้นแขนเหนือศอกมีสาํ รดรอบแขน พืน้ สาํ รดทาํ ด้วยผ้าสักหลาดสีประจาํ
คณะกว้าง ๙ เซนติเมตร มีตาดเงินกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ๒ เส้น
๒) ปลายแขนมีสํารดรอบขอบปลายแขนเช่นเดียวกับรอบขอบเสื้อ
๖.๓ ครุยวิทยฐานะระดับบัณฑิตเช่นเดียวกับครุยวิทยฐานะระดับดุษฎีบัณฑิต
แต่มวี งกลมเพียงข้างละ ๑ วง มีตรามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยติดในวงในทัง้ ๒ ข้าง
ของหน้าอก
๑) ต้นแขนเหนือศอกมีสาํ รดรอบแขน พืน้ สาํ รดทาํ ด้วยผ้าสักหลาดสีประจาํ
คณะกว้าง ๖ เซนติเมตร มีตาดเงินกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ๑ เส้น
๒) ปลายแขนมีสํารดรอบขอบปลายแขนเช่นเดียวกับรอบขอบเสื้อ
ข้อ ๗ ผู้สวมครุยวิทยฐานะต้องแต่งเครื่องแบบปกติขาว หรือชุดขอเฝ้าปกติขาว หรือชุด
พระราชทานเสือ้ พระราชทานแขนยาวสีขาว กระดุมปัม้ ผ้าสีขาว กางเกงขายาวหรือกระโปรงสีขาว
ข้อ ๘ ให้ผสู้ าํ เร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มีสิทธิสวมครุยวิทยฐานะได้ สิทธิสวมครุยวิทยฐานะนี้ให้รวมถึงผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ด้วย
ข้อ ๙ ครุยประจําตําแหน่งคณาจารย์หรือผู้บริหารวิชาการ เช่นเดียวกับครุยวิทยฐานะ
ระดับดุษฎีบัณฑิต แต่พื้นสํารดรอบขอบและปลอกที่ต้นแขนและปลายแขนทําด้วยผ้าสักหลาด
สีชมพูเข้ม
๑) ต้นแขนเหนือศอกมีสํารดรอบแขนกว้าง ๑๒ เซนติเมตร มีตาดเงินกว้าง
๒ เซนติเมตร ๔ เส้น
๒) ปลายแขนมีสํารดรอบขอบปลายแขนเช่นเดียวกับรอบขอบเสื้อ
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ข้อ ๑๐ ครุยประจําตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยและรองอธิการบดีซึ่งเป็นคฤหัสถ์
มีลักษณะเช่นเดียวกับครุยประจําตําแหน่งคณาจารย์หรือผู้บริหารวิชาการ แต่ตรามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทําด้วยโลหะสีทองและมีสร้อยสังวาลย์คล้องคอ
ข้อ ๑๑ สีประจําคณะเพื่อประกอบการใช้สําหรับครุยวิทยฐานะมีดังนี้
๑๑.๑ คณะพุทธศาสตร์
สีเหลือง
๑๑.๒ คณะครุศาสตร์
สีแดง
๑๑.๓ คณะมนุษยศาสตร์
สีเขียวมะกอก
๑๑.๔ คณะสังคมศาสตร์
สีฟ้า
ข้อ ๑๒ เข็มวิทยฐานะ มีลักษณะเป็นรูปพระเกี้ยวทาบกงล้อธรรมจักร มีรัศมีที่ยอด
พระเกี้ยวและอักษรย่อ “มจร” ที่หมอนรองขนาดสูง ๕ เซนติเมตร ทําด้วยโลหะสีทอง ดุนนูน
ข้อ ๑๓ เข็มวิทยฐานะ มีลักษณะเป็นรูปพระเกี้ยวทาบกงล้อธรรมจักร มีรัศมีที่ยอด
พระเกี้ยวและอักษรย่อ “มจร” ที่หมอนรองขนาดสูง ๕ เซนติเมตร ทําด้วยโลหะสีทอง ดุนนูน
ข้อ ๑๔ ให้กองกลาง สํานักงานอธิการบดี จัดทําครุยประจําตําแหน่ง ครุยวิทยฐานะ
และเข็มวิทยฐานะตามข้อบังคับนี้ไว้เป็นตัวอย่าง
ข้อ ๑๕ สําหรับพิธีประสาทปริญญาประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ใช้ครุยวิทยฐานะและ
เข็มวิทยฐานะตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ว่าด้วยครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๖ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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