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สัมโมทนียกถา

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว ได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข้ึน ในปี พ.ศ. ๒๔๓๐ โดยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ 

โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายการสอนพระปริยัติธรรมจากศาลาบอกพระปริยัติธรรมภายใน 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปตั้งที่วัดมหาธาตุ เพื่อเป็นที่เล่าเรียนของพระสงฆ์ฝ่าย 

มหานิกายและคฤหัสถ์ โดยโปรดให้เรียกชื่อว่า “มหาธาตุวิทยาลัย” และมหาธาตุ-

วิทยาลัยได้เปิดท�าการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.

๒๔๓๒ และมีการด�าเนินกิจการมาโดยล�าดับ

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  

เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว ทรงมีลายพระหัตถเลขาถึงพระยาภาสกรวงษ์เสนาบดี กระทรวงธรรมการ 

ปรารภถึงการที่ทรงจะเปลี่ยนชื่อมหาธาตุวิทยาลัยเป็น มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ. ๒๔๓๕) ในเวลาต่อมา พระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า 

มหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งสวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗ จึงทรงมีพระมหา-

กรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาอาคารขนาดใหญ่ส�าหรับมหาธาตุวิทยาลัยและ

พระราชทานนามใหม่ว่า มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเป็นที่เล่าเรียนพระปริยัติ-

สัทธรรมและวิชาช้ันสูง และเพื่อเป็นบุญนิธิแก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า 

มหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร 

 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงมพีระมหากรณุาธิคณุโปรดเกล้าฯ 

ให้สมเด็จพระเจ้าบรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็นผู้

บัญชาการการก่อสร้างอาคารสังฆิกเสนาสน์ โดยใช้พ้ืนท่ีกุฏิสงฆ์วัดมหาธาตุด้านทิศ

ตะวันออก โดยมีพระราชด�าริให้ปลูกเป็นพระที่นั่งทรงธรรมในการพระเมรุ ออกแบบ

ประยุกต์ตามรูปแบบระเบียงปราสาทนครวัด สร้างเป็นตึกถาวรวัตถุ 
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 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั เสด็จพระราชด�าเนนิไปทรงวางศิลา

ก่อพระฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙ และได้พระราชทานเปลี่ยนนาม

มหาธาตวุทิยาลยัเป็น “มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั” เพือ่เป็นการเฉลมิพระเกยีรติยศ 

ของพระองค์ ตามประกาศพระราชปรารภในการก่อพระฤกษ์สังฆเสนาสน์ราชวทิยาลยั 

ร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ. ๒๔๓๙) โดยทรงมีพระราชประสงค์ให้เป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติ

ของพระองค์คู่กับ “มหามกุฎราชวิทยาลัย” ซึ่งทรงสถาปนาไว้ ณ ที่วัดบวรนิเวศวิหาร 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จบรมชนกนาถของพระองค์สืบไป

 ต่อมาเมื่อพระเดชพระคุณพระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺตมหาเถร) อธิบดีสงฆ์

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ องค์ที่ ๑๕ เป็นประธาน ได้ประชุมพระเถรานุเถระคณะ

มหานิกาย เม่ือวันที่ ๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๐ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปิด 

การศึกษาเล่าเรียนที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือสนองพระราชประสงค์ตาม 

พระบรมราชโองการของสมเดจ็พระปิยมหาราชเจ้าพระองค์นัน้ เมือ่วนัที ่๑๘ กรกฎาคม 

พุทธศักราช ๒๔๙๐ จนถึงศกนี้ ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบ ๑๓๕ ปี นับแต่การทรงสถาปนา 

เมือ่ปีพทุธศกัราช ๒๔๓๐ ดงักล่าวมา โดยอาศัยมติสภามหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-

ราชวิทยาลัยให้ยึดถือปีท่ีทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ในปี พ.ศ.๒๔๓๐ และให้ยืดเอาวันได้พระราชทานเปล่ียนนามมหาธาตุวิทยาลัยเป็น 

“มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๔๓๙

 ผูบ้รหิาร คณาจารย์ เจ้าหน้าทีม่หาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย มนี�า้ใจ

ร่วมกันเป็นสมานฉันท์ในอันที่จะจัดงานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๕ ปีมหาจุฬา” 

เป็นการแสดงกตัญญูกตเวทีท่ีแต่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระองค์นั้น  

ในโอกาสอันเป็นศุภมงคลนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลาง 

ประกอบด้วย คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียน และหน่วยวิทยบริหาร 

และผู้บริหาร คณะกรรมการจัดงาน เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ต่างเห็นร่วมกันเป็นสมานฉันท์ว่าให้มีการจัด

กจิกรรมวชิาการและนิทรรศการต่าง ๆ  เช่น พระพรหมวชริาธบิด ีนายกสภามหาวทิยาลยั 
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เปิดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการ “๑๓๕ ปีมหาจุฬาฯ” การบ�าเพ็ญกุศล 

พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ในภาคเช้า ชมวีดีทัศน์นิทรรศการ 

เกีย่วกบัประวตัแิละพฒันาการ “๑๓๕ ปีมหาจฬุาฯ” ในภาคบ่าย พระธรรมวชัรบณัฑติ, 

ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปาฐกถาน�าเรื่อง “๑๓๕ ปี 

มหาจฬุาฯ พฒันาปัญญาและคุณธรรม น�าพทุธนวตักรรมสูส่งัคมโลก” และมกีารเสวนา

ทางวิชาการ เรื่อง “๑๓๕ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม น�าพุทธนวัตกรรม

สู่สังคมโลก” โดยพระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานอนุกรรมการ 

ด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย กกอ. และ อนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล ดร.พัฒนะ 

พฒันทวดีล รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ด�าเนนิการเสวนา โดย: 

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร ในช่วงพิเศษที่สุด คือ  

มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปฏิรูปอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา” โดย 

ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน์ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการอดุมศกึษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิมพ์หนังสือ เพื่อเป็นอนุสรณ์ จ�านวน ๓ เล่ม คือ  

(๑) พุทธญาณวิทยา (Early Buddhist theory of knowledge) เค. เอ็น. ชยติลเลเก: 

เขียน ผศ.ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง : แปล พระใบฎีกาเสน่ห์ ญาณเมธี, ดร.ตรวจแปล 

รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร : ตรวจสอบ (๒) สูจิบัตร (๓) หนังสือรวมบทความ 

มหาจุฬาวิชาการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ และมอบแก่ท่าน 

ผู้มีอุปการคุณและผู้มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นอนุสรณ์ในวาระครบรอบวัน

สถาปนาครบรอบ “๑๓๕ ปีมหาจุฬาฯ” นอกจากนี้ จะน�าบทความบางเรื่องไปพัฒนา

เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓ อีกด้วย 

 ข้าพเจ้าในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ 

อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ จึงขออนุโมทนาในกุศลเจตนากัลยาณจิต ของคณะกรรมการ 

จัดงานทุกฝ่าย พระเถรานุเถระและท่านสาธุชนทุกท่านที่ได้ร่วมกันประกอบกรณียกิจ

ในครั้งนี้ ด้วยบุญจริยาสัมมาปฏิบัติที่เราท่านได้บ�าเพ็ญมา ขอให้ท่านทั้งหลายจง
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ปราศจากสรรพภยัพบิตัอิปัุททวนัตราย บรรลถุงึประโยชน์สุขตามมุง่หมาย เพียบพร้อม

ด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ พร้อมทั้งปฏิภาณ  

คุณสารสมบัติ สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล โดยทั่วกันทุกท่านทุกประการเทอญ 

พระพรหมวชิราธิบดี

นายกสภา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ค�าปรารภ 

 สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า รชักาลที ่๕ ในฐานะองค์เอกอคัรศาสนปูถมัภก 

ทรงมีพระราชประสงค์จะทรงท�านุบ�ารุงพระปริยัติศาสนาให้วัฒนาสถาพรยิ่งขึ้นกว่า 

ที่เป็นอยู่ในขณะนั้น พ.ศ. ๒๔๓๐ โปรดเกล้าฯให้ย้ายการบอกพระปริยัติธรรมจาก 

เก๋งหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เพื่อเป็นที่ศึกษา 

เล่าเรียนพระปริยัติธรรมของสงฆ์ฝ่ายมหานิกายและคฤหัสถ์ พร้อมทั้งโปรดเกล้าฯ 

ให้เรยีกว่า “มหาธาตวิุทยาลยั” นับเป็นคร้ังแรก ทีม่กีารใช้ค�าว่า “วทิยาลัย” ในประเทศไทย 

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๓๒ เพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง

ของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตัง้ไว้ท่ีวัดมหาธาตยุวุราชรังสฤษฎิ ์ต่อมาวนัท่ี ๑๓ กันยายน 

พ.ศ. ๒๔๓๙ ได้พระราชทานเปลี่ยนนามมหาธาตุวิทยาลัย เป็นมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย เพื่อเป็นที่เฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์สืบไป คู ่กับมหามกุฏ- 

ราชวิทยาลัยของพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ท่ีวัดบวรนิเวศวิหาร เพ่ือเป็นท่ีเฉลิม 

พระเกียรติยศของสมเด็จพระบรมชนกนาถของพระองค์นั้น 

 ในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐบาลได้ออกกฎหมายรองรับสถานภาพ 

ของมหาวิทยาลัย จึงได้ชื่อเพิ่มมาเป็น “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” 

นบัแต่อดตีถงึปัจจบุนั มหาวทิยาลยัได้ผลติบณัฑติระดับปริญญาตรีแล้ว ๖๖ รุ่น บณัฑิต

ระดับปริญญาโท ๓๑ รุ่น และบัณฑิตระดับปริญญาเอก ๑๗ รุ่น 

 บัดนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นับแต่อุบัติมาในนามของ

มหาธาตุวิทยาลัย เป็นเวลาครบรอบ ๑๓๕ ปี ย่อมเป็นที่ชื่นชมโสมนัสเป็นล้นพ้นแก่ 

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เป็นธรรมเนียมเมื่อถึงอภิลักขิตสมัยมหามงคลเช่นน้ี จะต้องมีการ

เฉลิมฉลองตามควรแก่ภาวะวิสัย ท่านผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทั้งบรรพชิต

และคฤหัสถ์ ต่างมีมหากุศลจิตเป็นสมานฉันท์จัดงานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๕ ปี

มหาจุฬาฯ” วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต�าบลล�าไทร อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เพือ่ท�าบญุอุทศิถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาจฬุาลงกรณ์ 
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พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว รชักาลท่ี ๕ พระองค์ผูท้รงสถาปนามหาวทิยาลยั และท�าบญุ

อุทิศให้แก่อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัย 

ตลอดถึงบุรพาจารย์ ผู้มีอุปการคุณแก่มหาวิทยาลัย เป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตา

ธรรมแด่สมเดจ็พระบรมบพติรพระราชสมภารเจ้า รัชกาลที ่๕ และประกาศเกยีรติคณุ

ของบุรพาจารย์ ผู้มีส่วนช่วยให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองสืบมา ในอภิลักขิตกาล

อันเป็นอุดมมงคลนี้ คณะผู ้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีแห่งมหาวิทยาลัย  

ทัง้บรรพชติและคฤหสัถ์ ต่างเหน็ร่วมกนัเป็นสมานฉันท์ว่าให้มกีารจัดกจิกรรมวชิาการ

และนทิรรศการต่าง ๆ  เช่น พระพรหมวชิราธบิด ีนายกสภามหาวทิยาลัยเปิดนทิรรศการ 

และการบ�าเพ็ญกุศล พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ในภาคเช้า  

ชมวดีทีศัน์นทิรรศการเกีย่วกบัประวัตแิละพฒันาการ “๑๓๕ ปีมหาจฬุาฯ” ในภาคบ่าย 

พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปาฐกถาน�าเร่ือง “๑๓๕ ปี มหาจฬุาฯ พฒันาปัญญาและคณุธรรม น�าพทุธนวตักรรม

สู่สังคมโลก” และมีการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “๑๓๕ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญา

และคณุธรรม น�าพทุธนวตักรรมสู่สังคมโลก” โดย พระมหาฉัตรชัย สฉุตตฺชโย, ผศ.ดร. 

รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลัย ศ.ดร.พรีะพงศ์ ทฆีสกลุ 

ประธานอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย กกอ. และ อนุกรรมการด้าน 

ธรรมาภิบาล ดร.พฒันะ พฒันทวดีล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ด�าเนนิการเสวนา โดย : รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม รองอธกิารบดีฝ่ายกจิการท่ัวไป มจร 

ในช่วงพิเศษที่สุด คือ การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปฏิรูปอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย

พระพุทธศาสนา” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม พมิพ์หนงัสอื เพือ่เป็น

อนุสรณ์ จ�านวน ๓ เล่ม คือ (๑) พุทธญาณวิทยา (๒) สูจิบัตร (๓) รวมบทความ 

มหาจุฬาวิชาการ : พระพุทธศาสนา ปรัชญาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ นอกจากนี้ 

จะน�าบทความบางเรื่องไปพัฒนาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬาวิชาการอีกด้วย 
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 ขอขอบคุณคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมวิชาการและนิทรรศการ โดยม ี

รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ เป็นประธาน รองอธกิารบดี คณบดี และผู้อ�านวยการส�านกั

ทกุรปูทีเ่ป็นรองประธาน รวมถงึคณะกรรมการทกุท่าน ทีไ่ด้ร่วมกนัระดมความคดิและ

สติปัญญา จัดกิจกรรมทางวิชาการจนเป็นผลส�าเร็จเป็นที่ปรากฏ รวมถึงจัดท�ารูปเล่ม

หนังสือ “พุทธญาณวิทยา” เผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ ในงานครบรอบวันสถาปนา 

“๑๓๕ ปีมหาจุฬาฯ” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครั้งนี้ ส�าเร็จลุล่วง 

ไปได้ ก็ด้วยอาศัยความเสียสละร่วมแรงร่วมใจของคณะกรรมการจัดงานทุกฝ่าย ทั้งยัง

ได้รับความสนับสนุนอุปถัมภ์เป็นอย่างดีจากศรัทธาสาธุชน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน  

และประชาชนทัว่ไป บุญกศุลคณุความดใีด ๆ  ท่ีจะพงึเกดิมเีนือ่งในการจดังานครบรอบ

วันสถาปนา “๑๓๕ ปีมหาจฬุาฯ” ขอน้อมถวายแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว พระปิยมหาราช ผู้ทรงสถาปนามหาวทิยาลัย 

และขอท�าบุญอุทิศให้แก่อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัย 

ตลอดถึงบุรพาจารย์ ผู ้มีอุปการคุณแก่มหาวิทยาลัยทุกถ้วนหน้า ขอได้โปรดรับ

อนุโมทนาโดยทั่วกัน

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ก�าหนดการ
งานครบรอบวันสถาปนา

“๑๓๕ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม น�าพุทธนวัตกรรมสู่สังคมโลก”
๑๒ - ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต�าบลล�าไทร อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Zoom Video Conference ID : 774 777 4447 และถ่ายทอดสดผ่านทาง 

MCU TV Live, MCU TV - Channel

 

วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางระบบ Zoom Meeting ID : 774 777 4447 

๐๘.๓๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และผู้มีเกียรติ พร้อมกันทางระบบ 
Zoom Video Conference ID : 774 777 4447 

๐๙.๐๐- ๐๙.๓๐ น. พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี ประธานในพิธีกล่าวน�าบูชา 
พระรัตนตรัย
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี 
- ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและให้โอวาท

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “พุทธปัญญาส�าหรับสังคมโลก” 
โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร 
พร้อมรับชม “วีดีทัศน์นิทรรศการของชมรมนิสิตนานาชาติ มจร”

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การเสวนาทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการพัฒนา
ปัญญาและคุณธรรม ส�าหรับสังคมโลก” โดย
-Prof.Dr.Hwang Sun-il, Dean of the College of Buddhist  
Studies at Dongguk University, Korea
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- Prof. Dr. Peter Harvey, University of Sunderland, United 
Kingdom 
- Ven. Brahmali Bhikkhu, Bodhinyana Monastery, Australia 
ด�าเนินการเสวนา โดย :พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ศ.ดร. ผู้อ�านวยการ
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

๑๖.๐๐ น.  พิธีปิด

วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา-
ลงกรณราชวิทยาลัย ต�าบลล�าไทร อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๐๗.๐๐ น.

- ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ มณฑลพิธี 
- พธีิสกัการะพระบรมสารีริกธาต ุและพธิบีวงสรวงพระบรมรปู รชักาลที ่๕ 
  ณ หอพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก 
- พธิสีกัการะหลวงพ่อพระพทุธโสธร ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา 

๐๘.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ อาคาร 
มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. - พระพรหมวชิราธิบดี นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธีเดินทาง
ถึง อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา
- ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
- ประธานในพิธีกล่าวน�าบูชาพระรัตนตรัย
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี 
- ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและให้โอวาท

๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. - พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบด ี
  ประธานในพิธีบ�าเพ็ญกุศลครบรอบ ๑๓๕ ปี
- ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล 
- สมาทานศีล
- พระสงฆ์สดับปกรณ์
- พิธีทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
- ถวายไทยธรรม 
- พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา
- พิธีมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 
  ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕
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- พิธีมอบโล่รางวัลผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ 
  ประจ�าปี ๒๕๖๔
- พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
- ประธานในพิธีกล่าวสัมโมทนียกถา

๑๑.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร 
พร้อมรับชม “วีดีทัศน์นิทรรศการของชมรมนิสิตนานาชาติ มจร”

.๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี ปาฐกถาน�าเรื่อง 
“๑๓๕ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม น�าพุทธนวัตกรรมสู่
สังคมโลก” 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “๑๓๕ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและ
คุณธรรม น�าพุทธนวัตกรรมสู่สังคมโลก” โดย 
 - พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 - ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล 
   ประธานอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย กกอ. และ
   อนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล
- ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล 
  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด�าเนินการเสวนา โดย : รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
                              รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร

๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 
“ปฏิรูปอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา” 
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. พิธีปิด โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี

พิธีกร :  พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. ผู้อ�านวยการสถาบันภาษา 

   ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ : ก�าหนดการนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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PROGRAM

135th Anniversary of MCU Establishment 

“135 Years of MCU on Wisdom and Virtue Development and Buddhist 

Innovations for the World”

On 12 – 13 September 2022

Online and 

Venue: The 48th Birth Anniversary of the Crown Prince Mahavajiralongkorn 

Conference Hall, Wang Noi District, Ayutthaya Province 

Online Conference Via Live Facebook: MCU TV Live, MCU TV-Channel

Monday, 12 September 2022 via Zoom Meeting ID: 774 777 4447 

08:30 AM - All participants join Zoom Meeting ID: 774 777 4447 

09:00 – 09.30 AM

- Paying Homage to the Triple Gem led by 
  Most.Ven.Prof.Dr.PhraDhamvajrabundit, Rector of MCU
- Report by Vice-Rector for Academic Affairs of MCU
- Opening Speech by 
  Most.Ven.Prof.Dr.Phra Dhamvajrabundit,  Rector of MCU

09:30 – 10.30 AM Keynote Address on “Buddhist Wisdom for the World” by 
Most.Ven.Prof.Dr.PhraBrahmapundit, Vice President of MCU 
University Council

11:30 AM Lunch
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1:00 – 4:00 PM Panel Discussion on “Buddhism on Wisdom and Virtue  
Development for the World” by
• Prof.Dr.Hwang Sun-il, Dean of the College of Buddhist  
Studies at Dongguk University, Korea
• Prof.Dr.Peter Harvey, University of Sunderland, United  
Kingdom 
• Ven.Brahmali Bhikkhu, Bodhinyana Monastery, Australia 
* Moderator by Prof.Dr.Phrakhrupaladpanyaworawat,  
Director of International Buddhist Studies College, MCU

4:00 PM Program Closing 

Tuesday, 13 September 2022 
Venue: The 48th Birth Anniversary of the Crown Prince Mahavajiralong-
korn Conference Hall, Wang Noi District, Ayutthaya Province

07:00 AM

- Arrival of Administrators, Lecturers, Staff at the 48th Birth 
 Anniversary of the Crown Prince Mahavajiralongkorn  
Conference Hall

- Paying Homage to the Buddha Relics and Laying Wreaths 
at the Statue of King Rama V at the Tipitaka Museum 

- Paying Homage to Phra Buddha Sothorn at Mahavajira- 
longkorn Conference Hall

08:00 AM All participants arrive at the 48th Birth Anniversary of the 
Crown Prince Mahavajiralongkorn Conference Hall 

AM 09:00 – 08:00 - Arrival of the Most Ven.Phra Brahmavajiradhibodhi, 
 President of MCU University Council
- Paying Homage to the Triple Gem led by 
 Most ven. Phra Brahmavajiradhibodhi, President of MCU 
University Council

- Report by Vice-Rector for Academic Affairs of MCU
- Opening Speech by Most Ven. Phra Brahmavajiradhibodhi
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AM 11:30 - 08:30 - Arrival of Most Ven.Prof.Dr.Phra Dhamvajrabundit, 
 Rector of MCU as the Chair in the ceremony
- Asking for the 5 Precepts led by MC
- Undertaking the 5 Precepts
- Chanting the 7 Texts of Abhidhamma 
- Paritta Chanting
- Performing the Yellow Robe Offering Ceremony for raising 
university development fund

- Gift Offering to the Monks
- Blessings of the Monks
- Announcement of Recipients of the Noble Plaque and  
Certificate for 2021 - 2022 by Ven.Asst.Prof.Dr.Phramaha 
Phairat Dhammadhipo 

  Assistant Secretary to the University Development Fund
- Announcement of Recipients of the Certificate for the Best 
Practice Performance in Knowledge Management 2021 by 
Ven.Dr.Phramaha  Sathit Sathito, Director of Central Division, 
MCU

- Monks chant Jayamangala Gatha
- Most Ven.Prof.Dr.Phra Dhamvajrabundit, Rector of MCU, 
gives a Thankful and Congratulatory Speech

11:30 AM Lunch

11:30 – 12:30 AM Exhibition Video by MCU International Student Clubs and  
Affiliated Institutes 

PM 1:30 – 1:00 - Keynote Address on 
“135 Years of MCU on Wisdom and Virtue Development 
and Buddhist Innovations for the World” by 
Most Ven.Prof.Dr.Phra Dhamvajrabundit, Rector of MCU
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PM 3:00 – 1:00 Panel Discussion on 
“135 Years of MCU on Wisdom and Virtue Development 
and Buddhist Innovations for the World” by
• Ven.Asst.Prof.Dr.Phramaha Chatchai Suchattajayo, 
  Vice Rector for Academic Affairs, Mahamakut Buddhist 
  University
• Prof.Dr.Perapong Tekasakul, 
 President of Reinventing University Sub-Committee, MHESI
• Dr.Pattana Pattanataweedol, 
 Deputy Secretary General of the Basic Education Commission, 
 Ministry of Education 
* Moderator by Assoc.Prof.Dr.Surapon Suyaprom, 
                      Vice-Rector for General Affairs of MCU

3:00 – 4.00 PM Keynote Speech on 
“The Higher Education Reform and Buddhist University” by 
H.E. Prof.Dr. Anek Laothamatas, Minister of Higher Education. 
Science, Research and Innovation

4:00 PM Closing Function by 
Most Ven.Prof.Dr.Phra Dhamvajrabundit, Rector of MCU

Masters of Ceremony:

 -  Ven. Asst. Prof. Dr. Phramaha Surasak Paccantaseno, 

  Director of MCU Language Institute

 -  Asst. Prod. Dr. Methaphan Phothitheerarot, 

  Assistant to the Rector for Public Relations

Note: The schedule is subject to change as appropriate 
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“๑๓๕ ปี มจร”
พระเมตตาองค์ปิยมหาราช

วีรกษัตริย์เปรื่องปราดทัศนวิสัย
ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย
คู่ชาติไทยพุทธศาสน์วัฒนา

๑๓ กันยายน ๒๔๓๙
ผุดผ่องพราวพิสุทธิ์พุทธศาสนา

“มหาธาตุวิทยาลัย” อตีตา
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ศุภมัสดุพุทธศาสนกาล
จากวันวานสู่วันนี้นิรัติศัย
อตีตาอัตคัดนัตถิปัจจัย
เรืองอุไรวิวัฒน์ปัจจุบัน

สถาบันอุดมศึกษาคณะสงฆ์
เทิดธ�ารงพุทธศาสน์ชาติสุขสันต์

อภิรักษ์จักรีวงศ์องค์ราชัน
โรจนานันท์การศึกษาพัฒนาไทย

๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ 
สุวัฒนา ๑๓๕ อภิลักขิตสมัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันสถาปนาเกริกเกรียงไกรอ�าไพธรรมฯ
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน

ผู้อ�านวยการสถาบันภาษา มจร
พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่น ๔๒ 

ประพันธ์
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ประมวลสรุปงานวิชาการ ในงานครบรอบวันสถาปนา
“๑๓๕ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม 

น�าพุทธนวัตกรรมสู่สังคมโลก”*1

๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 

  อุปนายกสภามหาจุฬา

  #ชาวมหาจุฬาสร้างดาวร่วมกัน

  #ยกระดับมาตรฐานเป็นมหาวิทยาลัยวิถีพุทธ 

  #บูรณาการหลักศาสนาและวิชาการพัฒนามหาจุฬา 

  #กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนาผสานกับหลักวิชาการ

 ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ร่วมงานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๔ ปี มหาวิทยาลัย 

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ผ่านระบบออนไลน์ โดยในภาคเช้าพระธรรมวชัรบัณฑิต 

ศาสตราจารย์ ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย น�าท�าวัตร 

สวดมนต์เจริญปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จากนั้นพระสุวรรณเมธาภรณ์, ผู ้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร กล่าวถวายรายงานในการจัดงานครบ 

๑๓๔ ปี เพื่อน้อมระลึกกตัญญูต่อบูรพาจารย์และความสมัครสมานสามัคคีของชาว 

มหาจุฬาฯ โดยมีผู้ร่วมงาน ๓๐,๐๐๐ รูปคนจากทั่วโลกซึ่งเป็นศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน 

รวมถึงสมาคมชาวมหาจุฬา ได้รับความเมตตายิ่งจากพระธรรมปัญญาบดี นายกสภา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวน�าบูชาพระรัตนตรัยเป็นประธาน 

เปิดงานครอบรอบวันสถาปนา ๑๓๔ ปี พัฒนาปัญญาและคุณธรรมน�าสังคมสันติสุข 

กล่าวประเดน็ส�าคญัว่า ในโอกาสครบรอบวนัสถาปนา ๑๓๔ ปีมหาจฬุาแสดงความเป็น

หนึ่งเดียวของชาวมหาจุฬา ตั้งแต่บูรพาจารย์มาถึงปัจจุบัน โดยให้วันที่ ๑๓ กันยายน

*1สาราณียธรรม พระปราโมทย์ วาทโกวิโท, ดร.อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มจร เลขา 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔
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ของทกุปีเป็นวนัสถาปนามหาจฬุา ซึง่เมอืงไทยมคีวามเจริญรุง่เรอืงก้าวหน้าในพระพทุธ-

ศาสนาท�าให้เป็นศนูย์รวมของชาวพทุธจากทัว่โลก มหาจฬุามคีวามเจรญิงอกงามอย่าง

ยาวนานถึงแม้จะมีสถานการณ์ของโควิดอันไม่ปกติ จึงขอให้ก�าลังใจอ�านวยพรให้ชาว

มหาจฬุาทุกรปูท่าน ในนามนายกสภาวทิยาลัยขอร่วมต้ังกองทนุพัฒนามหาจุฬาจ�านวน

หนึ่งล้านบาทขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญร่วมกัน 

 พระพรหมบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร. กรรมการมหาเถรสมาคมและ 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง  

“มหาจุฬาฯ กับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม” กล่าวประเด็นส�าคัญว่า จุดมุ่งหมาย

ของสถาปนามหาจุฬาคือศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงซึ่งจะสอดรับกับกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการจัดกลุ่มของมหาวิทยาลัย  

โดยมีพันธกิจประกอบด้วย ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการแก่สังคม และท�านุบ�ารุงศิลปะ

วัฒนธรรมซึ่งเหมือนกันทุกมหาวิทยาลัย แต่ต่อไปจะมีการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัย 

เพื่อยกระดับความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัย กฎกระทรวงจึงมีการจัดกลุ่มสถาบัน

อุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบด้วย 

  ๑) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 

  ๒)  กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

  ๓) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น ๆ 

  ๔) กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา 

  ๕) กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ�าเพาะ 

 โดยมองถึงจุดมุ่งหมายของการสถาปนา พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และ 

ผลด�าเนินการที่ผ่านมาของสถาบันอุดมศึกษา ค�าถามคือมหาจุฬาจะอยู่ในกลุ่มใด 

ที่มีความเหมาะสม โดยกลุ่มที่ ๔ มหาจุฬามีความพร้อมเป็นอย่างมากคือกลุ่มพัฒนา

ปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา เพราะมีความพร้อมเป็นอย่างมาก

 โดยกลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนาผสานกับหลักวิชาการ  

ซ่ึงมุ ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู ้มีสติ ปัญญา และคุณธรรม ด้วยการจัดการเรียน 
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การสอนที่ผสานหลักศาสนากับหลักวิชาการ โดยมีการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา 

(หลกัศาสนา) บรูณาการกบัศาสตร์สมยัใหม่ (หลักวิชาการ) และพฒันาจติใจและสงัคม 

โดยทุกสาขา หลักสูตร คณะ ทุกวิทยาเขต สงฆ์ของมหาจุฬาจะต้องมีบูรณาการ “มิใช่

สร้างดาวคนละดวง” จะต้องบูรณาการร่วมกันโดยบูรณาการหลักศาสนากับหลัก

วิชาการเป็นเน้ือเดียวกันเป็นองค์ความรู้ใหม่คือ นวัตกรรม โดยให้ความส�าคัญกับ 

การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมโดยยึดหลักศาสนา ปรับใช้หลักศาสนาให้เหมาะสม 

กับสังคมที่เปลี่ยนไปและสร้างหลักวิชาการที่สอดคล้องกับหลักศาสนาเป็นทางเลือก 

คู่กับหลักวิชาการของประเทศตะวันตก และน�าหลักธรรมค�าสอนของศาสนาต่าง ๆ  

มาชี้น�าสังคมโดยมุ่งพัฒนาจิตใจ สติ ปัญญาและพฤติกรรมของประชาชนเพ่ือเกิด

สันติสุขและความสามัคคีของคนในชาติ โดยมีนวัตกรรมถือว่าเป็นความคิดใหม่หรือ 

สิ่งที่สร้างข้ึนใหม่หรือพัฒนาต่อยอดจากของเดิมเพื่อแก้ปัญหาหรือตอบสนองความ

ต้องการของตลาดหรือสังคม โดยยกตัวอย่าง หลักสูตรสันติศึกษา เป็นต้นแบบของ

หลักสูตรที่สามารถตอบโจทย์สังคม สามารถออกแบบนวัตกรรมให้ตอบโจทย์ของ 

สังคมให้สังคมเกิดสันติสุข โดยนวัตกรรมประกอบด้วย ๔ ประการ คือ 

  ๑)  ด้านการผลติและบริการ จะต้องพัฒนาบณัฑติทีด่แีละเก่ง สามารถบรกิาร

มีธรรมะในรูปแบบใหม่ ๆ เป็นการบริการสังคม 

  ๒)  ด้านกระบวนการผลิตบัณฑิต เช่น ปฏิบัติศาสนกิจ นิสิตอาสา วิปัสสนา

กรรมฐาน 

  ๓)  ด้านการตลาด เป็นการประชาสัมพันธ์ในคนทั่วโลกมาเรียนมหาจุฬา 

ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มีการใช้สื่อต่าง ๆ เช่น สาขาพุทธนวัตกรรมการส่ือสารหรือ 

ธรรมเทศ 

  ๔)  ด้านการจดัการ ประเดน็การจดัการเชงิพุทธน�ามาใช้จริงในบริหารจัดการ 

ต่อไปจะต้องมีการบูรณาการอย่างจริงจังมิใช่ต่างคนต่างท�าจึงท�าให้สอดรับกับ 

จิตตปัญญาศึกษาเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ด้วยการ 
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   ๑. การเรียนรู้อย่างใคร่ครวญ โดยใช้สติเป็นฐานในการเรียนรู้ Mind- 

fulness based learning 

   ๒. การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือ

ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยจะต้องยกเป็นมหาวิทยาลัยวิถีพุทธ 

   ๓. การเรยีนรู้แบบองค์รวม เป็นการบรูณาการเป็นการมุง่เน้นมนษุย์เป็น

ศูนย์กลางของการพัฒนา

 “พระผู้มีพระภาคเป็นผู ้พัฒนากาย พัฒนาศีล พัฒนาจิต พัฒนาปัญญา”  

ผ่านภาวนา ๔ ในทางพระพุทธ-ศาสนา หรือ จิตตปัญญาศึกษา คือ จิตตภาวนา 

พัฒนาจิต (EQ) และปัญญาภาวนาคือพัฒนาปัญญา (IQ) โดยบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ

มหาจุฬา จ�านวน ๙ ประการ โดยสามารถแบ่ง ๒ มิติ คือ 

  ๑)  อัตตหติสมบตั ิคอื มปีฏปิทาน่าเลือ่มใส ใฝ่รูใ้ฝ่คดิ เป็นผูน้�าด้านจติใจและ

ปัญญา มีความสามารถในการแก้ปัญหา และมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เพียบพร้อมด้วย

คุณธรรมจริยธรรม 

  ๒)  ปรหิตปฏิบัติ คือ มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา รู้จักเสียสละเพื่อ

ส่วนรวม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีโลกทัศน์กว้างไกล 

 โดยนวลักษณ์ ๙ สอดรับกับหลักภาวนา ๔ ประกอบด้วย 

  ๑)  ด้านกายภาพ คือ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส 

  ๒)  ด้านพฤติภาพ คือ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส  

  ๓)  ด้านจติตภาพ คอื มีศรทัธาอทิุศตนเพือ่พระพทุธศาสนา รูจ้กัเสยีสละเพือ่

ส่วนรวม มุ่งมั่นพัฒนาตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม 

  ๔)  ด้านปัญญาภาพ คือใฝ่รู้ใฝ่คิด มคีวามสามารถในการแก้ปัญหา มโีลกทศัน์

กว้างไกล ท�าให้สอดรับกับปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 

 โดยเราเดินตามปัญญาวุฒิธรรมประกอบด้วย 

  ๑)  สัปปุริสังเสวะ คบหาบุคคลใฝ่เรียนรู้ 

  ๒)  สัทธัมมัสสวนะ ตั้งใจศึกษาใฝ่เรียนรู้ 
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  ๓)  โยนิโสมนสิการ คิดโดยแยบคาย 

  ๔)  ธมัมานธุมัมปฏบิตั ิปฏบิตัตินให้ถกูต้องตามหลักวชิาการท่ีศกึษาเล่าเรียน 

 โดยบัณฑิตของมหาจุฬามีความต่างจากบัณฑิตทางโลกอย่างไร โดยบัณฑิต 

มหาจฬุาต้องได้ประโยชน์ทางโลกและประโยชน์ทางธรรม บณัฑติของมหาจุฬาจะต้อง

มีดวงตาสองดวง คือ ทางโลกและทางธรรม หรือ มีความฉลาดทางวิชาการและความ

ฉลาดทางอารมณ์ สามารถตระหนกัรูใ้นตนเองและเข้าใจรู้ทนัอารมณ์คนอืน่ มสีติภายใน

รู้ในตน สติเป็นตัวสร้างปัญญา ไม่เป็นบุคคลตาบอด โดยประเภทของปัญญาสามารถ

แบ่งออก ๓ ประการ คือ 

  ๑) สชาติปัญญา ความรอบรู้ที่มีมาตั้งแต่เกิด 

  ๒) ปาริหาริยปัญญา ความรอบรู้ที่ใช้ในการด�าเนินชีวิต 

  ๓) วิปัสสนาปัญญา ความรอบรู้สัจธรรมของชีวิต 

 ปัญญาจึงเด่นกว่าทุกอย่างประเสริฐสุด ดุจพระจันทร์ประเสริฐกว่าดวงดาว 

 ในอริยมรรค ๘ จะเริ่มด้วยปัญญา เริ่มด้วยสัมมาทิฐิเพราะถ้าเห็นผิดทุกอย่าง 

จะจบสิ้น ปัญญาจะสูงกว่าความรู้ เพราะความรู้เพียงการสะสมมาจากการศึกษา 

เล่าเรยีน การค้นคว้า เป็นเพยีงจิก๊ซอร์ จงึต้องน�าความรู้ไปบรูณาการใช้ในชวีติ ความรู้

จึงควรเรียนทุกอย่างคือ ชั้นต�่า ชั้นกลาง ชั้นสูง ควรรู้ความหมายของสิ่งที่เรียนทั้งหมด

แต่ว่าไม่ควรใช้ความรู้ทุกอย่าง แต่ปัญญาเป็นความรอบรู้ ความฉลาดเกิดแต่เรียนและ 

ปัญญาคือความรู้ลึก “ปัญญามีการแทงตลอดสภาวะเป็นลักษณะเหมือนการแทงของ

ลกูศรทีย่งิไป” มคีวามรูล้กึถึงไตรลกัษณ์ ปัญญาจงึเป็นแสงสว่างในโลก รอบรูใ้นอรยิสจั 

ท�าให้บัณฑิตของมหาจุฬาจะต้องมีสมรรถนะคือความเก่ง คือ ปัญญา มีคุณภาพคือ ดี 

มีคุณธรรม มีสุขภาพคือมีสุข ปัญญา เพราะการได้ปัญญาน�าสุขมาให้

 ดังนั้น อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงย�้าว่า ขอให้

ชาวมหาจุฬาสร้างดาวร่วมกันไม่สร้างดาวคนละดวงผ่านการบูรณาการ ยกระดับ

มาตรฐานเป็นมหาวิทยาลัยวิถีพุทธ เป็นต้นแบบของการปฏิบัติ โดยบูรณาการหลัก

ศาสนาและวิชาการพัฒนามหาจุฬา โดยยกให้มหาจุฬาเข้ากลุ่มพัฒนาปัญญาและ

คุณธรรมด้วยหลักศาสนาผสานกับหลักวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมต่อไป 
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ผู้บริหารรุ่นใหม่** 2

  #เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนามหาจุฬาวิถีใหม่

  #สอดรับมหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา

  #มหาจุฬายกระดับส่งออกปัญญาสู่ชุมชนพัฒนาป้องกันโรคทางใจใช้

ภูมิคุ้มกันทางศาสนา

 ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ร่วมงานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๔ ปี มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ ภาคบ่าย กล่าวน�าโดย พระธรรม-

วัชรบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

กล่าวน�าการเสวนาวิชาการว่า มหาจฬุากบัการพฒันาปัญญาและคณุธรรม โดยล้นเกล้า

รชักาลที ่๕ มีปณธิานให้ทีศ่กึษาพระไตรปิฎกและวชิาชัน้สงูส�าหรบัพระสงฆ์และบคุคล

ทั่วไป โดยพัฒนา ๓ ด้าน คือ 

  ๑) สถานที่ศึกษาปฏิบัติเผยแผ่ บูชาสักการะพักผ่อนทางกายใจ 

  ๒) บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม 

  ๓) สร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม 

 โดยมุ่งความดี ความเก่งน�าไปสู่สันติสุข คือ 

  ๑) ปริยัติด้วยการศึกษาพระไตรปิฎกกับวิชาชั้นสูง พุทธธรรมบูรณาการกับ

ศาสตร์สมัยใหม่ (ศึกษาเล่าเรียน) 

  ๒)  ปฏิบัติ คือ สีลสิกขา จิตตสิกขา ปัญญาสิกขา และปฏิบัติวิปัสสนา

กรรมฐาน (ศึกษาอบรม) 

  ๓) ปฏิเวธ คือ เก่ง ดี มีสุข มีศรัทธา มีสัมมาทิฏฐิ และโยนิโสมนสิการ (ผล

การศึกษา) จ�าเป็นต้องอาศัยปรโตโฆสะและกัลยาณมิตร 

** สาราณียธรรม พระปราโมทย ์วาทโกวิโท, ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มจร เลขา
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔
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 โดยมหาจุฬาได้เดินตามปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ อย่างดียิ่ง จากนั้น 

เป็นเวทีเสวนาวชิาการ “มหาจฬุา ฯ กับการพฒันาปัญญาและคุณธรรม” ด�าเนนิรายการ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการท่ัวไป มจร  

โดยมีเสวนาวิชาการประกอบด้วย

 โดยพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ศาสตราจารย์ ดร. ผู้อ�านวยการหลักสูตร 

สันติศึกษา และผู้อ�านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร กล่าวประเด็นส�าคัญ

ว่า เป็นการน�าเสนอทางยุทธศาสตร์ในการเสริมพลังให้มหาจุฬามีความก้าวหน้า 

หยิบยื่นให้กับสังคมต่อไป โดยมอง ๓ C ประกอบด้วย 

  ๑) Context บริบท ประกอบด้วยว่ากระแสที่มาแรงมากคือ SDGs ส่งผล 

ในการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย กระแสคอรัปชั่นความขัดแย้ง โควิด ซึ่งเป็นกระแส

ที่ส�าคัญในสังคมไทย กระแสของ Digital รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ ส่งเสริมพระพุทธ-

ศาสนาเถรวาท ประกาศกระทรวงจัดกลุ่มสถาบัน ปรัชญาอุดมศึกษาไทย การขอ

ต�าแหน่งทางวิชาการด้านศาสนา ค�าถามพระพุทธศาสนาจะตอบโจทย์บริบทอย่างไร 

  ๒) Concept หลกัการ ประกอบด้วยแก่นแท้พระพทุธศาสนา พระราชปณธิาน

รัชกาลที่ ๕ ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง พุทธศาสนสุภาษิต ปญฺญา โลกสฺสมิ 

ปชโฺชโต มหาวทิยาลยัสงฆ์แบบอย่างแห่งคณุธรรม และปฏบิตัเิพือ่เข้าถงึความจริงสงูสุด

ในทางศาสนา 

  ๓) Content เนื้อหา แผนของมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์ การประกันคุณภาพ 

หลกัสตูร พฒันาบณัฑติการวจิยัและสร้างนวตักรรมชีน้�าสังคม จะต้องสามารถออกแบบ

ให้ตอบโจทย์สังคมในยุควิถีใหม่ โดยยึดปัญญาเป็นฐานคือ พุทธิปัญญาเพื่อชาวโลกน�า

ไปสู่ปัญญาสู่สากล และปัญญาสู่ชุมชน 

 ซึ่งศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ สุขส�าราญ กรรมการ ก.พ.ว. มจร กล่าวประเด็น

ส�าคัญว่า พระพุทธศาสนาถือว่ามีความส�าคัญแต่เราต้องค�านึงถึงฐานรากเพราะ 

มหาจุฬาเป็นมหาวิทยาลัยของทุกคนยกระดับให้ศูนย์กลางศาสนาโลกให้มีความ 

เข้มแข็ง โดยยึดมั่นในค�าสอนของพระพุทธเจ้า การศึกษาในมหาจุฬาจะทิ้งหลัก 
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พระพุทธศาสนาไม่ได้ จะต้องยึดมั่นในอัตลักษณ์ของชาวมหาจุฬาแต่ต้องบูรณาการ 

กับศาสตร์สมัยใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก มหาวิทยาลัยสยาม 

กล่าวประเด็นส�าคัญว่า การพลิกโฉมด้านอุดมศึกษาถือว่าเป็นมีความส�าคัญมาก  

โดยเรามองมิติผ่านทุกศาสนา โดยมหาวิทยาลัยมีการปรับโฉมของสถาบันอุดมศึกษา

 ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ร่วมงานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๔ ปี มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ ภาคบ่าย กล่าวน�าโดยพระธรรม- 

วัชรบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

กล่าวน�าการเสวนาวิชาการว่า มหาจฬุากบัการพฒันาปัญญาและคณุธรรม โดยล้นเกล้า

รชักาลที ่๕ มีปณธิานให้ทีศ่กึษาพระไตรปิฎกและวชิาชัน้สงูส�าหรบัพระสงฆ์และบคุคล

ทั่วไป โดยพัฒนา ๓ ด้าน คือ 

  ๑) สถานที่ศึกษาปฏิบัติเผยแผ่ บูชาสักการะพักผ่อนทางกายใจ 

  ๒) บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม 

  ๓) สร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม โดยมุ่งความดี ความเก่ง

น�าไปสู่สันติสุข คือ 

   ๑. ปริยัติด้วยการศึกษาพระไตรปิฎกกับวิชาชั้นสูงพุทธธรรมบูรณาการ

กับศาสตร์สมัยใหม่ (ศึกษาเล่าเรียน) 

   ๒. ปฏิบัติ คือ สีลสิกขา จิตตสิกขา ปัญญาสิกขา และปฏิบัติวิปัสสนา

กรรมฐาน (ศึกษาอบรม) 

   ๓. ปฏิเวธ คือ เก่ง ดี มีสุข มีศรัทธา มีสัมมาทิฏฐิ และโยนิโสมนสิการ 

(ผลการศึกษา) จ�าเป็นต้องอาศัยปรโตโฆสะและกัลยาณมิตร โดยมหาจุฬาได้เดินตาม

ปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ อย่างดียิ่ง 

 จากนัน้เป็นเวทเีสวนาวชิาการ “มหาจฬุา ฯ กบัการพฒันาปัญญาและคณุธรรม” 

ด�าเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

ทั่วไป มจร โดยมีเสวนาวิชาการประกอบด้วย
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 โดยพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ศาสตราจารย์ ดร. ผู้อ�านวยการหลักสูตร 

สันติศึกษา และผู้อ�านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร กล่าวประเด็นส�าคัญ

ว่า เป็นการน�าเสนอทางยุทธศาสตร์ในการเสริมพลังให้มหาจุฬามีความก้าวหน้า 

หยิบยื่นให้กับสังคมต่อไป โดยมอง ๓ C ประกอบด้วย 

  ๑) Context บริบท ประกอบด้วยว่ากระแสที่มาแรงมากคือ SDGs ส่งผล 

ในการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย กระแสคอรัปชั่นความขัดแย้ง โควิด ซึ่งเป็นกระแส

ที่ส�าคัญในสังคมไทย กระแสของ Digital รัฐธรรมนูญมาตรา ๖๗ ส่งเสริมพระพุทธ-

ศาสนาเถรวาท ประกาศกระทรวงจัดกลุ่มสถาบัน ปรัชญาอุดมศึกษาไทย การขอ

ต�าแหน่งทางวิชาการด้านศาสนา ค�าถามพระพุทธศาสนาจะตอบโจทย์บริบทอย่างไร 

  ๒) Concept หลกัการ ประกอบด้วยแก่นแท้พระพทุธศาสนา พระราชปณธิาน

รัชกาลที่ ๕ ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง พุทธศาสนสุภาษิต ปญฺญา โลกสฺสมิ 

ปชโฺชโต มหาวทิยาลยัสงฆ์แบบอย่างแห่งคณุธรรม และปฏบิตัเิพือ่เข้าถงึความจริงสงูสุด

ในทางศาสนา ๓)Content เนือ้หา แผนของมหาวทิยาลยั วสัิยทศัน์ การประกนัคุณภาพ 

หลกัสตูร พฒันาบณัฑติการวจิยัและสร้างนวตักรรมชีน้�าสังคม จะต้องสามารถออกแบบ

ให้ตอบโจทย์สังคมในยุควิถีใหม่ โดยยึดปัญญาเป็นฐานคือ พุทธิปัญญาเพ่ือชาวโลก 

น�าไปสู่ปัญญาสู่สากล และปัญญาสู่ชุมชน 

 ซึ่งศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ สุขส�าราญ กรรมการ ก.พ.ว. มจร กล่าวประเด็น

ส�าคัญว่า พระพุทธศาสนาถือว่ามีความส�าคัญแต่เราต้องค�านึงถึงฐานรากเพราะ 

มหาจุฬาเป็นมหาลัยของทุกคนยกระดับให้ศูนย์กลางศาสนาโลกให้มีความเข้มแข็ง  

โดยยึดมัน่ในค�าสอนของพระพทุธเจ้า การศกึษาในมหาจฬุาจะทิง้หลกัพระพทุธศาสนา

ไม่ได้ จะต้องยดึมัน่ในอตัลกัษณ์ของชาวมหาจฬุาแต่ต้องบรูณาการกับศาสตร์สมยัใหม่ 

และรองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวประเด็นส�าคัญ

ว่า การพลิกโฉมด้านอุดมศึกษาถือว่าเป็นมีความส�าคัญมาก โดยเรามองมิติผ่านทุก

ศาสนา โดยมหาวิทยาลัยมีการปรับโฉมของสถาบันอุดมศึกษา
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 ดังนั้น สิ่งที่น่าสนในมากคือ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ศาสตราจารย์ ดร.  

ผูอ้�านวยการหลกัสตูรสนัตศิกึษา และผูอ้�านวยการวทิยาลยัพทุธศาสตร์นานาชาต ิมจร 

ในฐานะพระสงฆ์รุ่นใหม่เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนามหาจุฬามิติวิถีใหม่ ซึ่งสอดรับ

มหาวทิยาลัยกลุม่พฒันาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา มหาจุฬายกระดับส่งออก

ปัญญาสูช่มุชนพฒันาป้องกนัโรคทางใจใช้ภูมคุ้ิมกนัทางศาสนา โดยยกพระพทุธศาสนา

เป็นมรดกโลก 

ประมวลสรุปภาพ ในงานครบรอบวันสถาปนา
“๑๓๕ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม 

น�าพุทธนวัตกรรมสู่สังคมโลก”
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
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สารบัญ
เรื่อง  หน้า

สัมโมทนียกถา (๓)

ค�าปรารภ  (๗)

กตัญญูกตเวทิตาธรรม : ครบรอบ ๑๓๕ ปี 

แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (๘)

ก�าหนดการ  (๑๐)

Program  (๑๓)

๑๓๕ ปี ศรีปัญญาธรรมน�าโลก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (๑๗)

ประมวลสรุปงานวิชาการ ในงานครบรอบวันสถาปนา (๑๘)

 “๑๓๕ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม

 น�าพุทธนวัตกรรมสู่สังคมโลก”

 ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้บริหารรุ่นใหม่  (๒๓)

ตอนที่ ๑  ก่อตั้งสถาบัน  ๑

ตอนที่ ๒  ตั้งคณะและวิทยาลัย 

 จัดการศึกษาสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันในส่วนกลาง  ๒

ตอนที่ ๓  ตั้งวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ โครงการขยายห้องเรียนและ 

 หน่วยวิทยบริการขยายการศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาค  ๖

ตอนที่ ๔  รับสถาบันสมทบขยายการศึกษาไปในประเทศและต่างประเทศ  ๑๐

ตอนที่ ๕  พัฒนาขึ้นสู่ความเป็นนานาชาติ  ๑๐

ตอนที่ ๖  ผลการด�าเนินงานตามพันธกิจ  ๑๕

ตอนที่ ๗  มจร ในปัจจุบันและก้าวต่อไปในอนาคต  ๔๕
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ๑๓๕ ปี มหาจุฬาฯ  ๕๒

ท�าเนียบผู้บริจาคตั้งกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๐-ปัจจุบัน  ๖๕

รายนามเจ้าภาพอุปถัมภ์การจัดงานวันสถาปนา ๑๓๕ ปี มหาจุฬาฯ  ๙๒
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1๑๓๕ ปี ครบรอบวันสถาปนา

ตอนที่ ๑
ก่อตั้งสถาบัน 

	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะ 

สงฆ์ไทย	 ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์	 พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

รัชกาลที่	 ๕	 ได้ทรงสถาปนาขึ้น	 ณ	 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์	 เพื่อเป็นสถาบัน 

การศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาช้ันสูงส�าหรับพระภิกษุ	 สามเณรและคฤหัสถ์	 

โดยพระราชทานนามว่า	 มหาธาตุวิทยาลัย	 เมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๔๓๐	 และได้เปิด 

ด�าเนินการศึกษาเมื่อวันที่	 ๘	 พฤศจิกายน	 พุทธศักราช	 ๒๔๓๒	 ต่อมาเมื่อวันที่	 ๑๓	

กนัยายน	พทุธศกัราช	๒๔๓๙	ได้ทรงเปลีย่นจากมหาธาตวุทิยาลยัเป็นมหาจฬุาลงกรณ-

ราชวิทยาลัย	(ต่อมาภายหลัง	มติสภามหาวิทยาลัย	ให้นับวันที่	๑๓	กันยายน	เป็นวัน

สถาปนามหาวิทยาลัย)	และเมื่อวันที่	๑๘	กรกฎาคม	พุทธศักราช	๒๔๙๐	คณะสงฆ ์

ฝ่ายมหานิกายน�าโดยพระพิมลธรรม	 (ช้อย	 ฐานทตฺตมหาเถร)	 อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ

พร้อมทัง้พระเถรานเุถระจ�านวน	๕๗	รปูได้ประชมุกนัและมมีตเิหน็ชอบให้เปิดการศกึษา

ในรูปแบบมหาวิทยาลัยทั่วไป	

	 พทุธศกัราช	๒๔๙๐	ประกาศใช้ระเบยีบมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย	รับพระภกิษุ

สามเณรผู้สอบได้ตั้งแต่เปรียญธรรม	 ๔	 ประโยคขึ้นไปเข้าศึกษาและในพุทธศักราช	

๒๕๑๒	มหาเถรสมาคมได้ออกค�าสัง่เรือ่ง	การศกึษาของมหาวทิยาลัยสงฆ์	พ.ศ.	๒๕๑๒	

ก�าหนดให้การศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นการ

ศึกษาของคณะสงฆ์

	 พุทธศักราช	๒๕๒๗	รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติก�าหนดให้ผู้ส�าเร็จการศึกษา	

ตามหลกัสตูรพทุธศาสาตรบัณฑิต	มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั	ในพระบรมราชปูถมัภ์	

มีวิทยฐานะชั้นปริญญาตรี	

	 พทุธศักราช	๒๕๔๐	รฐัสภาได้ตราพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ-

ราชวทิยาลยั	ให้มีสถานภาพเป็นมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐันบัจากทีม่พีระราชบญัญตั	ิ
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2 สูจิบัตร

รบัรองฐานะเป็นต้นมา	มหาวทิยาลยัได้รบัการพฒันาอย่างก้าวกระโดดในด้านการผลติ

บณัฑติ	การวจัิย	บรกิารวิชาการ	และทะนุบ�ารงุศลิปวฒันธรรม	โดยเฉพาะการท�าหน้าท่ี

สนองงานของคณะสงฆ์ไทย	ท�าหน้าที่ประสานกับประชาคมชาวพุทธทั่วโลก	ด้านการ

ศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา	การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่	สังคมระดับ

ชาติและระดับนานาชาติ

ตอนที่ ๒ 
ตั้งคณะ และวิทยาลัย 

จัดการศึกษาสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันในส่วนกลาง 

	 พุทธศักราช	 ๒๔๙๐	 ตั้งคณะพุทธศาสตร์ประกาศใช้ระเบียบมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย	 เปิดรับพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ต้ังแต่เปรียญธรรม	๔	 ประโยคขึ้นไป	

เข้าศึกษาจ�านวน	 ๑๕๖	 รูป	 จัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล	 เปิดการศึกษาวันท่ี	 

๑๘	 กรกฎาคม	พุทธศักราช	 ๒๔๙๐	 โดยจัดให้เรียนระดับชั้นอบรมพ้ืนความรู้จนถึง	 

ช้ันเตรียมอุดมศึกษาเป็นเวลา	 ๔	 ปี	 จากนั้นจึงให้เรียนต่อระดับปริญญาตรีโดยรับ	 

พระภิกษุสามเณรท่ีจบช้ันเตรียมอุดมศึกษาน้ีและเป็นผู้สอบได้ต้ังแต่เปรียญธรรม	 

๕	ประโยคขึ้นไปจ�านวน	๑๖	รูป	ส�าเร็จการศึกษาในปี	๒๔๙๘	เป็นพุทธศาสตรบัณฑิต	

รุ่นแรกจ�านวน	๖	รูป	ปัจจุบัน	การบริหารงานในคณะพุทธศาสตร์แบ่งเป็น	๓	ภาควิชา	

เปิดสอนทุกระดับรวม	๑๐	สาขาวิชา	ดังนี้

 ภาควิชาภาษาบาลีและสันสกฤต เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาบาล	ี

สันสกฤตและเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรสาขาวิชาภาษาบาลี	

 ภาควิชาพระพทุธศาสนา เปิดสอนระดบัปริญญาตรีสาขาวชิาพระพุทธศาสนา	

และสาขาวิชาพุทธศิลปกรรมเปิดสอนระดับปริญญาโทสาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา	

นอกจากนี้	 ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขาวิชา	

วิปัสสนาภาวนา	
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 ภาควิชาศาสนาและปรัชญา	เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาศาสนา	และ	

สาขาวิชาปรัชญา	เปิดสอนระดับปริญญาโทสาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ	

	 พุทธศักราช	๒๕๐๔	ตั้งคณะครุศาสตร์	 โดยเริ่มพัฒนามาจากยุคปรับหลักสูตร	

ให้เข้ามาตรฐานของมหาวิทยาลัยทั่วไปในพุทธศักราช	 ๒๕๐๐	 ซึ่งมี	 ๒	 ระดับ	 คือ	

หลกัสตูรวิทยาลยัครศูาสนศกึษา	เปิดสอนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาการศกึษา	(ป.กศ.)	

ในพุทธศักราช	 ๒๕๐๖	 และระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง	 (ป.กศ.สูง)	 

ในพุทธศักราช	 ๒๕๐๘	 ระดับท่ี	 ๒	 หลักสูตรบาลีอุดมศึกษา	 ซึ่งเปิดสอนในคณะ 

พุทธศาสตร์ดังกล่าวแล้ว	 ปัจจุบัน	 การบริหารงานในคณะครุศาสตร์แบ่งเป็น	 ๓	 

ภาควิชา	เปิดสอนทุกระดับรวม	๑๒	สาขาวิชา	ดังนี้	

 ภาควิชาบรหิารการศกึษา เปิดสอนระดบัปริญญาตรีสาขาวชิาบริหารการศกึษา	

สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน	 เปิดสอนระดับปริญญาโทสาขาวิชาบริหาร	 

การศึกษา	และเปิดสอนระดับปริญญาเอกสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา	

 ภาควชิาหลักสูตรและการสอน เปิดสอนระดบัปริญญาตรสีาขาวชิาสงัคมศกึษา	

สาขาวชิาการสอนภาษาไทย	สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ	และสาขาวชิาคณติศาสตร์	

เปิดสอนระดบัปรญิญาโทสาขาวชิาการสอนสงัคมศกึษา	ระดบัประกาศนยีบตัรบณัฑติ	

วิชาชีพครู	 และเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรสาขาวิชาวิชาการเทศนา	 และสาขา	

วิชาการสอนศีลธรรมในโรงเรียน

 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว เปิดสอนระดับปริญญาตรีและ	

ปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว	

	 พุทธศักราช	 ๒๕๒๖	 ตั้งคณะมนุษยศาสตร์โดยมีก�าเนิดและพัฒนาการมา	 

ตั้งแต่พุทธศักราช	 ๒๕๐๖	ที่ได้ตั้งคณะอาเซียอาคเนย์	 ต่อมาในพุทธศักราช	 ๒๕๐๗	 

ได้เปลี่ยนช่ือเป็นคณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์	 และในพุทธศักราช	๒๕๒๖	 ได้แยก	

คณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์ออกเป็น	๒	คณะ	คือ	

	 	 ๑)		คณะมนุษยศาสตร์	

	 	 ๒)		คณะสังคมศาสตร ์

01. ��������� (2556).indd   3 5/9/2565   23:10:42



4 สูจิบัตร

	 ปัจจุบัน	การบริหารงานในคณะมนุษยศาสตร์แบ่งเป็น	๓	ภาควิชา	เปิดสอน	๗	

สาขาวิชา	ดังนี้	

 ภาควิชาภาษาไทย เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทย	

 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ เปิดสอนระดับปริญญาตรี	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	

เปิดสอนระดบัปรญิญาโท	สาขาวชิาภาษาองักฤษ	สาขาวชิาภาษาศาสตร์	และเปิดสอน	

ระดับปริญญาเอก	สาขาวิชาภาษาศาสตร์	

 ภาควิชาจติวทิยา เปิดสอนระดบัปรญิญาตรี	สาขาวชิาพุทธจิตวทิยา	สาขาวชิา	

จิตวิทยา	 เปิดสอนระดับปริญญาโท	 สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา	 สาขาวิชาชีวิตและ 

ความตาย	 สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต	 และเปิดสอนระดับปริญญาเอก	

สาขาวิชา	พุทธจิตวิทยา	

	 พทุธศักราช	๒๕๒๖	ตัง้คณะสงัคมศาสตร์	โดยแยกคณะมานษุยสงเคราะห์ศาสตร์	

ออกเป็น	๒	คณะคอื	(๑)	คณะมนษุยศาสตร์	(๒)	คณะสังคมศาสตร์ดังกล่าวแล้ว	ปัจจุบนั	

การบริหารงานในคณะสังคมศาสตร์แบ่งเป็น	๔	ภาควิชา	เปิดสอนทุกระดับ	รวม	๑๐	

สาขาวิชา	ดังนี้	

 ภาควิชารัฐศาสตร ์  เป ิดสอนระดับปริญญาตรี 	 สาขาวิชารัฐศาสตร ์	

รฐัประศาสนศาสตร์	สาขาวิชาการจดัการเชงิพทุธ	เปิดสอนระดบัปรญิญาโท	สาขาวชิา	

รัฐประศาสนศาสตร์	 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ	 เปิดสอนระดับปริญญาเอก	 สาขา	

วิชารัฐประศาสนศาสตร์	สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ	เปิดสอนระดับประกาศนียบัตร	

บริหารกิจการคณะสงฆ์	

 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาระดับปริญญาตรี	 สาขาวิชา	

เศรษฐศาสตร์	และเปิดสอนระดบัปริญญาโทสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การพฒันาเชงิพทุธ	

 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เปิดสอนระดับปริญญาตรี	 สาขาวิชา	

สังคมวิทยา	สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	เปิดสอนระดับปริญญาโท	สาขาวิชา	

การพัฒนาสังคม	และเปิดสอนระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการพัฒนาสังคม	
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 ภาควิชานิติศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี	สาขาวิชานิติศาสตร์	

	 พทุธศกัราช	๒๕๓๑	ตัง้บัณฑติวทิยาลยั	โดยพฒันามาจากโครงการบณัฑติวิทยาลยั

ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้แล้วในพุทธศักราช	 ๒๕๓๐	 ปัจจุบัน	 การบริหารใน 

บัณฑิตวิทยาลัย	แบ่งเป็น	๒	ส่วน	คือ	

 ส่วนที่ ๑ จัดการศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย	 โดยเปิดสอนระดับปริญญาโทและ	

ปริญญาเอก	รวม	๑๒	สาขาวิชา	ดังนี้	

	 เปิดสอนระดับปริญญาโท	สาขาวิชา	พระพุทธศาสนา	สาขาวิชาปรัชญา	สาขา	

วิชาวิปัสสนาภาวนา	 สาขาวิชาธรรมนิเทศ	 สาขาวิชาสันติศึกษาและสาขาวิชาบาลี 

พุทธศาสตร์	

	 เปิดสอนระดับปริญญาเอก	สาขาวิชา	พระพุทธศาสนา	สาขาวิชาปรัชญา	สาขา

วิชาวิปัสสนาภาวนา	สาขาวิชาสันติศึกษา	และสาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์	

เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา	

 ส่วนท่ี ๒ ควบคมุดแูลก�ากับมาตรฐานการเปิดสอนหลักสูตรระดับบณัฑิตศกึษา	

ร่วมกับคณะ	วิทยาเขต	และวิทยาลัยสงฆ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ซึ่งเปิดสอน	

สาขาวิชาต่าง	ๆ	ดังที่กล่าวมาแล้ว	

	 พุทธศกัราช	๒๕๕๖	ตัง้วทิยาลยัพุทธศาสตร์นานาชาติ(International	Buddhist	

Studies	 College=IBSC)โดยยกฐานะโครงการหลักสูตรมหาบัณฑิตนานาชาติ	 

(International	Master	of	Art	Programme=IMAP)	ปัจจุบัน	เปิดสอน	๒	สาขาวิชา	

คือ	

	 เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา	

	 เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาสันติศึกษา	

	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 ตั้งวิทยาลัยพระธรรมทูต	 โดยยกฐานะโครงการอบรม 

พระธรรมทูตสายต่างประเทศ	 ท่ีมหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการมาก่อนแล้วตั้งแต่

พุทธศักราช	 ๒๕๐๙	ท�าการฝึกอบรมพระธรรมทูต	 รวม	 ๒๘	 รุ่น	 รวมจ�านวนทั้งส้ิน	
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๒,๔๓๕	 รูป1	 ด้วยกัน	 ส�าหรับรุ่นที่	 ๒๘	 มีผู้ผ่านการฝึกอบรมพระธรรมทูต	 จ�านวน	 

๑๔๑	 รูป	 ส่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่าง	 ๆ	 ไม่น้อยกว่า	 ๔๒	 ประเทศ	

ปัจจุบัน	วิทยาลัยพระธรรมทูตก�าลังจัดท�าหลักสูตร	 เพื่อเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญา

ตรีถึงปริญญาเอก	 โดยมุ่งท่ีจะออกแบบหลักสูตรให้มีลักษณะเฉพาะเพื่อให้การศึกษา

อบรมภิกษุให้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ

	 นอกจากนี	้มหาวทิยาลยัยงัได้ตัง้ส่วนงานสนบัสนนุการจดัการศกึษา	ประกอบด้วย	

ส�านักงานอธิการบดี	สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	ส�านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	

ส�านกัทะเบยีนและวดัผล	ส�านกัส่งเสรมิพระพทุธศาสนาและบริการสังคม	สถาบนัภาษา	

ศนูย์อาเซยีนศกึษา	สถาบนัวปัิสสนาธรุะ	สถาบนัพระไตรปิฎกศกึษา	ซ่ึงมบีทบาทส�าคญั	

ยิ่งในการส่งเสริมเติมเต็ม	ท�าให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตอนที่ ๓ 
ตั้งวิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียน 

และหน่วยวิทยบริการ ขยายการศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาค 

	 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั	มหาวทิยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย	

เมื่อจัดการศึกษาในส่วนกลางเจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นมั่นคงแล้ว	 ได้เริ่มขยาย 

การศึกษาไปสู่ภูมิภาค	 เพื่อพัฒนาพระสงฆ์ไทยให้มีความรู้พระพุทธศาสนาบูรณาการ	

กับศาสตร์สมัยใหม่	

ตั้งวิทยาเขต 

	 	 ๑.	พุทธศักราช	๒๕๒๑	ตั้งวิทยาเขตหนองคาย	(เมื่อ	๗	มิถุนายน	๒๕๒๑)	

	 	 ๒.	พุทธศักราช	๒๕๒๗	ตั้งวิทยาเขตเชียงใหม่	(เมื่อ	๑	มีนาคม	๒๕๒๗)

 
1 ข้อมูลจาก	พระครูวินัยธรสมุทร	ถาวรธมฺโม,	ผศ.ดร.	ผู้อ�านวยการวิทยาลัย	ธรรมทูต	ณ	

วันที่	๓	สิงหาคม	๒๕๖๕	
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	 	 ๓.	พุทธศักราช	๒๕๒๘	ตั้งวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	(เมื่อ	๒๘	กรกฎาคม	

๒๕๒๘)	

	 	 ๔.	พุทธศักราช	๒๕๒๘	ตั้งวิทยาเขตขอนแก่น	(เมื่อ	๓	ตุลาคม	๒๕๒๘)	

	 	 ๕.	พุทธศกัราช	๒๕๒๙	ตัง้วทิยาเขตนครราชสมีา	(เมือ่	๒๙	ตลุาคม	๒๕๒๙)	

	 	 ๖.	พทุธศกัราช	๒๕๒๙	ตัง้วทิยาเขตอบุลราชธาน	ี(เมือ่	๒๗	ธนัวาคม	๒๕๒๙)	

	 	 ๗.	พุทธศักราช	๒๕๓๐	ตั้งวิทยาเขตแพร่	(เมื่อ	๑๐	มกราคม	๒๕๓๐)	

	 	 ๘.	พุทธศักราช	๒๕๓๑	ตั้งวิทยาเขตสุรินทร์	(เมื่อ	๒๔	มีนาคม	๒๕๓๑)	

	 	 ๙.	พุทธศักราช	๒๕๓๔	ตั้งวิทยาเขตพะเยา	(เมื่อ	๒๐	มีนาคม	๒๕๓๔)	

	 	 ๑๐.	พุทธศักราช	๒๕๓๗	ตั้งวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส	นครปฐม	(เมื่อ	๑	

กันยายน	๒๕๓๗)	

	 	 ๑๑.	พุทธศกัราช	๒๕๕๙	ตัง้วทิยาเขตนครสวรรค์	(เมือ่	๑๓	มถินุายน	๒๕๕๙)

ตั้งวิทยาลัย 
	 	 ๑.	พุทธศักราช	๒๕๔๑	ตั้งวิทยาลัยสงฆ์เลย	(เมื่อ	๒๗	สิงหาคม	๒๕๔๑)	

	 	 ๒.	พุทธศักราช	๒๕๔๑	ตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครพนม	 (เมื่อ	๒๗	พฤศจิกายน	

๒๕๔๑)	

	 	 ๓.	พทุธศกัราช	๒๕๔๐	ตัง้วทิยาลยัสงฆ์ล�าพนู	(เมือ่	๒๗	กมุภาพนัธ์	๒๕๔๐)	

	 	 ๔.	พุทธศักราช	 ๒๕๔๘	 ตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช	 พิษณุโลก	 (เมื่อ	 ๗	

เมษายน	๒๕๔๘)	

	 	 ๕.	พุทธศักราช	๒๕๕๓	ตั้งวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์	(เมื่อ	๒๙	เมษายน	๒๕๕๓)	

	 	 ๖.	พุทธศักราช	๒๕๕๓	ตั้งวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี	(เมื่อ	๒๑	ตุลาคม	๒๕๕๓)	

	 	 ๗.	พุทธศักราช	 ๒๕๕๕	 ตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ	 

(เมื่อ	๒๘	กุมภาพันธ์	๒๕๕๕)	

	 	 ๘.	พุทธศักราช	 ๒๕๕๕	 ตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร	 ฉะเชิงเทรา	 (เม่ือ	 ๒๔	

ตุลาคม	๒๕๕๕)	
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	 	 ๙.	พุทธศักราช	 ๒๕๕๕	 ตั้งวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย	 (เมื่อ๒๖	 พฤศจิกายน	

๒๕๕๕)	

	 	 ๑๐.	พุทธศักราช	๒๕๕๕	ตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง	(เมื่อ	๒๖	พฤศจิกายน	

๒๕๕๕)	

	 	 ๑๑.	พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 ตั้งวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ	 (เม่ือ	 ๒๓	พฤษภาคม	

๒๕๕๖)	

  - พุทธศักราช ๒๕๕๖ ตั้งวิทยาลัยพระธรรมทูต (เมื่อ ๒๕ ธันวาคม 

๒๕๕๖)

	 	 ๑๒.	พุทธศักราช	 ๒๕๕๘	 ตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีนครปฐม	

(เมื่อ	๒๖	สิงหาคม	๒๕๕๘)	

	 	 ๑๓.	พุทธศักราช	๒๕๕๘	ตั้งวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ	(เมื่อ	๒๖	สิงหาคม	๒๕๕๘)	

	 	 ๑๔.	พุทธศักราช	 ๒๕๕๘	 ตั้งวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด	 (เมื่อ	 ๒๖	 พฤศจิกายน	

๒๕๕๘)	

	 	 ๑๕.	พุทธศักราช	๒๕๕๘	ตั้งวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง	เพชรบูรณ์	(เมื่อ	๒๖	

พฤศจิกายน	๒๕๕๘)	

	 	 ๑๖.	พทุธศักราช	๒๕๕๙	ตัง้วิทยาลยัสงฆ์ราชบรุ	ี(เมือ่	๒๖	กมุภาพนัธ์	๒๕๕๙)	

	 	 ๑๗.	พุทธศักราช	๒๕๖๑	ตั้งวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ	(เมื่อ	๒๕	

เมษายน	๒๕๖๑)

	 	 ๑๘.	พุทธศักราช	๒๕๖๑	ตั้งวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร	(เมื่อ	๒๕	เมษายน	๒๕๖๑)	

	 	 ๑๙.	พุทธศักราช	๒๕๖๑	ตั้งวิทยาลัยสงฆ์	ระยอง	(เมื่อ	๒๖	ธันวาคม	๒๕๖๑)	

	 	 ๒๐.	พุทธศักราช	๒๕๖๑	ตั้งวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี	 (เมื่อ	๒๖	ธันวาคม	

๒๕๖๑)	

	 	 ๒๑.	พุทธศักราช	๒๕๖๑	ตั้งวิทยาลัยสงฆ์	มหาสารคาม	(เมื่อ	๒๖	ธันวาคม	

๒๕๖๑)	
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	 	 ๒๒.	พุทธศักราช	๒๕๖๒	ตั้งวิทยาลัยสงฆ์	เพชรบุรี	(เมื่อ	๔	มีนาคม	๒๕๖๒)	

	 	 ๒๓.	พุทธศักราช	๒๕๖๒	ตั้งวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี	(เมื่อ	๔	มีนาคม	๒๕๖๒)	

	 	 ๒๔.	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ตั้งวิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี	(เมื่อ	๒๔	มีนาคม	๒๕๖๔)	

	 	 ๒๕.	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ตั้งวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี	ศรีไพบูลย์	

	 	 ๒๖.	พุทธศักราช	๒๕๖๕	ตั้งวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี	

	 นอกจากนี้	 ยังมีหน่วยวิทยบริการ	 ๔	 แห่งอยู่ในจังหวัดต่าง	 ๆ	 คือ	 วัดหงส์- 

ประดิษฐาราม	 จังหวัดสงขลา	 วัดท่านา	 จังหวัดตาก	 วัดหมอนไม้	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 

และวัดบรมธาตุ	จังหวัดก�าแพงเพชร	

	 วิทยาเขต	๑๑	แห่ง	วิทยาลัยสงฆ์	๒๖	แห่ง	หน่วยวิทยบริการ	๓	แห่งเหล่านี้	 

ได้น�าหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆที่คณะในส่วนกลางเปิดสอนไปเปิดสอนคือ	

	 ระดับ	ปริญญาตรี	จ�านวน	๑๗๔	สาขาวิชา	แยกเป็นหลักสูตรภาษาไทย	จ�านวน	

๑๗๒	สาขาวิชา	และหลักสูตรนานาชาติ	จ�านวน	๒	สาขาวิชา	

	 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	จ�านวน	๒	สาขาวิชา	มีเฉพาะภาษาไทย

	 ระดับปริญญาโท	จ�านวน	๗๗	สาขาวิชา	แยกเป็นหลักสูตรภาษาไทย	จ�านวน	

๗๔	สาขาวิชา	และหลักสูตรนานาชาติ	จ�านวน	๓	สาขาวิชา	

	 ระดับปริญญาเอก	จ�านวน	๓๓	สาขาวิชา	แยกเป็นหลักสูตรภาษาไทย	จ�านวน	

๓๑	สาขาวิชา	และหลักสูตรนานาชาติ	จ�านวน	๒	สาขาวิชา	

	 รวมทัง้หมดทกุระดบั	จ�านวน	๒๘๖สาขาวชิา	แยกเป็นหลกัสตูรภาษาไทย	จ�านวน	

๒๗๙	 สาขาวิชา	 และหลักสูตรนานาชาติ	 จ�านวน	 ๗	 สาขาวิชา2	 ที่เปิดสอนอยู่ 

ในมหาวิทยาลัย	 นับเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่พระสงฆ์	 สามเณรและ

ประชาชนทั่วไปโดยทั่วถึงกัน

2 ข้อมลูจาก	นายเอกลกัษณ์	เทพวจิติร	นกัวชิาการศกึษา	กองวชิาการ	ณ	วนัที	่๒๙	สงิหาคม	
๒๕๖๕	
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ตอนที่ ๔ 
รับสถาบันสมทบขยายการศึกษาไปในประเทศและต่างประเทศ 

	 การขยายการศึกษาไปสู่ต่างประเทศ	 มหาวิทยาลัยด�าเนินการมาอย่างเป็น	 

ขั้นตอนตามล�าดับ	 เริ่มตั้งแต่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประชาคมนานาชาติ	

ผ่านการประชุมสัมมนาในโอกาสต่างๆ	 การเปิดสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษและ	

หลกัสตูรนานาชาตใิห้ชาวต่างประเทศเข้ามาศกึษา	และเพือ่ให้การศกึษาตามหลกัสตูร	

ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมีความมั่นคงยังยืน	 มหาวิทยาลัยจึงได้รับสถาบัน 

การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าเป็นสถาบันสมทบ	ดังนี้	

	 ๑.	พทุธศกัราช	๒๕๔๔	รบัวทิยาลยัพระพทุธศาสนาดอกกกุ	ชอนบอบ	ประเทศ	

เกาหลีใต้	

	 ๒.	พุทธศักราช	 ๒๕๔๕	 รับมหาปัญญาวิทยาลัย	 หาดใหญ่	 สงขลา	 (ยุบเมื่อ

พุทธศักราช	๒๕๖๕)

	 ๓.	พุทธศักราช	๒๕๔๖	รับมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาซิน	เจี๋ย	ไต้หวัน	

	 ๔.	พุทธศักราช	๒๕๕๑	รับวิทยาลัยพระพุทธศาสนา	ประเทศสิงคโปร์	

	 ๕.	พุทธศักราช	๒๕๕๒	 รับสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูง	 ประเทศ	 

ศรีลังกา	

	 ๖.	พุทธศักราช	 ๒๕๕๓	 รับวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกต	 บุดด้าเบสต์	

ประเทศ	ฮังการี

ตอนที่ ๕ 
พัฒนาขึ้นสู่ความเป็นนานาชาติ 

	 ในการพัฒนาข้ึนสู่ความเป็นนานาชาตินั้น	 มหาวิทยาลัยได้มีการวางรากฐาน	

อย่างเป็นขั้นตอนโดยล�าดับมาทั้งการสร้างเครือข่ายกับประชาคมนานาชาติ	 เปิดสอน	

หลกัสตูรนานาชาต	ิจดัเตรยีมอาคารสถานที	่วสัดอุุปกรณ์ทีส่นบัสนนุการจัดการศกึษา	

การพัฒนาผู้บริหาร	คณาจารย์	และเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ภาษาต่างประเทศ	
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	 มหาวทิยาลยัได้จดัประชมุนานาชาตทิีส่�าคญัๆ	ร่วมกบัประชาคมชาวพทุธทัว่โลก	

เช่น	 จัดประชุมสุดยอดผู้น�าชาวพุทธโลกจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยพระพุทธศาสนา	

เถรวาทและมหายานจัดประชุมผู้น�าชาวพุทธโลกเนื่องในวันวิสาขบูชา	วันส�าคัญสากล	

ของโลก	 จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติของสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา	

นานาชาติ	การจัดประชุมนานาชาติเหล่านี้เป็นโอกาสให้ประชาคมชาวพุทธได้สนทนา	

ปรึกษาหารือกัน	 ท�าความรู้จักกันอันเป็นคุณูปการเป็นอเนกประการในการท�างาน 

ร่วมกัน	

	 ๒๕๕๖	 เป็นต้นมาและคณะสังคมศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ	 ระดับ

ปริญญาเอก	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	

	 ต้ังสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานาชาติ	 ในพุทธศักราช	๒๕๕๓	 โดยม	ี

พระพรหมบัณฑิต	 (ประยูร	 ธมฺมจิตฺโต)	 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย	 เมื่อครั้งที่ด�ารงต�าแหน่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวทิยาลยั	เป็นประธาน	เพือ่สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกนัในกลุม่สถาบนัการศกึษา	

ทางพระพุทธศาสนาหรือจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา	

	 ตั้งสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกในพุทธศักราช	 ๒๕๕๘	 โดยมีพระพรหมบัณฑิต	

เมื่อครั้งท่ีด�ารงต�าแหน่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 

เป็นประธาน	 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันในกลุ่มพระสังฆราช	 ประมุขสงฆ์	 

ผูน้�าชาวพทุธ	และนักวิชาการด้านพระพทุธศาสนาในประเทศต่าง	ๆ 	ปัจจบุนั	สภาสากล	

วันวิสาขบูชาโลกนี้ได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นที่ปรึกษาพิเศษ	

คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ	

	 ต้ังสถาบันภาษา	 ในพุทธศักราช	 ๒๕๕๕	 เพื่อพัฒนาผู ้บริหาร	 คณาจารย์	 

เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ	 สามารถสื่อสารกันได้	

ทั้งระดับปฏิบัติการทั่วไปและการถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ	

	 ยกฐานะโครงการหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโทขึ้นเป็นวิทยาลัย 

พุทธศาสตร์นานาชาติ	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 (เมื่อ	 ๒๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๖)	 บนเนื้อที่	 
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12 สูจิบัตร

๘๔	 ไร่	 เพื่อเป็นสถานศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ส�าหรับ	

ประชาคมชาวพุทธทั่วโลก	

	 ตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา	 ในพุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 (เมื่อ	 ๒๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๖)	 

เพือ่เป็นศนูย์ศกึษาวจิยัศาสนาและวฒันธรรมในภมูภิาคอาเซียนและประเทศใกล้เคียง	

เป็นการสะสมองค์ความรูเ้กีย่วกบัพระพทุธศาสนาและวฒันธรรมในประเทศเพ่ือนบ้าน	

และประเทศที่เกี่ยวข้อง

	 ในด้านการเรียนการสอน	 มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินงานที่เป็นการสร้างพื้นฐาน	 

เพื่อความเป็นนานาชาติตลอดมา	 เช่น	 บัณฑิตวิทยาลัย	 เปิดสอนหลักสูตรนานาชาต	ิ

ระดับปริญญาโท	 ภายใต้โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตนานาชาต	ิ 

(International	Master	of	Art	Programme=IMAP)ในพุทธศักราช	๒๕๔๓	

 บัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก	 ภาคภาษาอังกฤษ	 

ตั้งแต่พุทธศักราช	 ๒๕๔๓	 ซึ่งต่อมาได้มอบงานให้วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	 

ด�าเนินการต่อ	

 คณะพทุธศาสตร์ เปิดสอนหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรสีาขาวชิาพระพทุธศาสนา	

ภาคภาษาอังกฤษตั้งแต่พุทธศักราช	๒๕๕๐	เป็นต้นมา	

	 คณะมนุษยศาสตร์เปิดสอน	หลักสูตรระดับปริญญาตรี	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	

ในภาคภาษาอังกฤษ	ตั้งแต่พุทธศักราช	๒๕๕๖	

	 ตั้งวิทยาลัยพระธรรมทูต	 ในพุทธศักราช	๒๕๕๖	 (เมื่อ	๒๕	 ธันวาคม	๒๕๕๖)	

เพื่อเป็นศูนย์เผยแพร่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	 เกี่ยวกับงานการเรียนการสอน	

เพื่อพัฒนาพระธรรมทูต	จัดการฝึกอบรมพระธรรมทูต	วิจัยพัฒนารูปแบบและวิธีการ	

เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ	

	 จากการท�ากจิกรรมและการตัง้ส่วนงานดงัทีก่ล่าวมา	ท�าให้มหาวทิยาลยัมคีวาม	

พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับการเป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาระดับ	

นานาชาติ	จะเห็นได้ว่า	ปัจจุบัน	หลักสูตรนานาชาติที่เปิดสอนมีเป็นจ�านวนมาก	และ

มีจ�านวนนิสิตชาวต่างประเทศจ�านวนมากท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยย้อนหลัง	๑๕	ปี	

ดังนี ้
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 พุทธศักราช	๒๕๕๑	จ�านวน	๑,๓๒๙	รูป/คน	

	 พุทธศักราช	๒๕๕๒	จ�านวน	๑,๓๕๔	รูป/คน	

	 พุทธศักราช	๒๕๕๓	จ�านวน	๑,๒๗๔	รูป/คน	

	 พุทธศักราช	๒๕๕๔	จ�านวน	๑,๒๗๖	รูป/คน	

	 พุทธศักราช	๒๕๕๕	จ�านวน	๑,๑๘๙	รูป/คน	

	 พุทธศักราช	๒๕๕๖	จ�านวน	๑,๑๘๗	รูป/คน	

	 พุทธศักราช	๒๕๕๗	จ�านวน	๑,๓๙๕	รูป/คน	

	 พุทธศักราช	๒๕๕๘	จ�านวน	๑,๔๖๘	รูป/คน	

	 พุทธศักราช	๒๕๕๙	จ�านวน	๑,๔๔๘	รูป/คน	

	 พุทธศักราช	๒๕๖๐	จ�านวน	๑,๐๖๒	รูป/คน	

	 พุทธศักราช	๒๕๖๑	จ�านวน	๑,๔๔๒	รูป/คน	

	 พุทธศักราช	๒๕๖๒	จ�านวน	๑,๖๕๑	รูป/คน	

	 พุทธศักราช	๒๕๖๓	จ�านวน	๑,๒๙๔	รูป/คน	

	 พุทธศักราช	๒๕๖๔	จ�านวน	๑,๑๙๕3	รูป/คน

	 พุทธศักราช	๒๕๖๕	จ�านวน	๑๓๘๓	รูป/คน

	 ที่ส�าคัญคือ	นิสิตชาวต่างประเทศเหล่านี้	มาจาก	๒๘	ประเทศ	คือ

 ๑.	Australia			 จ�านวน	๒	คน

	 ๒.	Bangladesh		 จ�านวน	๕๔	คน

	 ๓.	Bhutan		 	 จ�านวน	๖	คน

	 ๔.	Cambodia		 จ�านวน	๕๘	คน

	 ๕.	Chile		 	 จ�านวน	๑	คน

	 ๖.	China		 	 จ�านวน	๗๘	คน

	 ๗.	Estonian			 จ�านวน	๑	คน

3 ข้อมลูจาก	พระประจริกัษ์	มหาปญโฺญ รองผูอ้�านวยการส่วนทะเบยีนนสิิต	ส�านกัทะเบยีน
และวัดผล	ณ	วันที่	๒๐	สิงหาคม	๒๕๖๕	

01. ��������� (2556).indd   13 5/9/2565   23:10:42
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 ๘.	French		 	 จ�านวน	๑	คน

	 ๙.	Hungary		 	 จ�านวน	๔	คน

	 ๑๐.	India		 	 จ�านวน	๓๒	คน

	 ๑๑.	Indonesia		 จ�านวน	๔	คน

	 ๑๒.	Italy		 	 จ�านวน	๑	คน

	 ๑๓.	Japan		 	 จ�านวน	๑	คน

	 ๑๔.	Laos		 	 จ�านวน	๒๒๒	คน

	 ๑๕.	Malaysia			 จ�านวน	๔	คน

	 ๑๖.	Myanmar			 จ�านวน	๗๒๙	คน

	 ๑๗.	Nepal		 	 จ�านวน	๑๘	คน

	 ๑๘.	Russia		 	 จ�านวน	๑	คน

	 ๑๙.	Scotland			 จ�านวน	๑	คน

	 ๒๐.	Singapore		 จ�านวน	๒	คน

	 ๒๑.	South	Africa		 จ�านวน	๑	คน

	 ๒๒.	South	Korea		 จ�านวน	๔	คน

	 ๒๓.	Sri	Lanka			 จ�านวน	๕	คน

	 ๒๔.	Sweden		 	 จ�านวน	๑	คน

	 ๒๕.	Taiwan		 	 จ�านวน	๒	คน

	 ๒๖.	Tibet		 	 จ�านวน	๑	คน

	 ๒๗.	USA		 	 จ�านวน	๕	คน

	 ๒๘	.Vietnam			 จ�านวน	๑๔๔	คน

	 แยกเป็นภิกษุ	 ๑,๐๑๗	 รูป	 สามเณร	๑๔๒	 รูป	 ภิกษุณี	 ๗๐	 รูป	 คฤหัสถ์ชาย	 

๘๘	คน	และคฤหัสถ์หญิง	๖๖	คน	แยกเป็นภิกษุ	๗๔	 เปอร์เซ็นต์	 เป็นสามเณร	๑๐	

เปอร์เซ็นต์	เป็นภิกษุณี	๖	เปอร์เซ็นต์	เป็นคฤหัสถ์ชาย	๖	เปอร์เซ็นต์	เป็นคฤหัสถ์หญิง	

๕	เปอร์เซ็นต์	จ�าแนก	ตามระดบัการศกึษาได้ดงัน้ี	ระดบัปรญิญาตร	ี๘๕๘	รปู/คน	ระดบั

ปริญญาโท	๓๖๙	รูป/คน	และระดับปริญญาเอก	๑๕๖	รูป/คน 
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15๑๓๕ ปี ครบรอบวันสถาปนา

	 การที่มีพระสงฆ์นานาชาติจ�านวนมาก	 เข้ามาศึกษาเช่นนี้	 ถือว่ามหาวิทยาลัย 

ได้ช่วยสร้างศาสนทายาทให้แก่สถาบัน	 พระพุทธศาสนาในนานาประเทศ	 ซึ่งจะช่วย

ท�าให้พระพุทธศาสนาเจริญมั่นคง	เป็นปึกแผ่นในประเทศนั้น	ๆ	สืบไป	

	 นอกจากนี้	มหาวิทยาลัยยังได้พัฒนาอาคารสถานที่	 วัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียน	

การสอนระดบันานาชาตเิป็นการเฉพาะ	เช่น	การจัดสร้างอาคารต่าง	ๆ 	ส�าหรับวทิยาลัย

พุทธศาสตร์นานาชาติบนพื้นที่	 ๘๔	 ไร่	 การพัฒนาเครือข่าย	MCU-Network	 ให้มี	

สมรรถนะรองรบัความเป็นนานาชาต	ิการจดัสร้างห้องสมดุขนาดใหญ่ส�าหรับวทิยาลัย

พุทธศาสตร์นานาชาติ	 การรวบรวมเรียบเรียงและจัดท�าพระไตรปิฎกฉบับสากล	 

(Common	Buddhist	Text=CBT)	การจัดท�าสหบรรณานุกรมคัมภีร์พระพุทธศาสนา	

(Union	Catalogue	of	 Buddhist	 Texts=UCBT)	 เพื่ออ�านวยความสะดวกส�าหรับ

นิสิตนานาชาติในการศึกษาค้นคว้าพุทธธรรมและสืบค้นคัมภีร์พระพุทธศาสนา 

ทั้งแบบ	เถรวาท	มหายาน	และวัชรยาน

ตอนที่ ๖ 
ผลการดดาเนินงานตามพันธกิจ 

พันธกิจที่ ๑ ผลิตบัณฑิต 

	 ในยคุมหาธาตวุทิยาลยั	พทุธศกัราช	๒๔๓๒	มเีฉพาะการเรยีนการสอนหลกัสตูร	

พระปริยัติธรรมแผนกบาลี	 พอมาถึงยุคมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 พุทธศักราช	

๒๔๙๐	แบ่งหลักสูตรเป็น	๓	ส่วนต่อเนื่องกัน	คือ	

	 	 ๑)		หลกัสตูรต�า่กว่าระดบัอดุมศกึษาเพือ่ปรบัพ้ืนความรู	้พทุธศกัราช	๒๔๙๐	

	 	 ๒)		หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา	พุทธศักราช	๒๔๙๒	

	 	 ๓)		หลักสูตรระดับอุดมศึกษา	พุทธศักราช	๒๔๙๓	

	 ในพทุธศกัราช	๒๕๐๐	จงึมกีารปรบัหลกัสตูรให้เข้ากบัมาตรฐานของมหาวทิยาลยั	

ทั่วไปพัฒนาการด้านหลักสูตรได้มีมาอย่างต่อเนื่อง	
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	 มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรทุกระดับ	 ที่จัดการเรียนการสอนในคณะ	

วิทยาเขต	 วิทยาลัย	 โครงการขยายห้องและหน่วยวิทยบริการ	 แยกเป็น	 ๔	 ระดับคือ	

ระดับปริญญาตรี	๑๗๔		สาขาวิชา		ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	๒	สาขาวิชา	ระดับ

ปริญญาโท	 ๗๗	 สาขาวิชา	 และระดับปริญญาเอก	 ๓๓	 สาขาวิชา	 รวมเปิดสอนทุก

หลักสูตร	ทุกระดับ	จ�านวน		๒๘๖	สาขาวิชา4 

	 ในปีการศึกษา	 ๒๕๖๔	 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรท้ังหมด	 ๒,๒๓๖	 รูป/คน	 5 

แยกเป็น	บุคลากร	๙๙๘	รูป/คน	ลูกจ้าง	๑,๒๓๘		รูป/คน	ในจ�านวนนี้	แบ่งเป็น	

	 	 ๑)		ส่วนกลาง		๖๒๖	รูป/คน		แยกเป็น	บุคลากร	๓๗๔	รูป/คน	ลูกจ้าง	๒๕๒		

รูป/คน

			 	 ๒)		วิทยาเขต		๗๖๐	รูป/คน		แยกเป็น	บุคลากร	๓๗๓	รูป/คน	ลูกจ้าง	๓๘๗		

รูป/คน

			 	 ๓)		วิทยาลัยสงฆ์	 ๗๘๗	 รูป/คน	 แยกเป็น	 บุคลากร	๒๕๑	 รูป/คน	 ลูกจ้าง	

๕๓๖		รูป/คน

		 	 ๔)		หน่วยวิทยบริการ	ลูกจ้าง	๖๓	รูป/คน	

			 บุคลากรทั้งหมด	ในจ�านวนนี้	แบ่งเป็น	

	 	 ๑)		ประเภทวชิาการ	ทัง้บุคลากร	(๕๒๒)	และลกูจ้าง	(๗๑๒)	จ�านวน	๑,๒๓๔	

รูป/คน			

	 	 ๒)		ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป	ทั้งบุคลากร	 (๔๗๖)	 และ

ลูกจ้าง	(๕๒๖)	จ�านวน			๑,๐๐๒	รูป/คน)	

	 ทัง้หมดต่างท�าหน้าทีส่อนนสิติทีศ่กึษาสาขาวชิาต่าง	ๆ 	ทีเ่ปิดสอนอยูใ่นปีการศกึษา	

๒๕๖๕	หลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในคณะ	วิทยาเขต	วิทยาลัย	

4	ข้อมลู จาก นายเอกลกัษณ์ เทพวจิติร นกัวชิาการศึกษา กองวิชาการ ณ วนัที ่๒๙ สงิหาคม 
๒๕๖๕ 

5	 ข้อมูลจาก	พระมหาสาธิต	 สาธิโต,	 ดร.	 ผู้อ�านวยการกองกลาง	ณ	 วันที่	 ๒๒	 สิงหาคม	
๒๕๖๕	
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17๑๓๕ ปี ครบรอบวันสถาปนา

โครงการขยายห้องและหน่วยวิทยบริการ	 รวมทั้งหมดทุกระดับ	 จ�านวน	๒๘๖	 สาขา

วิชา	 แยกเป็นหลักสูตรภาษาไทย	 จ�านวน	 ๒๗๙	 สาขาวิชา	 และหลักสูตรนานาชาติ	

จ�านวน	๗	สาขาวิชา	แยกเป็น	๔	ระดับ	คือ

	 	 ๑.	ระดับปริญญาตรี	๑๗๔	สาขาวิชา	ลักสูตรภาษาไทย	จ�านวน	๑๗๒	สาขา

วิชา	และหลักสูตรนานาชาติ	จ�านวน	๒	สาขาวิชา	

	 	 ๒.	ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	๒	สาขาวิชา	(มีเฉพาะภาษาไทย)	

	 	 ๓.	ระดับปริญญาโท	 ๗๗	 สาขาวิชา	 แยกเป็นหลักสูตรภาษาไทย	 จ�านวน	 

๗๔	สาขาวิชา	และหลักสูตรนานาชาติ	จ�านวน	๓	สาขาวิชา	

	 	 ๔.	ระดับปริญญาเอก	๓๓	 สาขาวิชา	 แยกเป็นหลักสูตรภาษาไทย	 จ�านวน	

๓๑	สาขาวิชา	และหลักสูตรนานาชาติ	จ�านวน	๒	สาขาวิชา6 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีนิสิตทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทั้งสิ้น ๑๙,๕๗๐ 

รูป/คน (แยกเป็นบรรพชิต ๑๐,๔๗๒ รูป และคฤหัสถ์ ๙,๘๙๖ คน) แยกเป็น 

	 	 ๑)		ปริญญาตรี	๑๔,๑๗๖	รูป/คน	

	 	 ๒)	ปริญญาโท	๓,๓๗๒	รูป/คน	

	 	 ๓)	ปริญญาเอก	๒,๐๒๒	รูป/คน	

	 แยกตามสถานภาพ	เป็นภิกษุ	๗,๙๒๕	รูป	เป็นสามเณร	๑,๘๗๗	รูป	เป็นแม่ชี/	

ภิกษุณี	๙๕	รูป/คน	เป็นคฤหัสถ์ชาย	๕,๓๘๗	คน	และคฤหัสถ์หญิง	๔,๒๘๖	คน7 

	 ในจ�านวนนิสิตท้ังสิ้น	 มีนิสิตชาวต่างประเทศ	 ๑,๓๘๓	 รูป/คน	 จาก	 ๒๘	 

ประเทศ8

 

6	ข้อมูลจาก	นายเอกลกัษณ์	เทพวจิติร	นกัวชิาการศึกษา	กองวชิาการ	ณ	วนัที	่๒๙	สิงหาคม	

๒๕๖๕	
7 ข้อมูลจาก	 พระครูศรีสิทธิบัณฑิต,	 ดร.	 ผอ.ส�านักทะเบียนและวัดผล	 และพระสมุห ์

ประจิรักษ์	มหาปญฺโญ	รองผู้อ�านวยการส่วนทะเบียนนิสิต	ณ	วันที่	๒๗	สิงหาคม	๒๕๖๕	
8 ข้อมูลจาก	พระครูศรีสิทธิบัณฑิต,	ดร.	ผอ.ส�านักทะเบียนและวัดผล	ณ	วันที่	๔	กันยายน	

๒๕๖๕	
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18 สูจิบัตร

 ในปีการศึกษา	๒๕๖๔	ในหนังสือสูจิบัตร	มีผู้ส�าเร็จการศึกษา	๓,๗๓๑	รูป/คน	
ดังนี้
		 	 ๑.		ดุษฎีบัณฑิต	จ�านวน	๓๒๐	รูป/คน	
	 	 ๒.		มหาบัณฑิต	จ�านวน	๖๖๙	รูป/คน	
	 	 ๓.		บัณฑิต	จ�านวน	๒,๗๔๒	รูป/คน	
	 เป็นเวลา	๗๕	ปี	นับจากพุทธศักราช	๒๔๙๐	ที่เปิดด�าเนินการศึกษาในรูปแบบ	
อดุมศกึษาเป็นต้นมา	มหาวทิยาลยัรบันสิติเข้าศกึษาระดบัปรญิญาตร	ี๖๖			รุน่	(ปัจจบุนั	
เป็นรุ่นที่	๖๗)	ระดับปริญญาโท	๓๑	รุ่น	ระดับปริญญาเอก	๑๗	รุ่น	มีผู้ส�าเร็จการศึกษา	
ทุกระดับรวม	ทั้งสิ้น		๗๒,๑๖๖	รูป/คน	แยกเป็น	
	 	 ๑)		ผู้ส�าเร็จปริญญาตรี	๖๐,๗๐๗	รูป/คน	
	 	 ๒)		ผู้ส�าเร็จปริญญาโท	๙,๔๔๕	รูป/คน	

	 	 ๓)		ผู้ส�าเร็จปริญญาเอก	๒,๓๑๔	รูป/คน 

พันธกิจที่ ๒ วิจัย 
	 สถาบนัวจิยัพทุธศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย	เป็นส่วนงาน

ที่มีหน้าที่ในการพัฒนา	 ส่งเสริม	 ก�ากับ	 ติดตาม	 และประเมินผลการวิจัย	 จัดตั้งขึ้น 

เมื่อวันที่	๘	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๒๒	ซึ่งได้ด�าเนินงานสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย

ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	 โดยได้เริ่มจัดท�าโครงการวิจัยเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๐	 ปัจจุบัน	

มหาวิทยาลัยมีประกาศเรื่องภารกิจ	 อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงาน 

ในมหาวิทยาลัย	พ.ศ.	๒๕๖๒	ก�าหนดให้สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มีภารกิจเกี่ยวกับงาน

วางแผนและพัฒนางานวิจัย	 พัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัย	 ประสานงานจัดหาทุน

สนบัสนนุงานวจิยั	รบัรอง	เผยแพร่และน�างานวจิยัไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาจิตใจและ

สังคม	

	 นบัตัง้แต่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัยโดยสถาบนัวจัิยพุทธศาสตร์	

ได้เริ่มด�าเนินงานโครงการวิจัยถึงปัจจุบัน	ได้อนุมัติให้อาจารย์	นักวิจัยพัฒนาโครงการ

วิจัย	จ�านวน	๒,๓๖๔	โครงการ	ซึ่งได้รับงบประมาณทั้งจากภาครัฐและที่หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องให้ทุนอุดหนุนการวิจัย	 รวมทั้งสิ้น	 ๕๑๙,๒๐๕,๗๕๕	บาท	 ในรอบหลายปีที่
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19๑๓๕ ปี ครบรอบวันสถาปนา

ผ่านมามหาวิทยาลัยได้มีการด�าเนินการวิจัยด้านหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนา	

การน�าหลกัพุทธธรรมไปประยกุต์ในการพฒันาบุคคลและสงัคม	การวิจยัด้านการเรยีน

การสอน	การศึกษา	การพัฒนาสังคม	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	การเรียนรู้	ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น	การสร้างความเข้มแข็งในองค์กร	การวิจัยเชิงพุทธบูรณาการกับศาสตร์ต่าง	ๆ	

เช่น	 พระพุทธศาสนาในอาเซียน:	 ประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ทางสังคม,	 ศึกษา

วเิคราะห์หลกัจรยิศาสตร์ในคมัภร์ีพระพทุธศาสนา,	การจดัการความขัดแย้งของชมุชน

ตามแนวพระพุทธศาสนา,	 การบูรณาการหลักค�าสอนและแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริม 

การอยู่ร่วมกันของชุมชนชาวพุทธ	 คริสต์	 และอิสลามในประเทศไทย,	 รูปแบบและ 

การจดัการสิง่แวดล้อมของวดัในกรงุเทพมหานครตามหลักนเิวศวทิยาพระพุทธศาสนา,	

การพัฒนาระบบสืบค้นและการอนุรักษ์เอกสารและคัมภีร์โบราณของวัดในสังคมไทย	

เป็นต้น	 โดยได้รับรางวัลในระดับประเทศหลายผลงาน	 สรุปได้ว่า	 สถาบันวิจัย 

พุทธศาสตร์ได้ด�าเนินการพัฒนาโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนพันธกิจหลัก

ของมหาวทิยาลยั	คอื	การพฒันาการวจิยัทางพระพทุธศาสนาควบคู่กบัศาสตร์สมัยใหม่

เพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคม

	 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวสู่	“มหาวิทยาลัยที่

จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา	บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่	และสร้างพุทธนวัตกรรม

เพ่ือพฒันาจติใจและสงัคม”	พฒันาระบบการบรหิารจัดการงานวจัิยเพ่ือสร้างองค์ความรู้

และนวัตกรรมควบคู่ไปกับการเรียนการสอน	 การบริการวิชาการ	 และการทะนุบ�ารุง

ศิลปวัฒนธรรม	 เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎกโดยวิธีสหวิทยาการแล้วน�า

องค์ความรู้ท่ีค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาศีลธรรมและจริยธรรมของสังคม	 รวมทั้ง

พัฒนาปัญญาและคุณธรรม	 การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนาโดย

ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อ

พัฒนาคุณภาพนักวิจัย	 ผลงานวิจัย	 งานสร้างสรรค์	 หรือพุทธนวัตกรรมให้มีคุณภาพ	

ประสิทธิภาพและมีความเป็นสากล	 และใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในการผลิต

บัณฑิต	บริการวิชาการ	และทะนุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	เพื่อบูรณาการพระพุทธศาสนา
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กับศาสตร์สมัยใหม่ให้สู ่ภาคปฏิบัติได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม	 นั้น	 สถาบันวิจัย 

พุทธศาสตร์	 ได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การวิจัย	พ.ศ.	๒๕๖๖-๒๕๗๐	ประกอบด้วย	๔	

ยุทธศาสตร์	คือ	ยุทธศาสตร์ที่	๑	การพัฒนาผลงานวิจัย	งานสร้างสรรค์	และนวัตกรรม

เชิงพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคม	 ยุทธศาสตร์ที่	 ๒	 พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด้านการวิจัยและเครือข่ายการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ	ยุทธศาสตร์ที่	

๓	พฒันาระบบนเิวศการวจัิยและแหล่งเรยีนรูก้ารวิจยัอย่างสร้างสรรค์	และยทุธศาสตร์

ที่	๔	พัฒนาระบบนิเวศการวิจัยและแหล่งเรียนรู้การวิจัยอย่างสร้างสรรค์	เชื่อมั่นได้ว่า

จะน�าไปสูก่ารบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายของการพฒันาการวิจยัของมหาวทิยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	และบรรลุยุทธศาสตร์ที่	๒	ของมหาวิทยาลัย	คือ	พัฒนา

งานวิจัยและพุทธนวัตกรรมให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	มีเป้าประสงค์

ในการสร้างระบบและกลไกการส่งเสริมและสนบัสนนุการบริหารงานวจัิยทีไ่ด้มาตรฐาน	

มผีลงานวจิยัหรอืนวตักรรมทีพ่ฒันาปัญญาและคณุธรรม	มผีลงานวจัิย	งานสร้างสรรค์

หรือพุทธนวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่และได้รับการอ้างอิงหรือน�าไปใช้

ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ	

	 อนึง่	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๕	มหาวิทยาลัย	ได้รบังบประมาณจากส�านกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(สกสว.)	เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	

๒๐,๙๖๐,๐๐๐	บาท	(ยีส่บิล้านเก้าแสนหกหม่ืนบาทถ้วน)	และท�าสญัญาให้ทนุอดุหนนุ

การวิจัย	จ�านวน	๓๓	โครงการ	แบ่งออกเป็น	๗	แผนงานวิจัย	คือ	

	 	 ๑)		องค์ความรู้และนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการ	

	 	 ๒)		การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา	

	 	 ๓)		การจดัการมรดกวฒันธรรมและการส่งเสริมภมูปัิญญาและศลิปวัฒนธรรม	

	 	 ๔)		การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและบริการวิชาการแก่สังคมเชิง

สร้างสรรค์	

	 	 ๕)		การพัฒนานวัตกรรมชุมชนวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์	
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	 	 ๖)	การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคมสุขภาวะ	 และ	 (๗)	 การบริหาร

จัดการภาครัฐและการปกครองส่วนท้องถิ่น9 

พันธกิจที่ ๓ บริการวิชาการ 
	 นบัแต่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาจฬุาลงกรณ์	พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	

รัชกาลที่	 ๕	 ได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น	 เมื่อปี	

พุทธศักราช	๒๔๓๐	เพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส�าหรับพระภิกษุ	

สามเณรและคฤหัสถ์	ซึ่งการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในรอบ	๑๓๔	ปี	

ที่ผ่านมา	 ประสบความส�าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจอย่างยิ่ง	 มหาวิทยาลัยได้ท�าหน้าท่ีเป็น	 

เสาหลักของกิจการคณะสงฆ์ไทยในหลายด้าน	 พร้อมกันน้ันก็ท�าหน้าที่เป็นผู ้น�า 

ด้านจิตใจของสังคมประเทศชาติ	 ท�ากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้	 แก่คน 

ในชาติ	มาอย่างต่อเนื่อง	

 ส�านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ซ่ึงเป็นหน่วยงานหนึ่งใน 

สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 โดยมี	พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร.  

ผู้อ�านวยการ	 เป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนและบริหารจัดการด้านการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนา	 กล่าวโดยเฉพาะ	การบริการวิชาการแก่สังคม ซ่ึงเป็นหนึ่ง	 

ในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย	 พึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน	 สังคม	 และ 

ประเทศชาติ	 ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ซึ่งในปีนี้	 ส�านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ	

สังคม	 ได้ด�าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง	 ๆ	 เช่น	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๕	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้อนุมัติให้ด�าเนินโครงการ/กิจกรรมด้าน

การบริการวิชาการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	จ�านวนทั้งสิ้น ๑๗๗ โครงการ	และ

เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ	 ไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 

(โควดิ-๑๙)	มหาวทิยาลยัได้ยดึแนวคดิ	“ล้มแล้วลุกไว”	อนัประกอบด้วย	การพร้อมรับ 

9	 ข้อมูลจาก พระมหาเสรีชน นริสฺสโร ผู้อ�านวยการส่วนบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ์
และนายสุรัตน ์ค�าโสภา ณ	วันที่	๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
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(Cope) การปรับตัว (Adapt)	 และการเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน 

(Transform)	ดังนั้น	มหาวิทยาลัยจึงแผนปรับเปลี่ยนการให้บริการวิชาการแก่สังคม	

ดังนี้	:-

 ๑) พร้อมรับ (Cope)

	 ปรบัปรงุงานบรกิารวชิาการทีม่อียูใ่ห้อยูใ่นรปูแบบการบรกิารวชิาการแบบออนไลน์	

เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความ

หลากหลาย	 นอกจากนี้	 มหาวิทยาลัยยังก�าหนดและขยายกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน 

เพ่ือให้บริการได้ตรงตามความต้องการ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย	ุ 

ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 ๒) ปรับตัว (Adapt)

	 จัดบริการวิชาการที่มุ ่งเน้นพัฒนาทักษะชีวิต	 ให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม	่ 

(New	Normal)	โดยท่ี	มหาวทิยาลยัมคีวามเชีย่วชาญด้านพระพทุธศาสนาและปรชัญา	

มีหลักสูตรท่ีโดดเด่นในการบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่	มีเครือข่าย

ทางการศึกษาที่ครอบคลุมทั่วภูมิภาคทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ซ่ึงตรงกับการ 

จัดกลุ่มมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่	 ๔	 ด้านพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา	 

ส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถแสดงอัตลักษณ์ของตนได้อย่างชัดเจน

 ๓) เปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโต (Transform)

	 จัดท�าหลักสูตรระยะสั้นแบบออนไลน์	 ท่ีสามารถนาไปต่อยอดด้านอาชีพ	 และ

การใช้ชีวิตวิถีใหม่	 (New	Normal)	 โดยท่ี	 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท่ีโดดเด่นในการ 

บูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่

	 อย่างไรก็ตาม	 ส�านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม	 มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบพันธกิจงานด้านการ

บริการวิชาการแก่สังคม	 และงานด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม	 มีหน้าท่ี

ประสานงานกับหน่วยงานท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 เพื่อติดตามการด�าเนินงาน 

ทั้ง	๒	พันธกิจเพื่อรายงานต่อมหาวิทยาลัย	กล่าวโดยเฉพาะ	ด้านการบริการวิชาการ
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แก่สังคม	ปีงบประมาณ	๒๕๖๕	ส�านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม	ได้ให้

บริการหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	 ภายใต้สถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อ	ไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	(โควิด-๑๙)	ดังนี้

	 ๑.		สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ	 (MCU	 TV)	 ด�าเนินการ 

ออกอากาศรูปแบบ	MCU	TV	Online	ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต	มีช่องทางออนไลน์	

เช่น	เว็บไซต์	www.tv.mcu.ac.th,	YouTube	:	MCU	TV,	YouTube	:	MCU	TV- 

Channel,	YouTube	:	MCU	TV	Live,	Facebook	:	MCU	TV	News,	Facebook	:	

MCU	TV-Channel,	Facebook	:	MCU	TV	Live	เป็นต้น

	 ๒.	ประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเผยแพร่กิจกรรมของ

มหาวิทยาลยั	ทางสือ่โซเชยีลมเีดยี	ตัง้แต่เดอืนมกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๕	เป็นต้นมา	จ�านวน

ทั้งสิ้น	๑,๒๐๔	เทป	เช่น

	 	 -		เผยแพร่การเรียนการสอน	 กิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย	 ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต	 วิทยาลัยสงฆ์	 ห้องเรียน	 หน่วยวิทยบริการ	

จ�านวน	๒๘๙	เทป

	 	 -		น�าเสนอข่าวสารทางพระพุทธศาสนาด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม	จ�านวน	๙๔	เทป

	 	 -		น�าเสนอสาระธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านการบริการวิชาการแก่สังคม	

จ�านวน	๗๒๒	เทป

	 	 -		น�าเสนอสารคดีทางพระพุทธศาสนา	จ�านวน	๑๕	เทป

	 	 -		การประชุม/สัมมนาวิชาการ	จ�านวน	๘๔	เทป

	 ๓.	จัดท�าและเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนรายวิชาข้อสอบกลาง	 เผยแพร ่

ผ่านช่องทางออนไลน์	 MCU	 TV	 และสื่อโซเชียลมีเดีย	 ยูทูป	 และ	 E-learning	 ของ

มหาวิทยาลัย	 ซึ่งปัจจุบันด�าเนินการไปแล้ว	 จ�านวน	 ๓	 รายวิชา	 และจะด�าเนินการ 

ให้เสร็จทั้ง	๑๐	รายวิชาในอนาคตต่อไป
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 ๔.	จัดการเรียนการสอนพระอภิธรรม	ทั้งระดับประกาศนียบัตร	ระดับอภิธรรม

บัณฑิต	ทั้ง	๙	ชั้น	ทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์	

	 ๕.	จัดการเรียนการสอนด้านพระพุทธศาสนา	 และกิจกรรมบริการวิชาการ 

แก่เยาวชน	รวมทั้งการอบรมธรรมศึกษา	จ�านวน	๔	แห่ง	ประกอบด้วย	

	 	 ๑)		รร.พอ.มจร	วัดมหาธาตุ	

	 	 ๒)		รร.พอ.มจร	อยุธยา	

	 	 ๓)		รร.พอ.มจร	สาขาโรงเรียนวัดสวนส้ม	

	 	 ๔)		รร.พอ.มจร	สาขาโรงเรียนวัดไตรสามัคคี	จังหวัดสมุทรปราการ

	 นอกจากนี้	ในปีงบประมาณ	๒๕๖๕	ส�านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ

สังคม	 ยังได้ด�าเนินการโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน	 

ณ	 ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน	 ต�าบลแคมป์สน	 อ�าเภอเขาค้อ	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมน�าศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ

เกษตรกรรมทีย่ัง่ยนืน�ามาปรบัใช้ตามสถานการณ์และสภาวการณ์ปัจจบุนัร่วมกบัชมุชน	

เพื่อสร้างต้นแบบการเรียนรู้	การบริหารจัดการพื้นที่ตามรูปแบบแนวทางเกษตรกรรม

ยั่งยืน	 ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาและการบริการจัดการดิน	น�้า	 ป่า	 คน	 ตามศาสตร ์

พระราชา	รวมทั้ง	 เพื่อสืบสานต่อยอด	สร้างรายได้	 เพื่อการพึ่งตนเอง	และช่วยเหลือ

สังคม	ชุมชน	ตามแนวทางศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	โดยการจัดการ

พืน้ที	่จ�านวน	๗	ไร่	เพือ่ด�าเนนิการทีด่นิเพือ่การเกษตรกรรมแบบยัง่ยนื	โดยการขดุอ่าง

เก็บน�้า	 การปรับพื้นท่ีเป็นหน้าข้ันบันได	 การปลูกไม้ผล	 และ	 พืชปัญญาดีเพื่อสร้าง 

รายได้	 เช่น	 ทุเรียนหมอนทอง	 มะม่วงมหาชนก	 เงาะโรงเรียน	 ชะอม	 ไผ่บงหวาน	 

พริกไทย	เป็นต้น10 

	 การบริการวิชาการแก่สังคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 

ได้ส่งเสริมและสนบัสนนุให้คณาจารย์	เจ้าหน้าที	่และนสิติได้ด�าเนนิการ	กล่าวโดยเฉพาะ

10		 ดร.วรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา รองผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ 
สังคม ณ วันที ่๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
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นิสิตมหาวิทยาลัยมีโครงการกิจกรรมส�าคัญที่ได้ด�าเนินการ	 ได้แก่โครงการบรรพชา 

และอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 เพื่อให้การศึกษาอบรม

และปลูกฝังคุณธรรมแก่	 เยาวชนชายหญิงทุกปี	 ซึ่งโครงการนี้ได้มีการด�าเนินการ 

มาตั้งแต่ปี	๒๕๒๓	จนถึงปัจจุบัน	รวมเป็นปีที่	๔๑	มีหน่วยอบรมจ�านวนทั้งสิ้น	๗,๙๔๕	

หน่วยอบรม	 มีผู ้เข้าร่วมโครงการ	 แล้วเป็นจ�านวนท้ังสิ้น	 ๒,๒๐๔,๑๗๗	 รูป/คน	 

นับเฉพาะในรอบ	๗	ปีย้อนหลังคือ	ปี	๒๕๕๖	จ�านวน	๔๐๖	โครงการ	ปี	๒๕๕๗	จ�านวน	

๓๙๙	โครงการ	ปี	๒๕๕๘	จ�าวน	๓๖๖	โครงการ	ปี	๒๕๕๙	จ�านวน	๔๕๒	โครงการ	 

ปี	๒๕๖๐	จ�านวน	๓๘๙	โครงการ	ปี	๒๕๖๑	จ�านวน	๓๖๖	โครงการ	ปี	๒๕๖๒	จ�านวน	

๓๑๘	 โครงการ	 ปี	 ๒๕๖๓	 (งด)	 ปี	 ๒๕๖๔	 จ�านวน	๙๖	 โครงการ	 ปี	 ๒๕๖๕	 (งด)	 

รวมทั้งสิ้น	 ๒,๗๙๒	 โครงการ	 มีผู ้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น	 ๕๑๐,๗๓๔	 รูป/คน	 

ใช้งบประมาณทั้งที่	ได้รับจัดสรรจากรัฐและการบริจาคของประชาชนทั่วไป	ประมาณ

การรวมเป็นเงิน	๓๕๘,๑๘๖,๒๘๕	บาท11	(สามร้อยห้าสิบแปดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่น

หกพันสองร้อย	แปดสิบห้าบาทถ้วน)	

	 นิสิตของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี	หลังสอบได้หน่วยกิตสะสมครบตาม

หลักสูตรที่เข้าศึกษาครบทุกรายวิชา	แล้วต้องออกปฏิบัติศาสนกิจบริการวิชาการ	๑	ปี	

ก่อนเข้ารับปริญญาตามข้อก�าหนดของมหาวิทยาลัย	 นับเฉพาะ	 ๑๐	 ปี	 ย้อนหลังคือ	

ระหว่างพุทธศักราช	 ๒๕๕๕-๒๕๖๕	 มีนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ	 จ�านวน	 ๑๖,๔๗๖	 รูป	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีพุทธศักราช	 ๒๕๕๙	 เป็นต้นมา	 มหาวิทยาลัยได้พัฒนา

กระบวนการและกลไกการปฏิบัติศาสนกิจโดย	 ก�าหนดให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจใน 

รปูแบบของโครงการทีม่คีวามสอดคล้องกบังานกจิการคณะสงฆ์ทัง้	๖	ด้าน	คอื	ปกครอง	

ศาสนศึกษา	เผยแผ่	ศึกษาสงเคราะห์	สาธารณูปการ	และสาธารณสงเคราะห์	

	 ในปี	๒๕๖๕	นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ	รุ่น	๖๗	มีโครงการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต

ทั้งสิ้น	 จ�านวน	 ๑,๒๔๑	 โครงการ	 ซึ่งนิสิตท�าหน้าที่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์

11	ข้อมลูจาก	พระมหาประยรู	โชตวิโร,	ดร.ผูอ้�านวยการกองกจิการนสิติ	ส�านกังานอธกิารบดี	
ณ	วันที่	๒๕	สิงหาคม	๒๕๖๕	
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โครงการที่ก�าหนด	 เช่น	 สอนพระปริยัติธรรม	 สอนศีลธรรมในโรงเรียน	 สงเคราะห์ 

ช่วยเหลือสังคมและชุมชน	 และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป	

โดยโครงการปฏิบัติศาสนกิจที่มีพระนิสิตด�าเนินการมากที่สุด	คือ	ด้านเผยแผ่	จ�านวน	

๔๙๔	โครงการ	รองลงมาตามล�าดบั	คอื	ด้านสาธารณสงเคราะห์	จ�านวน	๒๖๑	โครงการ	

ด้านสาธารณูปการ	จ�านวน	๒๐๒	โครงการ	ด้านศกึษาสงเคราะห์	จ�านวน	๑๘๒	โครงการ	

ด้านศึกษาสงเคราะห์	จ�านวน	๘๑	โครงการ	และด้านปกครอง	จ�านวน	๒๑	โครงการ	

	 นอกจากนี้	 มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานโครงการ 

พระบณัฑติอาสาพฒันาชาวเขา	(พระธรรมจารกิ)	ตัง้แต่พทุธศกัราช	๒๕๔๓	ครอบคลมุ

พื้นที่	๘	จังหวัด	คือ	เชียงใหม่	เชียงราย	ล�าปาง	แม่ฮ่องสอน	ล�าพูน	แพร่	น่าน	ตาก	

และพะเยา	ชาติพันธุ์ชนเผ่าคือ	กระเหรี่ยง	 เย้า	มูเซอ	ลีซอ	ม้ง	ลั๊วะ	อาข่า	ไทยใหญ่	

และไทลื้อ	ปัจจุบันมีจ�านวน	๓๖	อาศรม	มีพระบัณฑิตอยู่ประจ�า	๓๖	 รูป	ท�าหน้าที่ 

สอนพระพุทธศาสนา	รณรงค์ให้ลด	ละ	เลิกอบายมุข	จัดหาสวัสดิการ	สร้างจิตส�านึก

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 ให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส่งเสริมให้เรียนต่อ 

ระดับปริญญาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

	 มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินงานโครงการเผยแผ่ศีลธรรมน�าธรรมะสู่สังคม	 โดยการ	

ให้บริการการฝึกอบรมคุณธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ข้าราชการ	 และบุคลากร	 

ในหน่วยงานองค์กรต่าง	 ๆ	 ส่วนงานที่รับผิดชอบหลัก	 ก็คือ	 ส่วนวางแผนและพัฒนา	

การอบรม	 สถาบันวิปัสสนาธุระ	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในช่วงป ี

ที่ผ่านมา	 ได้ด�าเนินการหลายโครงการ	 เช่น	 โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 

แก่ข้าราชการ	 ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานต่างๆเข้ามาปฏิบัติธรรม	 ตามหลัก 

มหาสติปัฏฐาน	๔	จ�านวน	๔	ครั้ง	มีผู้เข้าปฏิบัติธรรม	จ�านวน	๓๖๐	คน	

	 โครงการเผยแผ่ศีลธรรมน�าธรรมะสู่สังคม	 จัดสาธยายพระไตรปิฎกออนไลน์	 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ	 จ�านวน	 ๒๖๕	 รูป/คน	 โครงการปฏิบัติธรรมนิสิตบัณฑิตศึกษา
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27๑๓๕ ปี ครบรอบวันสถาปนา

ออนไลน์ทั่วประเทศ	 จ�านวน	 ๗	 รุ่น	 มีนิสิตผู้เข้าปฏิบัติธรรมจ�านวนทั้งสิ้น	 ๒,๓๖๐	 

รูป/คน	(plan-vipassana.mcu.	ac.th)12 

	 มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	โดยส�านกังานพระสอนศลีธรรม	และ

หน่วยจดัการศกึษาของมหาวทิยาลยัในระดบัวทิยาเขต	วทิยาลัยสงฆ์	หน่วยวทิยบริการ	

และห้องเรียน	 ได้ร่วมกันรับผิดชอบสรรหา	 คัดเลือก	 อาราธนานิมนต์พระภิกษุท่ีม ี

ความรู้	 ความพร้อมเข้ามาเป็นพระสอนศีลธรรม	 ในแต่ละปีมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	

๑๘,๐๐๐	รูป	เข้าไปท�าหน้าที่ในสถานศึกษาต่าง	ๆ	ทั่วประเทศ	ทุกพื้นที่	๗๗	จังหวัด	

โดยมีบทบาทเป็นผู้ช่วยครูสอนสาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา	 ในกลุ่มสาระ

สงัคมศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม	ตามเนือ้หาหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน	

สอนทั้งในระดับประถมศึกษา	 มัธยมศึกษา	 อาชีวศึกษา	 โดยที่แต่ละปี	 มีนักเรียน 

ไม่น้อยกว่า	๑,๐๐๐,๐๐๐	คน	ในสถานศึกษามากกว่า	๑๐,๐๐๐	แห่ง	ได้รับการพัฒนา	

ฝึกอบรมคณุธรรม	จรยิธรรมอย่างเป็นองค์รวมรอบด้านจากพระสอนศลีธรรม	และเพือ่

ให้พระสอนศีลธรรมมีขีดความสามารถที่สูงขึ้น	 จัดการเรียนการสอนได้อย่างทันสมัย	

สอดรับกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ	 เหมาะสม 

กับวัยของผู้เรียน	 ได้ท�าความร่วมมือกับสถาบันอาศรมศิลป์	 และโรงเรียนรุ่งอรุณ	 

ตลอดจนถึงมูลนิธิสตาร์ฟิช	คันทรี่	โฮม	ร่วมกันแสวงหาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ

การจัดการเรียนการสอนให้กับพระสอนศีลธรรมมาอย่างต่อเนื่อง	

	 นอกจากนี้	ได้ประสานความร่วมมอืกบัพระสงัฆาธกิารในเขตปกครองคณะสงฆ์	

๑๘	 ภาค	 ทั่วประเทศ	 และส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดยส�านัก

พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา	 ได้ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาแนววิถีพุทธ	 

ที่เรียกว่า	“โรงเรียนวิถีพุทธ”	มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๐	เป็นต้นมา	จนถึงปัจจุบัน	พ.ศ.

๒๕๖๕	มีเป้าหมาย	ร่วมกันในการน�าหลักธรรมค�าสอนทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ

หลกัไตรสกิขาเข้าไปบรูณาการประยกุต์ใช้ในการบริหาร	และพัฒนาผู้เรียนในภาพรวม

12	 ข้อมูลจาก	 พระมหาวริทธ์ิธร	 วรเวที	 รักษาการผู้อ�านวยการส่วนวางแผนและพัฒนา	 
การอบรม	สถาบันวิปัสสนาธุระ	ณ	วันที่	๒๓	สิงหาคม	๒๕๖๔	

01. ��������� (2556).indd   27 5/9/2565   23:10:43



28 สูจิบัตร

ของโรงเรียนผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม	 แสวงหา	 ปัญญาและมีเมตตา	 มุ่งเน้น 

การพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาประเทศ	 โดยมีโรงเรียนในสังกัด

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน	(สพฐ.)	ทัว่ประเทศ	เข้าร่วมโครงการเป็น

วถิพีทุธ	จ�านวน	๒๒,๐๖๘	โรงเรยีน	ผ่านการประเมนิตามอตัลกัษณ์วถิพีทุธ	๒๙	ประการ	

เป็นวิถีพุทธชั้นน�า	๑,๔๖๙	โรงเรียน	และผ่านการประเมินตามอัตลักษณ์วิถีพุทธ	๔๕	

ประการ	เป็นวิถีพุทธพระราชทาน	จ�านวน	๑๒๗	โรงเรียน13

	 และมากไปกว่านัน้	ยงัมคีวามร่วมมอืกบัส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา	

โดยมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน	 ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธกิาร	ระดบัประกาศนยีบัตรวชิาชพี	(ปวช.)	และระดบัประกาศนยีบตัร

วิชาชีพช้ันสูง	 (ปวส.)	 ที่น�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นกรอบในการพัฒนา

มนุษย์แบบองค์รวม	 และบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาตามหลัก

ไตรสิกขา	เพื่อพัฒนาผู้บริหาร	ครู	บุคลากรทางการศึกษา	และนักเรียน	นักศึกษา	ให้

มีพฤติกรรมด้านกาย	 วาจา	 ใจ	 ในการด�าเนินชีวิตที่ดีงาม	 สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างมีความสุข	และมีความเป็นจิตอาสา	จิตสาธารณะ	พัฒนาปัญญาอย่างสร้างสรรค์

ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม	 ร่วมรักษาเอกลักษณ์	 และวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย	 

และรู้รับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของความเป็นพลเมืองไทย	 เข้าร่วมผ่านระบบการ

ประเมินตนเอง	 (BVCAS)	 จ�านวน	 ๗๖	 แห่ง	 มีสถานศึกษาที่มีผลการด�าเนินงาน 

ด้านวิถีพุทธเป็นที่ประจักษ์	 ผ่านการประเมินยกระดับเป็นอาชีววิถีพุทธพระราชทาน	

๑๙	แห่ง	

	 อีกส่วนงานหนึ่ง	 คือ	 สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา	 นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย

สนับการศึกษาเป็นอย่างย่ิง	 เพราะได้สร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ปรากฏ	 สร้างสรรค์ 

ผลงานวิชาการให้เราได้ศึกษาเล่าเรียนกัน	 พอสรุปงานที่ด�าเนินการเสร็จแล้วและ 

ก�าลังด�าเนินการ14	อาทิ	เช่น 

13	ข้อมูลจาก	นายขวัญตระกูล	บุทธิจักร	รองผู้อ�านวยการส�านักงานพระสอนศีลธรรม	ณ	
วันที่	๒๙	สิงหาคม	๒๕๖๕	

14  ข้อมูลจาก พระมหาสมเดช	ตปสีโล,	ดร.	ผู้อ�านวยการการ	ณ	วันที่	๑๐	สิงหาคม	๒๕๖๕
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	 การจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาบาลี	 ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก�	 ๒๕๐๐	 และมีการ 

จัดพิมพ์ซ�้าเป็นครั้งที่	๒	ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๕	

	 การแปลและจดัพมิพ์พระไตรปิฎกภาษาไทย	ฉบบัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั	

มีการจัดพิมพ์ซ�้าแล้ว	 ๑๔	 ครั้ง	 นับเป็นจ�านวนเล่มหนังสือ	 ๑,๖๖๕๐,๐๐๐	 เล่ม	 

(หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันเล่ม)	ดังสถิติการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทย	ฉบับ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๓๙	-	๒๕๖๕

ครั้งที่ จ�านวนชุด จ�านวนเล่ม หมายเหตุ

ครั้งพิเศษ ๖,๐๐๐ 	 ๒๗๐,๐๐๐ กรณีพิเศษ	เฉลิมพระเกียรติ

ครั้งที่	๑ ๕,๐๐๐ 	 ๒๒๕,๐๐๐

ครั้งที่	๒ ๒,๐๐๐ 	 ๙๐,๐๐๐

ครั้งที่	๓ ๒,๐๐๐ 	 ๙๐,๐๐๐

ครั้งที่	๔ ๒,๐๐๐ 	 ๙๐,๐๐๐

ครั้งที่	๕ ๒,๐๐๐ 	 ๙๐,๐๐๐

ครั้งที่	๖ ๒,๐๐๐ 	 ๙๐,๐๐๐

ครั้งที่	๗ ๒,๐๐๐ 	 ๙๐,๐๐๐

ครั้งที่	๘ ๒,๐๐๐ 	 ๙๐,๐๐๐

ครั้งที่	๙ ๒,๐๐๐ 	 ๙๐,๐๐๐

ครั้งที่	๑๐ ๒,๐๐๐ 	 ๙๐,๐๐๐

ครั้งที่	๑๑ ๒,๐๐๐ 	 ๙๐,๐๐๐

ครั้งที่	๑๒ ๒,๐๐๐ 	 ๙๐,๐๐๐

ครั้งที่	๑๓ ๒,๐๐๐ 	 ๙๐,๐๐๐

ครั้งที่	๑๔ ๒,๐๐๐ 	 ๙๐,๐๐๐

รวม ๓๗,๐๐๐ ๑,๖๖๕,๐๐๐ (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันเล่ม)
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 การจัดพิมพ์อรรถกถาภาษาบาลี	 ฎีกาบาลี	 อนุฎีกาบาลี	 รวมทั้งคัมภีร์ปกรณ ์

วิเสสอีกหลายเล่ม

	 การแปลและจัดพิมพ์อรรถกถาภาษาไทยและคัมภีร์ปกรณ์วิเสสภาษาไทย	เช่น	

วิสุทธิมรรค	มังคลัตถทีปนี	และมิลินทปัญหา	เป็นต้น	รวมเป็นชุด	๕๕	เล่ม	

	 การจัดพมิพ์คัมภร์ีพทุธศาสน์อืน่ๆ	เช่น	พระไตรปิฎกแก่นธรรม	คมัภร์ีสตุตสงัคหะ	

เป็นต้น

	 การปริวรรต	 การแปลคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา	 เช่น	 ปริวรรตคัมภีร์ชาดก- 

ปุราณฎีกาจากบาลีอักษรพม่าเป็นบาลีอักษรไทย	 การปริวรรตคัมภีร์อัฏฐสาลินีจาก 

บาลีอักษรพม่าเป็นบาลีอักษรไทย	 และการแปลคัมภีร์วิมุตติมรรคเป็นภาษาบาลี	 

จากต้นฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย	(ก�าลังด�าเนินการ)

	 การรวบรวมและอนุรักษ์พระไตรปิฎกภาษาต่างๆ	รวมทั้งการส�ารวจและจัดท�า

บัญชีคัมภีร์พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

	 การจัดท�าพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย	เพื่อให้เป็นหนังสืออ้างอิงส�าหรับ

ค้นคว้าศัพท์ทางพระพุทธศาสนา	

	 ด้านการบริการวิชาการ	ได้เปิดหลักสูตรวุฒิบัตรพระไตรปิฎกศึกษา	จัดสัมมนา

เครือข่ายวิชาการทางพระพุทธศาสนา	ร่วมกับสถาบันและหน่วยงานต่าง	ๆ	ทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย	 ในปี	 ๒๕๖๕	 ร่วมกับ	 ๑๐	 สถาบัน	 จัดสัมมนาวิชาการ 

ทางพระพุทธศาสนาในหัวข้อ	“พระไตรปิฎก:	 เรียนรู้	 เข้าใจ	น�าไปใช้ในโลกยุค	Next	

Normalจะขึ้นในในวันที่	๑๒	กันยายน	๒๕๖๕	

	 ในการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา	(COVID-19)	ส่วนงานของมหาวทิยาลยั	

ที่มีบทบาทโดดเด่นมาก	 ก็คือ	 ส�านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ซ่ึงส่วนงานนี	้ 

มีภารกิจเกี่ยวกับงานพัฒนาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เทคโนโลยี	 

การศึกษา	ส่งเสริม	พัฒนาและให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ	

	 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	 (COVID-19)	 นี้	 ส�านัก	 

หอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ได้ให้บริการเคร่ืองมือส�าหรับสนับสนุนการเรียน  
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การสอนออนไลน์ส�าหรับอาจารย์และนิสิตและการท�างานจากบ้าน	 (Work	 From	

Home)	 ส�าหรับบุคลากร	 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงความรุนแรงของสถานการณ	์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	ดังนี้	

 ๑) ด้านการเรียนการสอนออนไลน์ 

	 -		สอนผ่านระบบวิดโีอคอนเฟอเรนซ์	(video	conference)	ด้วย	Zoom	Cloud	

Meetings,	Google	Meet	หรือ	Microsoft	Teams	

	 -		บันทึกวิดีโอการสอนของตนแล้วแจกจ่ายให้ผู้เรียนผ่านระบบจัดเก็บข้อมูล	

แบบคลาวด์	 (cloud	 storage)	 ด้วย	 Google	 Drive	 หรือ	Microsoft	 OneDrive	 

แล้วจ�ากัดสิทธิการเข้าถึง	

	 -		สร้างและใช้งานห้องเรียนออนไลน์	(e-classroom)	ด้วย	MCU	E-Learning,	

Microsoft	 Teams	 หรือ	 Google	 Classroom	 ซ่ึงมีคุณลักษณะ	ที่มีประโยชน์ต่อ 

การเรียนการสอน	เช่น	การแจกจ่ายเอกสารประกอบการสอน	การสนทนา	การสร้าง

กระดานถามตอบ	

	 -		การมอบหมายงานหรือสั่งการบ้าน	 การตรวจงาน	 การสร้างแบบทดสอบ	 

และการให้คะแนน	เป็นต้น	

	 -		สอบออนไลน์	ด้วย	MCU	E-Testing	ซึ่งรองรับค�าถามได้หลากหลาย	รูปแบบ	

	 -		บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์

 ๒) ด้านการท�างานจากทางบ้าน (Work From Home) 

	 -		ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์	 (video	 conference)	 ด้วย	 Zoom	

Cloud	Meetings,	Microsoft	Teams	หรือ	Google	Meet	

	 -		งานต่าง	 ๆ	 ผ่านช่องทางออนไลน์	 เช่น	 ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส	์ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	MIS	ระบบสารสนเทศวิจัย	ระบบทะเบียนนิสิต	และ	

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	เป็นต้น	

	 -		งานเอกสารส�านักงานออนไลน์ด้วย	Google	App	หรือ	Microsoft	Office	

365 
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	 -		จัดเก็บข้อมูลและแลกเปลี่ยนไฟล์ข้อมูลกันด้วย	 Google	 Drive	 หรือ	 

Microsoft	OneDrive	

	 -		ใช้	Microsoft	Teams	ซึง่เครือ่งมอืทีม่คีณุลกัษณะส�าหรบัสือ่สารระดบั	องค์กร	

เช่น	การสร้างกลุ่มงาน	การสนทนากลุ่ม	วางแผนงาน	ติดตามความคืบหน้า	และการ

นัดหมาย	เป็นต้น15 

		 ส ่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ส�านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ16 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 มีภารกิจหลักมีหน้าที่รับผิดชอบในการ

พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย	ทั้งด้านการจัดหา	พัฒนา	และบ�ารุงรักษา	

ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	 ตลอดจนการด�าเนินการด้านคอมพิวเตอร์

เพ่ือการศึกษา	 เน้นการจัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากร	 และนิสิต	 ให้มีความรู ้

ความเข้าใจ	 และมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า	 และด�าเนินการ

สนับสนุนการผลิตและการพัฒนา	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย	ทั้งส่วนกลาง	วิทยาเขต	วิทยาลัย	ห้องเรียน	หน่วยวิทยบริการ	และสถาน

บันสมทบ

		 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เกิดข้ึนจากแนวคิดของพระราชวรมุนี	 อธิการบดี	

(ปัจจุบันเลื่อนสมณะศักดิ์เป็นพระพรหมบัณฑิต,	ศ.ดร.)	ที่จะน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้เพื่อการบริหาร	การค้นคว้าวิจัย	การเผยแผ่กิจกรรมของมหาวิทยาลัย	การเรียน

การสอน	การติดต่อประสานงาน	ระหว่างส่วนกลาง	วิทยาเขต	วิทยาลัยสงฆ์	ห้องเรียน	

หน่วยวิทยบริการและสถาบันสมทบ	 โดย	 ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๐	

15	ข้อมูลจาก	พระมหาช�านาญ	มหาชาโน,	ดร.	ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดและเทคโนโลยี	
สารสนเทศ	๒๕	สิงหาคม	๒๕๖๕ 

16	ข้อมูลจาก	พระมหาช�านาญ	มหาชาโน,	ดร.	ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดและเทคโนโลยี	
สารสนเทศ	๒๒	สิงหาคม	๒๕๖๔	
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  ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	มหาวิทยาลัยได้ประกาศก�าหนดส่วนงานใหม่	พ.ศ.	๒๕๕๖	

ใน	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๐	ตอนพิเศษ	๑๘๙	ง	ลงวันที่	๒๕	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๖	

แบ่งงาน	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ	แบ่งกลุ่มงานออกเป็น	๓	กลุ่มงาน	คือ

	 ๑.	กลุ่มงานบริหาร	 :	 ปฏิบัติงานด้านธุรการ	 ประสานงานด้านงบประมาณ 

การเงิน	 การบัญชี	 พัสดุ	 บุคลากร	 นโยบายและแผนพัฒนา	 รวมทั้งประสานงานกับ 

ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	และ	ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

	 ๒.	กลุ ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ	 :	 ปฏิบัติงานจัดหาและควบคุมการ 

ติดตั้ง	 บ�ารุงรักษา	 พัฒนาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรม

คอมพิวเตอร์	 รวมทั้ง	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 ประเมินผลด้านการใช้ระบบสารสนเทศ	 

และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่	ได้รับมอบหมาย

	 ๓.	กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา	 :	 ปฏิบัติงานจัดอบรมบุคลากรและนิสิต

นักศึกษาของ	 มหาวิทยาลัยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 งานบริหารจัดการเว็บไซต	์

งานบริการการเรียนการสอน	 ออนไลน์	 (E-Learning)	 และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย

	 งานที่ด�าเนินการในปัจจุบัน	ประกอบด้วย

		 ๑.	ด้านเครือข่าย	 Network	 พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พื้นฐาน	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ทั้งส่วนกลาง	 วิทยาเขต	 วิทยาลัยสงฆ	์

ห้องเรยีน	หน่วยวทิยบรกิาร	และสถาบันสมทบ	ทีส่ามารถให้บรกิารตดิต่อสือ่สาร	สบืค้น

ข้อมูล	ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง	ชื่อว่า	MCUNetwork	

	 ๒.		ด้านการพัฒนาระบบ	Application	ได้พัฒนาและจัดหาซอฟต์แวร์เพื่อการ

บริหาร	การพัฒนา	ฐานข้อมูล	การพัฒนาเว็บไซต์	

		 ๓.		ด้านการสนบัสนนุการศกึษา	ได้จดัหาสือ่การสอนประจ�าห้องเรยีน	ห้องปฏบัิติ

การคอมพิวเตอร์	ให้กับส่วนกลาง	วิทยาเขต	วิทยาลัยสงฆ์	ครบทุกแห่ง

	 ๕.		ด้านการพัฒนาบุคลากร	 ได้จัดอบรมให้บุคลากรทุกระดับให้สามารถใช้งาน

ระบบไอที	ที่ได้อย่างเหมาะสม	และได้ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานไปศึกษา	ดูงาน	
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อย่างต่อเนื่อง	ได้จัดอบรมหลักสูตรต่าง	ๆ 	เช่น	เครือข่ายฐานข้อมูล	โปรแกรมประยุกต์	

สือ่การเรยีน	การสอนท่ีสอดคล้องกบัภารกจิอย่างต่อเนือ่ง	มห้ีองปฏบิตักิารคอมพิวเตอร์

กว่า	๙๐	เครือ่งไว้	บริการอบรมการเรยีนการสอนและกจิกรรมต่าง	ๆ 	ของมหาวทิยาลยั	

	 ในสถานการณ์โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	หรอื	โรควดิ-๑๙	(COVID-19)	ตัง้แต่

วันที่	 ๒๖	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๓	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประกาศให้

บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน	(Work	From	Home)	และท�าการเรียนการสอนในรูปแบบ

ออนไลน์	 และมีการวัดและประเมินผล	 น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร

จัดการ	 การเรียนสอนในรูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ	 ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากร 

ทัง้ส่วนกลางและส่วนภมูภิาคอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ป้องกนัและลดความเสีย่งความรนุแรง

ของสถานการณ์	การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	โคโรนา	(COVID-19)	

	 สรุปได้	๗	ด้าน	ประกอบด้วย

  ๑) ด้านการบริหารจัดการและการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 

	 ช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 –	 ๒๕๖๕	

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	โดยส�านกัหอสมดุและเทคโนโลยสีารสนเทศ	

ได้รับมอบหมายให้ดูแล	Application	Zoom	จ�านวน	๑๒๑	User	และ	๕๐๐	User	

ใช้เพื่อการประชุม	 สัมมนา	 การจัดกิจกรรมต่างๆ	 การเรียนการสอนสอนผ่านระบบ 

วิดีโอคอนเฟอเรนซ์	(video	conference)	Zoom	Cloud	Meetings,	Google	Meet,	

Microsoft	Teams	ควบคูก่บั	Application	Line,	McuMile	รวมทัง้น�าระบบการเรียน

การสอนรูปแบบออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของบุคลากร	

นิสิต	 และประชาชนทั่วไป	 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถใช้งานในรูปแบบ

ออนไลน์ได้อย่างทั่วถึง
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ภาพแสดงการบริการจัดการและการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์สูงสุดของปี	พ.ศ.	๒๕๖๔

 ๒) สนับสนุนการท�างานที่บ้าน (Work From Home) 

	 ระบบสนบัสนนุการท�างานท่ีบ้าน	มกีารน�าระบบจดัเก็บข้อมลูเพือ่ใช้งานร่วมกนั	

แบบคลาวด์	(Cloud	Storage)	การจดัเกบ็และแลกเปล่ียนไฟล์ข้อมลูระหว่างบคุลากร

ในส่วนงานท�างานร่วมกันในรูปแบบไฟล์อิเลคทรอนิกส์	 Google	 Drive,	Microsoft	

One	 Drive	 พร้อมกันน้ีมีการน�าเครื่องมือท่ีมีคุณลักษณะส�าหรับสื่อสารระดับองค์กร	

การท�างานแบบกลุ่ม	การสนทนากลุ่ม	การวางแผนงาน	การนัดหมาย	การมอบหมาย

และการติดตามงานด้วย	Microsoft	Teams,	และ	Microsoft	Office365

 ๓) ด้านการเรียนการสอน การวดัและประเมนิผลในรปูแบบออนไลน์	ประกอบ

ด้วย	Platform : e-learning, e-testing, MOOC

  MCU e-Learning https://elearning.mcu.ac.th/ (รายวชิาเพือ่การเรยีน

การสอนออนไลน์)

	 อาจารย์ผู้สร้างรายวิชา	 จ�านวน	 ๕๙๐	 รูป/คน

	 นิสิตบนระบบ		 จ�านวน	 ๒๖,๘๓๘	 รูป/คน

	 รายวิชาออนไลน์	 จ�านวน	 ๑,๕๔๖	 รายวชิาการสอนออนไลน์

	 Activity	(กิจกรรมบนระบบ)	 จ�านวน	 ๒๗,๔๒๗	 Activity	(กิจกรรม)

	 ส่วนจัดการศึกษา	(ใช้ระบบ)	 จ�านวน	 ๓๗	 ส่วนจัดการศึกษา
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		 มีการจัดเก็บสถิติการใช้บริการสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในปีการศึกษา	

๒๕๖๔	รวม	๑,๕๙๑,๖๐๐	ครั้ง

  MCU e-Testing https://testing.mcu.ac.th/ (รายวิชาเพื่อการวัดและ

ประเมินผลออนไลน์)

	 อาจารย์ผู้สร้างรายวิชา	 จ�านวน	 ๔๙๐	 รูป/คน

	 นิสิตบนระบบ		 จ�านวน	 ๒๖,๗๐๐	 รูป/คน

	 รายวิชาสอบออนไลน์	 จ�านวน	 ๑,๕๘๐	 รายวิชาการวัดและ

	 	 	 	 	 	 	 	 ประเมินผลออนไลน์

	 Activity	(ห้องสอบ)	 จ�านวน	 ๕,๒๙๓	 Activity	(ห้องสอบ)

	 ส่วนจัดการศึกษา	(ใช้ระบบ)	จ�านวน	 ๔๕	 ส่วนจัดการศึกษา

		 มีการจดัเก็บสถติกิารใช้บรกิารวัดและประเมนิผลออนไลน์	ในปีการศกึษา	๒๕๖๔	

รวม	๑,๖๑๔,๓๐๐	ครั้ง

  บูรณาการระบบเพือ่รองรบัการสอบรายวชิาข้อสอบกลาง และการสอบหลกั

ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

 	รายวิชาข้อสอบกลางทั่วประเทศ	ตั้งแต่ปีการศึกษา	๒๕๖๒	ภาคการศึกษา

ที่	๒	ถึงปีการศึกษา	๒๕๖๔

 	และรายวิชาข้อสอบกลาง	 ภาคฤดูร้อน	 ปีการศึกษา	 ๒๕๖๔	 จ�านวน	 ๑๐	

รายวิชา	(ก�าลังด�าเนินการ)

 	เกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ประจ�าปีการศึกษา	

๒๕๖๓	–	๒๕๖๔

 	สอบปลายภาคระดบับณัฑติศกึษา	สถาบนัภาษา	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๖๔	

ในทุกรายวิชา
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 MCU MOOC https://mooc.mcu.ac.th/ (ระบบการจดัการเรียนการสอน

ออนไลน์ระบบเปิดส�าหรับมหาชน)

	 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ได้พัฒนาระบบ	MCU	MOOC	 (Massive	 Open	

Online	 Course)	 เพื่อรองรับการพัฒนารายวิชาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย	ให้เป็นรายวิชาแบบเปิดหรือมหาชน	และพัฒนารายวิชาแบบเปิดส�าหรับ

คณาจารย์	 นิสิต	 และเจ้าหน้าท่ีบุคลากร	 ได้เรียน	 และรู้วิธีการใช้งานระบบ	ปัจจุบัน

รายวิชาที่ online บนระบบ ดังนี้

 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จ�านวน ๔ Content

	 	 ๑.	การสร้างและจัดการรายวิชา	MCU	MOOC

	 	 ๒.	เทคนิคการสร้างอินโฟกราฟิกในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความสามารถ 

ในการออกแบบ	ส�าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย

	 	 ๓.	การใช้งานโปรแกรมส�านักงานเบื้องต้น

	 	 ๔.	ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	Skill)

 รายวิชาออนไลน์แบบเปิด (Video บันทึกการบรรยายย้อนหลัง)

	 	 ๑.	ปรัชญาเบื้องต้น	โดย	พระธรรมวัชรบัณฑิต,	ศ.ดร.

	 	 ๒.	พระไตรปิฎกวิเคราะห์	โดย	ศ.พิเศษ	เสถียรพงษ์	วรรณปก	ราชบัณฑิต

 ๔) การพัฒนาเว็บไซต์

	 เวบ็ไซต์ส่วนงานมทีัง้หมด	๑๓๙	เวบ็เวบ็ไซต์พัฒนาขึน้ตามพันธกจิมหาวทิยาลัย	

มีจ�านวน	๓๙	มากที่สุด	รองลงมาคือ	 เว็บเว็บไซต์ระดับวิทยาเขต/วิทยาลัย	มีจ�านวน	

๓๗	เวบ็	เวบ็ไซต์ส�านกั/สถาบัน/กอง	มจี�านวน	๒๗	เวบ็	เวบ็ไซต์คณะ/ภาควชิา	มจี�านวน	

๑๘	เว็บไซต์ห้องเรียน/หน่วยวิทยบริการ/สถาบันสมทบ	มีจ�านวน	๑๓	เว็บตามล�าดับ

01. ��������� (2556).indd   37 5/9/2565   23:10:44



38 สูจิบัตร

ตารางแสดงจ�านวนเว็บไซต์ที่พัฒนาแยกตามส่วนงาน

  ๕) ระบบยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม

	 เนื่องจากรัฐบาลได้สนับสนุนส่วนลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมแก่นิสิต	

นกัศึกษาทีก่�าลงัศกึษาอยู	่ทางมหาวทิยาลยั	โดยส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ	และส่วนงาน

ที่เกี่ยวข้องได้การพัฒนาระบบยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม 

การศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 

การออกแบบและพัฒนาในรูปแบบ	 เว็บแอปพลิเคชัน	 (Web	 Application)	 

ชื่อ	 covidrefund.mcu.ac.th	 มีระบบบริหารจัดการหน้าบ้าน	 (Front	 End)	 ระบบ

สมาชกิ	ระบบเพือ่ยนืยนัสทิธิ	์และระบบหลงับ้าน	(	Back	End)	ส�าหรับผูบ้ริการจัดการ	
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คือ	การจัดการนิสิต	การจัดการแอดมิน	การออกรายงาน	การจัดการการตั้งค่าระบบ	

จ�านวนนิสิตที่เข้าไปยืนยันทั้ง	18,672	รูป/คน	คืนเงินนิสิตแล้ว	13,176	รูป/คน	นิสิต

ไม่รับสิทธิ	1,388	รูป/คน	ผลการด�าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์

รูปแสดงสรุปนิสิตใช้ระบบ

 ๖) ด้านพัฒนาโปรแกรม Application

		 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 

มี	๒๖	ระบบ	ใช้งานร่วมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	และโปรแกรมใช้เฉพาะงาน

	 แยกเป็น	๔	ด้าน	คือ	คือ

		 	 ๑.		ด้านการจัดการเรียนการสอน	มี	๑๔	ระบบ	

		 	 ๒.		ด้านการวิจัยมี	๓	ระบบ	

		 	 ๓.		ด้านการบริหารจัดการ	มี	๘	ระบบ	(เพิ่มใหม่	๑	ระบบ)

		 	 ๔.		ด้านการเงิน	มี	๑	ระบบ	

	 ชื่อระบบ	และ	Link	ดังนี้

 เพื่อการจัดการเรียนการสอน มี ๑๔ ระบบ ดังนี้

	 ๑.	ระบบทะเบียนนิสิต		 http://regweb.mcu.ac.th

	 ๒.	ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ		 http://lib-opac.mcu.ac.th/

	 ๓.	ระบบประเมนิอาจารย์ออนไลน์	http://regweb.mcu.ac.th/registrar/

evaluateOfficer.asp	

01. ��������� (2556).indd   39 5/9/2565   23:10:44



40 สูจิบัตร

	 ๔.	ระบบภาวการณ์มีงานท�าของบัณฑิต	http://regweb.mcu.ac.th

	 ๕.	ระบบการเรยีนการสอนออนไลน์	(e-Learning)	http://elearning.mcu.

ac.th

	 ๖.	ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด	(MCU	MOOC)	https://

mooc.mcu.ac.th

	 ๗.	ระบบ	MCUIT	Mobile		https://www.mcu.ac.th/it/๕๘๓๕-๒/

	 ๘.	ระบบคลังเอกสารออนไลน์	(IR)	http://ir.mcu.ac.th

	 ๙.	ระบบวารสารออนไลน์	(e-Journal)	http://ojs.mcu.ac.th

	 ๑๐.	ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	(e-Book)	http://ebook.mcu.ac.th

	 ๑๑.	ระบบประกันคุณภาพการศึกษา	(QA)	http://qa.mcu.ac.th

	 ๑๒.	ระบบ	Slide	Player	http://www.slideplayer.mcu.ac.th

	 ๑๓.	ระบบทดสอบและประเมินผลออนไลน์	 (e-Testing)	 http://testing.

mcu.ac.th

	 ๑๔.	ระบบมาตรฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตฯ	 http://

itskill.mcu.ac.th/

 Application เพื่อการวิจัยมี ๓ ระบบ ดังนี้

	 	 ๑.	ระบบการสัมมนาทางวิชาการ	http://bri.mcu.ac.th

	 	 ๒.	ระบบบริหารโครงการวิจัย	http://nriis.nrct.go.th/

	 	 ๓.	ระบบวารสารสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	 http://www.ojs.mcu.ac.th/

index.php/JIBS	

  Application เพื่อการบริหารจัดการ มี ๗ ระบบ ดังนี้

	 	 ๑.	ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	

	 	 	 ๒๕๕๓-๒๕๖๒		http://e-filing.mcu.ac.th

	 	 	 ๒๕๖๒-๒๕๖๓	https://lesspaper๒.	affix.co.th/mcu/app
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	 	 ๒.	ระบบบุคลากร	(HRS)	 		 http://hr.mcu.ac.th/hris

	 	 ๓.	ระบบระเบียบและประกาศ		 http://ct.mcu.ac.th

	 	 ๔.	ระบบบริหารแผนปฏิบัติการ	 	http://plan.mcu.ac.th/sar

	 	 ๕.	ระบบประชมุอเิลก็ทรอนกิส์	(emeeting)	http://emeeting.mcu.ac.th

	 	 ๖.	ระบบแสดงตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต	http://ipassport.mcu.ac.th

	 	 ๗.	ระบบบริหารจัดการส�านักงาน	(Microsoft	๓๖๕)	

	 	 	 https://login.microsoftonline.com

		 	 ๘.	ระบบยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม	

	 	 	 https://covidrefund.mcu.ac.th

  Application ส�าหรับการเงิน มี ๑ ระบบ ดังนี้

  ๑. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) http://mis.mcu.ac.th

		 	 	 -	ระบบงบประมาณ		 	-	ระบบการเงิน

		 	 	 -	ระบบบัญชี	 	-	ระบบพัสดุ	

 ๗) ด้านเครือข่าย Network

  ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า	 ๒๐๑๙	 ได้ด�าเนิกการเชื่อต่อ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง	ส่วนกลางวัดมหาธาตุ	–	วังน้อย	อยุธยา	ความเร็วหลัง	๑	GB	

และส�ารอง	๔๐	Mbps	ส่วนภูมิภาค	รวม	๔๗	แห่ง	ความเร็ว	๑,๐๐๐/๕๐๐	Mbps	

วงจรส�ารอง	และอปุกรณ์เชือ่มต่อ	พร้อมกนันีไ้ด้ปรบัปรุงจุดบริการระบบเครือข่าย	Wifi	

อาคารเรียนรวม	จ�านวน	๑๓๒	จุด	ครอบคลุมพื้นที่ทั้งอาคาร
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แผนภูมิแสดงเครื่องข่าย MCUNet ทั่วประเทศ งบประมาณ ๒๕๖๕

พันธกิจที่ ๔ ทะนุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 
	 มหาวิทยาลัยด�าเนินการด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 โดยบูรณาการเข้ากับ	

พนัธกจิอ่ืนๆ	โดยเฉพาะการผลิตบณัฑติ	รวมทัง้มีการจดักจิกรรมท่ีฟ้ืนฟ	ูอนรุกัษ์	สบืสาน	

พฒันา	เผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรม	สร้างสรรค์	ส่งเสรมิภมูปัิญญาท้องถิน่	ด�าเนนิงาน

โครงการตามวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่นนั้น	ๆ	โดยด�าเนินโครงการ	ท�านุบ�ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมในแต่ละปี	 ไม่ต�่ากว่า	 ๒๐๑	 โครงการ	 เช่น	 กิจกรรม	 บ�าเพ็ญ 

บุญกุ้มข้าวใหญ่	กิจกรรมแห่เทียนพรรษา	

	 ในวิทยาเขตและวิทยาลัย	 มีอาคารสถานที่เก็บรวมสถาปัตยกรรม	ประติกรรม	

พทุธศลิป์ต่าง	ๆ 	รวมทัง้คมัภร์ีโบราณทางพระพทุธศาสนา	บางวทิยาเขตมหีอพุทธศลิป์	

เป็นการเฉพาะ	มกีารเปิดสอนหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรีสาขาวชิาพุทธศลิปกรรม	ในปี	

พ.ศ.	๒๕๖๔	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	(พธ.ม.)	
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สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม	 ระดับปริญญาโท	 และ	 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต	

(พธ.ด.)	 สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม	 ระดับปริญญาเอก	 ณ	 มจร	 วิทยาเขตเชียงใหม่	 

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพุทธศิลป์ครอบคลุมทุกเรื่อง	 ตั้งแต	่ 

การออกแบบสร้าง	การอนุรักษ์	การบูรณะซ่อมแซม	

	 ในด้านวรรณกรรม	 นอกจากมีการรวบรวมคัมภีร์โบราณทางพระพุทธศาสนา	

ภาคภาบาลแีล้ว	ยงัมกีารปรวิรรตคมัภร์ีบาลอีกัษรโบราณท้องถิน่นัน้	ๆ 	เป็นบาล	ีอกัษร

สมัยใหม่และปริวรรตคัมภีร์บาลีสมัยใหม่กลับเป็นคัมภีร์บาลีอักษรโบราณ	 มีการ

ปริวรรตและแปลคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาบาลีเป็นภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัยและจัดพิมพ์เผยแพร่แล้ว	๑๔	ครั้ง	ครั้งละ	๒,๐๐๐	ชุด	(ยกเว้น	ครั้งที่	๑	

พิมพ์	จ�านวน	๖,๐๐๐	ชุด	และครั้งที่	๒	พิมพ์	จ�านวน	๕,๐๐๐	ชุด)	รวม	๓๗,๐๐๐	ชุด	

นับเป็นจ�านวนเล่มหนังสือ	 ๑,๖๖๕,๐๐๐	 เล่ม	 (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันเล่ม)	

ส�าหรับการพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทย	ครั้งที่	๑๔	ปกสีเหลือง	ตราสัญลักษณ์	

รัชกาลที่	๑๐	จ�านวน	๒,๐๐๐	ชุด	รวมเป็นจ�านวน	๙๐,๐๐๐	เล่ม	อีกทั้งได้ปริวรรต 

และแปลคัมภีร์อรรถกถาภาษาบาลีเป็นภาษาไทย	๕๕	 เล่ม	 และจัดพิมพ์เผยแพร่17 

นอกจากนี้	ยังมีการปริวรรตและแปลคัมภีร์อื่น	ๆ	ทางพระพุทธศาสนาภาษาบาลีเป็น

ภาษาไทยและจัดพิมพ์เผยแพร่อีกเป็นจ�านวนมาก	(แหล่งที่มา	:	http://tisi.mcu.ac.

th/?page_id=3182)	

	 มีการวิจัยเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจ�านวนมาก	 เช่น	 การวิเคราะห์	 เรื่อง	

พระพุทธรูปในฐานะปูชนียวัตถุของชาวพุทธ,	 การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดี	

ต�าบลนครชุม	 อ�าเภอเมืองก�าแพงเพชร	 จังหวัดก�าแพงเพชร,	 การตรวจช�าระและ	 

ศึกษาวิเคราะห์พระไตรปิฎกในคัมภีร์ล้านนาฉบับวัดสูงเม่น	 จังหวัดแพร่,	 ร่วมกันของ

สังคมไทย,	 การพัฒนาระบบสืบค้นและการอนุรักษ์เอกสารและคัมภีร์โบราณของวัด	 

ในสังคมไทย	

17 ข้อมลูจาก	พระมหาสมเดช	ตปสโีล,	ดร.	ผูอ้�านวยการส�านกัวิชาการ	สถาบนัพระไตรปิฎก	

๑๐	สิงหาคม	๒๕๖๕
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	 ในงานมหกรรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนแต่ละครั้ง	 มีกิจกรรมประกวด	 

สวดมนต์หมู่	 สวดมนต์ท�านองสรภัญญะ	 การแสดงศิลปวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับ

พระพทุธศาสนา	ในแต่ละปีการศึกษา	คณะ	วทิยาเขต	และวทิยาลยัจดักจิกรรม	ส่งเสรมิ

ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง	เช่น	กิจกรรมเทศน์มหาชาติ	กิจกรรมสวดมนต์	เจริญจิต

ภาวนาแบบวิถีไทยวิถีพุทธ	

	 ในระดับนานาชาติ	 มหาวิทยาลัยด�าเนินงานโครงการจัดกิจกรรมวิสาขบูชา	

นานาชาติ	 ซึ่งรัฐบาลและมหาเถรสมาคมสนับสนุน	 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ	 

ร่วมมอือนัดรีะหว่างชมุชนชาวพทุธและองค์กรชาวพทุธ	ตัง้แต่ระดบัประเทศถงึนานาชาติ

ตามนโยบายของรฐับาล	จดัอย่างต่อเนือ่งเป็นครัง้ที	่๑๓	กจิกรรมประกอบ	ด้วยปาฐกถา	

อภิปราย	บรรยายทางวชิาการ	การแสดงนทิรรศการงานด้านพระพุทธศาสนา	การแสดง

วัฒนธรรมนานาชาติ	ในระดับภูมิภาคมีการจัดกิจกรรมภาษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

อาเซียน	จัดค่ายยุวชนอาเซียนเพื่อภาษา	ศาสนา	วัฒนธรรมและสันติภาพ	

พันธกิจพิเศษ จัดประชุมนานาชาติ 
	 ในรอบ	๒๐	 ปีที่ผ่านมา	 มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมนานาชาติที่ส�าคัญ	 ๆ	 เช่น	 

จัดประชุมสุดยอดผู้น�าชาวพุทธโลกในพุทธศักราช	๒๕๔๓	จัดประชุมสภาผู้น�าศาสนา	

โลกในพุทธศักราช	 ๒๕๔๔	 จัดประชุมสุดยอดผู ้น�าเยาวชนโลกเพื่อสันติภาพ 

ใน	พุทธศักราช	๒๕๔๗	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก	

ณ	ส�านกังานใหญ่องค์การสหประชาชาต	ินวิยอร์ก	สหรฐัอเมริกาในพทุธศกัราช	๒๕๔๗	

จัดประชุมผู้น�าชาวพุทธโลกว่าด้วยวันวิสาขบูชา	วันส�าคัญสากลของโลก	ณ	หอประชุม	

พทุธมณฑลในพุทธศกัราช	๒๕๒๗	จดัประชมุนานาชาติว่าด้วยพระพทุธศาสนาเถรวาท	

และมหายานในพทุธศกัราช	๒๕๔๗	จดัประชมุชาวพทุธนานาชาติเนือ่งในวนัวสิาขบชูา	

ในพุทธศักราช	๒๕๔๘,	 ๒๕๔๙,	 ๒๕๕๑,	 ๒๕๕๓,	 ๒๕๕๔,	 ๒๕๕๕,	 ๒๕๕๘	 และใน

พุทธศักราช	 ๒๕๕๑,	 ๒๕๕๙	๒๕๖๐,	 ๒๕๖๑,	 และ	 ๒๕๖๒	 ได้จัดสัมมนาวิชาการ	

นานาชาติของสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ	
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 ในปี	๒๕๖๓-๒๕๖๕	กม็กีารจดังานเฉลมิฉลองวนัวสิาขบชูา	วนัส�าคญัสากลของโลก	

เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 ๑๒	พฤษภาคม	๒๕๖๕	 เน่ืองในเทศกาลวิสาขบูชาโลก	ประจ�าป	ี

พ.ศ.	๒๕๖๕	ที่จะมีขึ้นในวันที่	๑๕	พฤษภาคม	๒๕๖๕	พระธรรมวัชรบัณฑิต,	ศ.ดร.	

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นประธานเปิดการประชุม 

ทางวิชาการ	 เรื่อง	 “หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพและความสามัคค ี

ในยามเกิดความขัดแย้ง”	 ที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัย	(มจร)	อ.วังน้อย	จ.พระนครศรีอยุธยา	และวันที่	๑๓	พฤษภคม	

๒๕๖๕	ณ	 ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ	 กรุงเทพมหานคร	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิษณ	ุ 

เครืองาม	รองนายกรฐัมนตร	ีได้กล่าวปาฐกถาในงานเฉลมิฉลองวนัวสิาขบชูา	วนัส�าคญั

สากลของโลก	ณ	ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ	 ถนนราชด�าเนินนอก	กรุงเทพมหานคร	

ความว่า	“วันวิสาขบูชา	มิได้เป็นวันส�าคัญเฉพาะชาวพุทธเท่านั้น	แต่เป็นวันส�าคัญของ

ชาวโลกหรือสหประชาชาติ	 ทั้งนี้เพราะเห็นชาวโลกมองเห็นหลักธรรมค�าสอนของ 

พระศาสดา	พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	ที่ส่งเสริมสันติธรรม	สันติภาพ”	

	 นอกจากนี้	ได้มีการประชุมสัมมนานานาชาติที่จัดโดยส่วนคณะ	วิทยาเขต	และ	

วิทยาลัยสงฆ์อีกจ�านวนหลายครั้ง	 การจัดประชุมสัมมนานานาชาติเหล่านี้เป็นโอกาส	

ให้ประชาคมชาวพุทธได้สนทนาปรึกษาหารือกัน	 ท�าความรู้จักกันอันเป็นคุณูปการ	 

เป็นอเนกประการในการท�างานร่วมกัน	

ตอนที่ ๗ 
มจร ในปัจจุบันและก้าวต่อไปในอนาคต 

	 ปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งโดย	

ฐานะและบทบาทเป็นมหาวทิยาลยัสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย	มส่ีวนงานจัดการศกึษา	๓๓	

ส่วนงานครอบคลุมพื้นที่	๔๔	จังหวัด	และมีส่วนงานสนับสนุนอีกจ�านวนมาก	 เฉพาะ

ส่วนกลาง	 มีอาคาร	 ๒๑	 หลัง	 มีพื้นที่ใช้สอย	 ๑๕๑,๖๕๗	 ตารางเมตร	 วิทยาเขต	 

และวิทยาลัยสงฆ์ในส่วนภูมิภาค	 มีอาคารรวมทั้งสิ้น	 ๑๒๖	 หลัง	 มีพื้นที่ใช้สอยรวม	

๑๗๖,๕๓๗	ตารางเมตร 
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	 ในปีการศึกษา	 ๒๕๖๔	 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรทั้งหมด	 ๒,๒๓๖	 รูป/คน	 

แยกเป็น	บุคลากร	๙๙๘	รูป/คน	ลูกจ้าง	๑,๒๓๘	รูป/คน	ในจ�านวนนี้	แบ่งเป็น	

		 	 ๑)		ส่วนกลาง	๖๒๖	รูป/คน	แยกเป็น	บุคลากร	๓๗๔	รูป/คน	ลูกจ้าง	๒๕๒	

รูป/คน

		 	 ๒)		วิทยาเขต	๗๖๐	รูป/คน	แยกเป็น	บุคลากร	๓๗๓	รูป/คน	ลูกจ้าง	๓๘๗	

รูป/คน

		 	 ๓)		วิทยาลัยสงฆ์	 ๗๘๗	 รูป/คน	 แยกเป็น	 บุคลากร	๒๕๑	 รูป/คน	 ลูกจ้าง	

๕๓๖	รูป/คน

		 	 ๔)		หน่วยวิทยบริการ	ลูกจ้าง	๖๓	รูป/คน	

		 บุคลากรทั้งหมด	ในจ�านวนนี้	แบ่งเป็น	

	 	 ๑)		ประเภทวิชาการ	ทั้งบุคลากร	(๕๒๒)	และลูกจ้าง(๗๑๒)	จ�านวน	๑,๒๓๔	

รูป/คน	

	 	 ๒)		ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป	ทั้งบุคลากร	 (๔๗๖)	 และ

ลูกจ้าง	(๕๒๖)	จ�านวน	๑,๐๐๒	รูป/คน)

	 เปิดสอนหลักสูตร	 ที่เปิดสอนอยู่ในมหาวิทยาลัย	 จ�านวน	 ๒๘๖	 สาขาวิชา	 

แยกเป็นหลักสูตรภาษาไทย	จ�านวน	๒๗๙	สาขาวิชา	และหลักสูตรนานาชาติ	จ�านวน	

๗	 สาขาวิชา	 นับเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่พระสงฆ์	 สามเณรและ

ประชาชนทั่วไปโดยทั่วถึงกัน	แยกเป็น	๔	ระดับ	คือ	ระดับ	ปริญญาตรี	จ�านวน	๑๗๔	

สาขาวิชาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	จ�านวน	๒	สาขาวิชา	มีเฉพาะภาษาไทย	ระดับ

ปริญญาโท	จ�านวน	๗๗	สาขาวิชา	แยกเป็นหลักสูตรภาษาไทย	จ�านวน	๗๔	สาขาวิชา	

และหลักสูตรนานาชาติ	จ�านวน	๓	สาขาวิชา	ระดับปริญญาเอก	จ�านวน	๓๓	สาขาวิชา	

แยกเป็นหลักสูตรภาษาไทย	 จ�านวน	๓๑	สาขาวิชา	 และหลักสูตรนานาชาติ	 จ�านวน	 

๒	สาขาวิชา	

	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๕	มีนิสิตทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทั้งสิ้น	๑๙,๕๗๐	รูป/

คน	(แยกเป็นบรรพชิต	๑๐,๔๗๒	รูป	และคฤหัสถ์	๙,๘๙๖	คน)	แยกเป็น	
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  ๑)		ปริญญาตรี	๑๔,๑๗๖	รูป/คน	

	 	 ๒)		ปริญญาโท	๓,๓๗๒	รูป/คน	

	 	 ๓)		ปริญญาเอก	๒,๐๒๒	รูป/คน	

	 แยกตามสถานภาพ	เป็นภิกษุ	๗,๙๒๕	รูป	เป็นสามเณร	๑,๘๗๗	รูป	เป็นแม่ชี/	

ภิกษุณี	๙๕	รูป/คน	เป็นคฤหัสถ์ชาย	๕,๓๘๗	คน	และคฤหัสถ์หญิง	๔,๒๘๖	คน	

	 ในจ�านวนนี้	 หากแยกเป็นนิสิตชาวต่างประเทศ	 ในปี	 พ.ศ.๒๕๖๕	 มีจ�านวน 

ชาวต่างประเทศ	๑,๓๘๓	รูป/คน	จาก	๒๘	ประเทศ	

	 มีผู้ส�าเรจ็การศึกษาทกุระดบันบัจากพทุธศกัราช	๒๔๙๐	ทีเ่ปิดด�าเนนิการศกึษา

ในรูปแบบอุดมศึกษาเป็นต้นมาเป็นเวลา	๗๕	 ปี	 นับจากพุทธศักราช	 ๒๔๙๐	ที่เปิด

ด�าเนินการศึกษาในรูปแบบ	 อุดมศึกษาเป็นต้นมา	 มหาวิทยาลัยรับนิสิตเข้าศึกษา 

ระดับปริญญาตรี	๖๖	รุ่น	 (ปัจจุบัน	 เป็นรุ่นที่	๖๗)	 ระดับปริญญาโท	๓๑	รุ่น	 ระดับ

ปริญญาเอก	 ๑๗	 รุ่น	 มีผู้ส�าเร็จการศึกษา	 ทุกระดับรวม	 ทั้งสิ้น	 ๗๒,๑๖๖	 รูป/คน	 

แยกเป็น	

	 	 ๑)		ผู้ส�าเร็จปริญญาตรี	๖๐,๗๐๗	รูป/คน	

	 	 ๒)		ผู้ส�าเร็จปริญญาโท	๙,๔๔๕	รูป/คน	

	 	 ๓)		ผู้ส�าเร็จปริญญาเอก	๒,๓๑๔	รูป/คน	

	 ในปีการศึกษา	๒๕๖๔	ในหนังสือสูจิบัตร	มีผู้ส�าเร็จการศึกษา	๓,๗๓๑	รูป/คน	

ดังนี้

	 	 ๑)	ดุษฎีบัณฑิต	จ�านวน	๓๒๐	รูป/คน	

	 	 ๒)	มหาบัณฑิต	จ�านวน	๖๖๙	รูป/คน	

	 	 ๓)	บัณฑิต	จ�านวน	๒,๗๔๒	รูป/คน	

	 ในอนาคต	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัจะมบีทบาทส�าคญั	ระดบั

ชาติในด้านต่าง	ๆ	ดังนี้	

	 	 ๑)		สนองงานคณะสงฆ์ไทย	ปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยท�าหน้าที่ให้การศึกษาแก่	

เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับในหลักสูตรสาขาวิชาต่าง	 ๆ	 โดยการให้ความรู้ด้าน	 
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การบรหิารกิจการคณะสงฆ์	เปิดสอนหลกัสตูรประกาศนยีบตัรสาขาวชิาบรหิารกจิการ

คณะสงฆ์	หลกัสตูรปรญิญาตร	ีปรญิญาโท	และปรญิญาเอกสาขาวชิาการจดัการเชงิพทุธ	

อธิการบดีและรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการ	 คณะอนุกรรมการ	

และคณะท�างานตามมตมิหาเถรสมาคมในเรือ่งต่าง	ๆ 	เช่น	การปฏรูิป	กจิการพระพทุธ-

ศาสนาตามนโยบายของรฐับาล	ท�างานร่วมกบัหน่วยงานภาครฐั	เสรมิสร้างความดงีาม

ให้เกดิขึน้ในสงัคมไทย	เช่น	ร่วมกบั	ป.ป.ช.	รณรงค์	เรือ่ง	การปราบปรามทุจรติคอร์รปัช่ัน	

อธิการบดีรูปที่	 ๕	 และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย	 ได้แต่งพระธรรมเทศนาเพ่ือเป็น 

บทเทศน์ส�าหรบัพระสงฆ์แสดงให้ประชาชนชาวไทยฟัง	เพ่ือปลุกจิตส�านกึความซ่ือสัตย์

สจุรติ	และพระธรรมวชัรบัณฑิต	อธกิารบดขีอง	มหาวทิยาลยั	กไ็ด้น�าสวดมนต์ไหว้พระ	

เจริญจิตภาวนา	เป็นประจ�าทุกวันพระ	

	 	 ๒)		บทบาทช่วยเหลือสังคม	ก็จะมีบทบาทในหลายด้าน	เช่น	ในสถานการณ์

การ	แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	(COVID-19)	พระธรรมวัชรบัณฑิต,	ศ.

ดร.	 อธิการบดี	 ของมหาวิทยาลัย	 มีนโยบายช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐ	 จัดต้ังเป็น 

โรงพยาบาลสนาม	ณ	 อาคารหอสมุดนานาชาติ	 เป็นสถานท่ีพักคอย	 รับรองผู้ติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา	 ประมาณ	๕๐๐	 เตียง	 และยังมีนโยบายให้วิทยาเขต	 และวิทยาลัยสงฆ ์

ที่มีศักยภาพ	 จัดตั้งสถานที่	 ของส่วนนั้น	 ๆ	 เป็นสถานที่ศูนย์พักคอย	 รับรองผู้ติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา	อีกด้วย	

	 ส่วนบทบาทส�าคญัระดบันานาชาตนิัน้	จากการทีม่ชีาวต่างประเทศจ�านวนมาก	

มาศึกษาที่มหาวิทยาลัย	นับเฉพาะภายใน	๑๔	ปีย้อนหลัง	มีจ�านวน	๑๙,๗๑๓	รูป/คน	

ซึ่งหมายความว่าได้มีผู้จบการศึกษาทุกระดับ	 รวมไม่น้อยกว่า	 ๗,๕๐๐	 รูป/คน	 ผู้จบ

การศึกษาเหล่านี้ส่วนมากได้เดินทางกลับประเทศ	 ไปปฏิบัติหน้าที่การงานในฐานะ	 

ต่าง	ๆ	โดยพฤตินัยจะเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี	

	 ดังนั้น	ในอนาคต	มหาวิทยาลัยจะมีบทบาทส�าคัญในด้านต่าง	ๆ	จะมีดังนี้	

	 -	 เป็นศูนย์กลางสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการศึกษาวิจัยพระพุทธ-

ศาสนา	การปฏิบัตวิปัิสสนากมัมัฏฐาน	และการเผยแผ่พระพทุธศาสนาระดับนานาชาติ	
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 -		มนีโยบายในการพัฒนามหาวทิยาลยัสเีขียว	เป็นศูนย์เรยีนรู้วถิเีกษตรชาวพทุธ	

หรอืพทุธเกษตร	ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง	ณ	ส่วนกลาง	และมหาจุฬาอาศรม	อ�าเภอ	

ปากช่อง	 จังหวัดนครราชสีมา	 โดยเฉพาะ	 มหาจุฬาอาศรม	 ถือว่าเป็นต้นแบบของ	 

ศนูย์วปัิสสนากัมมฏัฐานด้านการพฒันาจติใจภายใต้ภาวนา	๔	ประกอบด้วยการพฒันา	

ด้านกายภาพ	พัฒนาด้านพฤติภาพ	 พัฒนาด้านจิตภาพ	 และพัฒนาด้านปัญญาภาพ	

ก�ากับดูแลโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้	

ธรรมชาติและพุทธเกษตรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	 มหาจุฬาอาศรมจึงเป็นสถานที่ส่งเสริม	

และบริการสังคมอย่างเห็นได้ชัด	 โดยมีเด็กเยาวชน	 บุคคลทั่วไป	 หน่วยงานภาครัฐ	 

และเอกชนเข้ามาใช้บริการสถานที่อย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงกิจกรรมของมหาวิทยาลัย	 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ซึ่งได้รับความเมตตายิ่งจากองค์อธิการบดีมหาวิทยาลัย	

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 มีนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวส่งเสริม	

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาด้านจิตใจยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคม	

	 -		เป็นศูนย์ขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาด	คือ	มหาวิทยาลัย	ร่วมกับ	ป.ป.ช.	

จดัโครงการความร่วมมอืทางศาสนาในการต่อต้านการทจุรติ	“ร่วมขบัเคลือ่นประเทศไทย	

ใสสะอาด	บูรณาการหลักธรรมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต”	

	 -		เป็นแหล่งศึกษา	 ปฏิบัติ	 เผยแผ่	 และสร้างศาสนทายาท	 สืบทอดพระพุทธ-

ศาสนาระดับชาติและระดับนานาชาติ	

	 -		เป็นแหล่งสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษา	ทีเ่น้นการพัฒนาปัญญาและคณุธรรม	

ซึ่งเน้นการพัฒนา	๔	ด้านทั้งภาวิตกาย	ภาวิตศีล	ภาวิตจิต	และภาวิตปัญญา	เน้นอบรม

และพัฒนาจิตด้วยกัมมัฏฐานทั้งสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน	 เพื่อยกระดับ

จิตใจที่สูงขึ้น	เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม	

	 -		เป็นแหล่งสร้างหลักสูตร	 ให้มีความหลากหลาย	 เพื่อให้สังคมได้ประโยชน	์ 

ให้ความเท่าเทียมกัน	ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ด้วยการสร้างหลักสูตรกลาง	และ

ผลิตสื่อการเรียนการสอน	ด้วยการให้มีต�ารากลางเพิ่มมากขึ้น	และมีสื่อการสอนกลาง	

โดยการด�าเนินการให้มีบันทึกเทปในการบรรยายของคณาจารย์ที่เชียวชาญในแต่ละ
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เรือ่งไป	และด�าเนนิการให้มแีผนการเรยีน/ตารางสอนกลาง	เพ่ือให้คณาจารย์ทัง้ส่วนกลาง	

และส่วนภูมภิาค	ได้ใช้ร่วมกนั	และสดุท้าย	กม็กีารประเมนิผลกลาง	ทีเ่รียกว่าข้อสอบกลาง	

เพื่อการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพ

	 -		เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านพระพุทธศาสนาระดับชาติและ	

ระดบันานาชาต	ิโดยอาศยัเครอืข่ายคอืสมาคมมหาวทิยาลยัพระพทุธศาสนานานาชาต	ิ

IABU	 สภาสากลวันวิสาขบูชาโลก	 ICDV	 ซึ่งในปัจจุบันมีฐานะเป็นที่ปรึกษาพิเศษ	 

ด้านเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ	

	 -		สถาบันวิปัสสนาธุระ	 ท�าหน้าท่ีพัฒนาจิตใจให้กับชาวโลก	 สอนวิปัสสนา- 

กัมมัฏฐาน	 แก่ประชาชนทั้งระดับชาติและนานาชาติ	 สนทนาธรรมและสอบอารมณ์	

พระกัมมัฏฐานผ่านระบบออนไลน์	ให้กับผู้ปฏิบัติกัมมัฏฐานทั้งภายในและภายนอก	

	 -		กองวเิทศสัมพนัธ์และวทิยาลยัพระธรรมทตู	กฝึ็กอบรมพระธรรมทตู	เพือ่การ

ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปต่างๆทั่วโลก	ซึ่งปัจจุบัน	เป็นรุ่นที่	๒๘	ซึ่งมีพระภิกษุ

ที่เป็นพระธรรมทูต	 จ�านวนถึง	 ๑๔๑	 รูปด้วยกัน	 เพื่อส่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ในประเทศต่าง	ๆ 	ไม่น้อยกว่า	๔๒	ประเทศ	ซึง่ปัจจบุนั	วทิยาลยัพระธรรมทตู	เริม่จดัท�า

หลักสูตร	เพื่อเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก	มุ่งออกแบบหลักสูตรให้

มลีกัษณะเฉพาะเพือ่ให้การศกึษาอบรมภกิษใุห้มคุีณสมบติัพร้อมทีจ่ะเป็นพระธรรมทูต

ในต่างประเทศ

	 -		ศนูย์อาเซยีนศกึษา	ท�าหน้าท่ีเป็นศนูย์การศกึษาและวจิยัพระพทุธศาสนาและ	

วฒันธรรมอาเซียนและประเทศอืน่	ๆ 	รวมทัง้จดักจิกรรมเพือ่พฒันาคณุธรรมจรยิธรรม	

ส�าหรับเยาวชนอาเซียน	กิจกรรมเพื่อสูงอายุในประชาคมอาเซียน	เป็นต้น	

	 -		สถาบันภาษา	ท�าหน้าที่ให้จัดการศึกษาด้านภาษา	เช่น	สอนภาษาไทยให้แก่

ชาวต่างประเทศ	 สอนภาษาอาเซียนให้แก่อาจารย์และนิสิตชาวอาเซียนด้วยกันและที่

ส�าคัญคือสอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาอาเซียนให้แก่อาจารย์	 นิสิต	 และประชาชน	

ทั่วไป	
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	 -		วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

จดัการศกึษาเน้นระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก	จะเป็นสถานศกึษาท่ีชาวต่างประเทศ	

เข้ามาศึกษาค้นคว้าวิชาการด้านพระพุทธศาสนา	 และในขณะเดียวกัน	 อาจารย์ชาว 

ต่างประเทศที่อยู่ในเครือข่ายความร่วมมือกัน	 เช่น	 สมาชิกสมาคมมหาวิทยาลัย	

พระพุทธศาสนานาชาติก็จะมาท�าหน้าที่สอนนิสิต	มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยแลกเปลี่ยน	

องค์ความรู้กัน	มหาวิทยาลัยได้เตรียมพื้นที่ซึ่งมีเนื้อที่	๘๔	ไร่ไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะ	

	 ปัจจุบัน	อาคารที่สร้างเสร็จแล้ว	คือ	อาคารหมู่กุฏิทรงไทย	๑	ชุด	อาคารเรียน	

๑	หลัง	อาคารส�านักงาน	๑	หลัง	อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ	๒	หลัง	อาคารหอสมุด

นานาชาต	ิ๑	หลงั	ก�าลงัด�าเนนิงานก่อสร้าง	อาคารหอพกันสิติ	๓	หลงั	อาคาเรยีนหอพกั

นานาชาติ	๑	หลัง	อาคารหอฉันนานาชาติ	๑	หลัง	และอาคารศูนย์วิทยบริการ	๑	หลัง	

พหุชนหิตาย	พหุชนสุขาย	โลกานุกมฺปาย	

อตฺถาย	หิตาย	สุขาย	เทวมนุสฺสาน�

จิร�	ติฏฺฐตุ	มหาวิทยาลยมหาจุฬาลงฺกรณราชวิทฺยาลย�.
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 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ๑๓๕ ปี มหาจุฬาฯ 
	 เพื่อให้การจัดงานครบรอบวันสถาปนา	๑๓๕	ปี	 มหาจุฬาฯ	 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 
ลงกรณราชวิทยาลัย	 ในวันท่ี	 ๑๓	 กันยายน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๕	ณ	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย	ต�าบลล�าไทร	อ�าเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย	
มีประสิทธิภาพ	บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๒๗	 (๑)	 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 
ลงกรณราชวทิยาลยั	พ.ศ.	๒๕๔๐	จงึแต่งตัง้คณะกรรมการจดังาน	๑๓๕	ปี	มหาจฬุาฯ	ประกอบด้วย	:-

คณะกรรมการที่ปรึกษา
	 พระพรหมวชิราธิบดี	 ที่ปรึกษา
	 พระพรหมโมลี	 ที่ปรึกษา
	 พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.	 ที่ปรึกษา
	 พระพรหมวชิรปัญญาจารย์	 ที่ปรึกษา
	 ศ.พิเศษ	จ�านงค์	ทองประเสริฐ	 ที่ปรึกษา

คณะกรรมการอ�านวยการ
	 พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.	 ประธานกรรมการ
	 พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ
	 พระเทพเวที,รศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ
	 พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.	 รองประธานกรรมการ
	 พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ
	 พระโสภณวชิราภรณ์,ดร.	 รองประธานกรรมการ
	 รศ.ดร.สุรพล	สุยะพรหม	 รองประธานกรรมการ
	 รองอธิการบดีวิทยาเขต	ทุกวิทยาเขต	 รองประธานกรรมการ

กรรมการ
	 พระธรรมวชิรมุนี,รศ.ดร.	 พระเทพวัชราจารย์,รศ.ดร.
	 พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร.	 พระศรีธวัชเมธี
	 พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร.	 พระศรีสิทธิมุนี,ผศ.ดร.
	 พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ.	 พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.
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 พระศรีธรรมภาณี,ดร.	 พระครูปริยัติกิตติธ�ารง,รศ.ดร.
	 พระมหาสมบูรณ์	วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.	 พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์,ศ.ดร.
	 พระครูศรีสิทธิบัณฑิต,ดร.	 พระมหาสุรศักดิ์	ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร.	
	 พระมหาช�านาญ	มหาชาโน,ดร.	 พระครูวินัยธรสมุทร	ถาวรธมฺโม,ผศ.ดร.
	 พระอุดมสิทธินายก,รศ.ดร.	 พระมหาทองค�า	ฐิตเปโม	
	 พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร.	 พระครูพิศาลสรวุฒิ	
	 พระครูปิยธรรมบัณฑิต,ดร.	 พระมหาประยูร	โชติวโร,ดร.
	 รศ.ดร.ชาติชาย	พิทักษ์ธนาคม	 รศ.ดร.ธีรยุทธ	พึ่งเทียร
	 รศ.ดร.สมศักดิ์	บุญปู่	 ผศ.ดร.สิริวัฒน์	ศรีเครือดง
	 รศ.ดร.พรรษา	พฤฒยางกูร	 รศ.ดร.สมชัย	ศรีนอก
	 รศ.ดร.สุทธิพงษ์	ศรีวิชัย	 ผศ.ดร.เมธาพันธ์	โพธิธีรโรจน์
	 รศ.ดร.ธัชชนันท์	อิศรเดช		 ผศ.ดร.อิทธิพล	แก้วพิลา	
	 รศ.ดร.ประพันธ์	ศุภษร	 ผศ.ดร.ธวัชชัย	สมอเนื้อ
	 Ven.	Dr.Chuan	Sheng	 Ven.	Chuan	Xiong
	 Most.	Ven.	Dr.Pen	Ching	 Ven.	Dr.Shi	Ming	Yi
	 Dr.Hu	Sung-hyun	 Mrs.	Lee	Sung-soon
	 Dr.Upali	M.	Sedere	 Asst.	Prof.	Dr.Sarath	Chandrasekara
	 Prof.	Dr.Gabor	Karsai	 Dr.Peter	Gyori
	 นายกองค์กรบริหารนิสิต	มจร	 ประธานสภานิสิต	มจร
	 พระมหาไพรัชน์	ธมฺมทีโป,ผศ.ดร.	 กรรมการและเลขานุการ
	 พระครูสิริสารบัณฑิต	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 พระมหาบัณฑิต	ปณฺฑิตเมธี,ดร.		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 พระมหาสาธิต	สาธิโต,ดร.	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 พระมหาปัญญา	ปญฺญาสิริ,ดร.	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 รศ.ดร.โกนิฏฐ์	ศรีทอง	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 ผศ.ดร.หัฏฐกรณ์	แก่นท้าว	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 ดร.วิไลวรรณ	อิศรเดช	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 บคุลากรกองกลาง	กองแผนงาน	กองกจิการพเิศษ	กองกจิการวทิยาเขต	กองสือ่สารองค์กร
	 และส�านักงานสภามหาวิทยาลัยทุกรูป/คน	 ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และพิธีกรรม
	 พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร.	 ประธานกรรมการ
	 พระครูปริยัติกิตติธ�ารง,รศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ

01. ��������� (2556).indd   53 5/9/2565   23:10:46



54 สูจิบัตร

 พระอุดมสิทธินายก,รศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ
	 รศ.ดร.สุรพล	สุยะพรหม	 รองประธานกรรมการ
	 รศ.ดร.ธีรยุทธ	พึ่งเทียร	 รองประธานกรรมการ
	 ผศ.ดร.อิทธิพล	แก้วพิลา	 รองประธานกรรมการ
	 ผศ.ดร.ธวัชชัย	สมอเนื้อ	 รองประธานกรรมการ
	 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์	สุขเหลือง	 รองประธานกรรมการ

กรรมการ
	 พระมหาวีระศักดิ์	ธีรงฺกุโร	 พระมหาสุเทพ	สุปณฺฑิโต,ผศ.
	 รศ.ดร.ธัชชนันท์	อิศรเดช	 รศ.พลวัฒน์	ชุมสุข
	 รศ.ดร.ภัทรพล	ใจเย็น		 รศ.ดร.เติมศักดิ์	ทองอินทร์
	 ผศ.ดร.รัฐพล	เย็นใจมา	 ผศ.ดร.ยุทธนา	ปราณีต	
	 ผศ.ดร.เดช	ชูจันอัด	 ดร.ทักษิณ	ประชามอญ	
	 ดร.เอนก	ใยอินทร์	 ดร.สมชาย	บุญสุ่น	
	 นายเสน่ห์	แซวรัมย์	 นายเกษม	ประกอบดี
	 บุคลากรกองแผนงานทุกรูป/คน	 บุคลากรกองอาคารสถานที่ฯ	ทุกรูป/คน	
	 บุคลากรกองกิจการวิทยาเขตทุกรูป/คน	 บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ทุกรูป/คน	
	 พระมหาบัณฑิต	ปณฺฑิตเมธี,ดร.	 กรรมการและเลขานุการ
	 พระครูปิยธรรมบัณฑิต,ดร.	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
	 พระมหาพุทธศักดิ์	ฐานิสฺสโร	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 พระมหาศุภกิจ	สุภกิจฺโจ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 พระมหาอนุชา	กาญฺจโน	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 นายแสงสุรีย์	ทองมาก	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
	 พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร.	 ประธานกรรมการ
	 พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ
	 พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ
	 รศ.ดร.พรรษา	พฤฒยางกูร	 รองประธานกรรมการ
	 ผศ.ดร.เมธาพันธ์	โพธิธีรโรจน์	 รองประธานกรรมการ

กรรมการ
	 พระมหาไพโรจน์	ญาณกุสโล	 พระมหาสุรศักดิ์	ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร.	
	 พระมหาประยูร	โชติวโร,ดร.	 พระปลัดสรวิชญ์	อภิปญฺโญ,ผศ.ดร.
	 รศ.ดร.สมศักดิ์	บุญปู่	 พระมหาบุญสุข	สุทฺธิญาโณ
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 รศ.ดร.สมชัย	ศรีนอก	 ผศ.ดร.พีรวัฒน์	ชัยสุข	
	 บุคลากรคณะครุศาสตร์ทุกรูป/คน	 ผศ.ดร.กิตติศักดิ์	ณ	สงขลา	
	 บคุลากรส�านกัส่งเสรมิพระพทุธศาสนาฯ	ทกุรปู/คน	บคุลากรกองสือ่สารองค์กรทกุรปู/คน
	 พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร.	 กรรมการและเลขานุการ
	 พระมหาทองค�า	ฐิตเปโม	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 พระครูสมุห์ทิพย์	สิริธมฺโม,ดร.	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 พระครูพิศาลสรวุฒิ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 พระมหาเพ็ชร	อธิปญฺโญ		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
	 นายสมหมาย	สุภาษิต	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 ดร.วรพันธุ์	แย้มหงษ์ประภา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมวิชาการและนิทรรศการ
	 พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.	 ประธานกรรมการ
	 พระเทพเวที,รศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ
	 พระเทพวัชราจารย์,รศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ
	 พระโสภณวชิราภรณ์,ดร.	 รองประธานกรรมการ
	 พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ
	 พระมหาสมบูรณ์	วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ
	 พระศรีธวัชเมธี	 รองประธานกรรมการ
	 พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์,ศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ
	 พระมหาสุรศักดิ์	ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ
	 รศ.ดร.โกนิฏฐ์	ศรีทอง	 รองประธานกรรมการ

กรรมการ
	 พระเมธีวรญาณ,ผศ.ดร.	 พระมหาราชัน	จิตฺตปาโล,ดร.
	 พระมหาดนัยพัชร์	คมฺภีรปญฺโญ,ดร.	 รศ.ดร.ประพันธ์	ศุภษร
	 ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา	รักษาโฉม	 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยทุกรูป/คน
	 บุคลากรกองกิจการนิสิตทุกรูป/คน	 บุคลากรสถาบันภาษาทุกรูป/คน
	 บุคลากรคณะพุทธศาสตร์ทุกรูป/คน	 บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษาทุกรูป/คน	
	 บุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ทุกรูป/คน	 บุคลากรกองวิชาการทุกรูป/คน
	 บุคลากรวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติทุกรูป/คน		บุคลากรกองกลางทุกรูป/คน
	 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ทุกรูป/คน	 บุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูตทุกรูป/คน
	 นายกองค์กรบริหารนิสิต	มจร	 ประธานสภานิสิต	มจร
	 พระมหาขวัญชัย	ปุตฺตวิเสโส	 กรรมการและเลขานุการ
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 พระมหาสาธิต	สาธิโต,ดร.	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 พระมหาสันติ	ธีรภทฺโท,ดร.	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
	 พระมหาประยูร	โชติวโร,ดร.	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 นายสุชญา	ศิริธัญกร	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 นายสินชัย	วงษ์จ�านงค์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 นางสาวมณีมัญช์	เชษฐ์สกุลวิจิตร	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 นายสังวร	อ่อนสนิท	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
	 พระโสภณวชิราภรณ์,ดร.	 ประธานกรรมการ
	 พระศรีสิทธิมุนี,ผศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ
	 พระครูวินัยธรสมุทร	ถาวรธมฺโม,ผศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ	
	 พระมหาช�านาญ	มหาชาโน,ดร.	 รองประธานกรรมการ
	 พระมหาราชัน	จิตฺตปาโล,ดร.	 รองประธานกรรมการ
	 พระแสงเฮือง	นรินฺโท,ดร.	 รองประธานกรรมการ
	 พระครูสิริปริยัตยาภรณ์	 รองประธานกรรมการ
	 พระมหาสุเทพ	สุปณฺฑิโต,ผศ.	 รองประธานกรรมการ
	 นายกสมาคมศิษย์เก่า	มจร	 รองประธานกรรมการ
	 ผศ.ดร.สรายุทธ	อุดม	 รองประธานกรรมการ
	 ดร.อุดร	เขียวอ่อน	 รองประธานกรรมการ

กรรมการ
	 พระมหาประยูร	โชติวโร,ดร.	 พระมหาศุภชัย	ปิยธมฺมชโย	
	 พระครูชิโนวาทธ�ารง		 พระมหาประยุทธ์	ภูริปญฺโญ	
	 พระมหาภราดร	ภูริสฺสโร	 พระมหาไพฑูรย์	ปนฺตนนฺโท,ดร.	
	 พระมหายงยุทธ	กนฺตาโภ,ดร.	 พระครูธรรมธรวรเดชา	อคฺคเตโช,ดร.	
	 พระมหาทองเก็บ	ญาณพโล,ดร.	 พระครูศรีธรรมวราภรณ์		
	 พระมหาสุเทพ	สุวฑฺฒโน,ดร.	 พระสิริวรรณะ	สิริวณฺโณ
	 พระมหาศุภกิจ	สุภกิจฺโจ	 พระมหาธิติ	อนุภทฺโท
	 พระมหาสมเดช	ตปสีโล,ดร.	 พระมหาเสฎฐวุฒิ	วชิรญาโณ,ดร.
	 พระมหาวัฒนา	โชติธมฺโม,ดร.	 พระมหาอภัย	ฐิตวิริโย,ดร.
	 พระมหาวินัย	วชิรเมธี	 Dr.	Ven.	Metteyya	Beliatte
	 Dr.	Ven.	Ariya	Rathana	Wilgamuwe		 นิสิตชาวต่างประเทศ
	 นายสาคร	ธระที	 นายสรวรรษ	ปรักกโมดม	
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 นายศิโรดม	วชิรวราภรณ์	 นายลิขิต	บุญละคร
	 นายสมควร	ถ้วนนอก	 นายอักษราวิชญ์	โฉมศรี
	 ดร.สันทัด	จันทร์ทาทอง	 ดร.ธนสิทธิ์	ฉัตรสุวรรณ
	 นางสาวกนกอร	ล�้าเลิศ	 นายสุทัศน์	สงค์สุข
	 นายทศพร	ศรีค�า		 	
	 บุคลากรกองกิจการนิสิตทุกรูป/คน	 บุคลากรส�านักหอสมุดฯ	ทุกรูป/คน	
	 บุคลากรส�านักงานตรวจสอบฯ	ทุกรูป/คน	 บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯทุกรูป/คน
	 พระมหาโกศล	ธีรปญฺโญ	 กรรมการและเลขานุการ
	 พระมหาศักดิ์ชาย	โกวิโท	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 พระมหาอนุชา	กาญฺจโน	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 พระมหาวิเชียร	สุธีโร	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายระดมทุน และเหรัญญิก 
	 พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.	 ประธานกรรมการ
	 พระเทพเวที,รศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ
	 พระธรรมวชิรมุนี,รศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ
	 พระเทพวัชราจารย์,รศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ
	 พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ
	 พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.	 รองประธานกรรมการ
	 พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ
	 พระโสภณวชิราภรณ์,ดร	 รองประธานกรรมการ
	 พระศรีสิทธิมุนี,ผศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ
	 พระครูปริยัติกิตติธ�ารง,รศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ
	 พระมหาสมบูรณ์	วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ
	 พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์,ศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ
	 รศ.ดร.สุรพล	สุยะพรหม	 รองประธานกรรมการ
	 นายกสมาคมศิษย์เก่า	มจร	 รองประธานกรรมการ

กรรมการ
	 พระอุดมสิทธินายก,รศ.ดร.	 	 พระศรีธรรมภาณี,ดร.
	 พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.	 พระศรีธวัชเมธี
	 พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ.	 พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร.
	 พระมหาจีรวัฒน์	กนฺตวณฺโณ,รศ.ดร.	 พระมหาสุระศักดิ์	ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร.
	 พระมหาไพโรจน์	ญาณกุสโล	 พระมหาบัณฑิต	ปณฺฑิตเมธี,ดร.
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 พระครูปิยธรรมบัณฑิต,ดร.	 พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร.
	 พระมหาศุภชัย	ปิยธมฺมชโย	 พระมหาทองค�า	ฐิตเปโม
	 รศ.ดร.ชาติชาย	พิทักษ์ธนาคม	 รศ.ดร.ธีรยุทธ	พึ่งเทียร
	 รศ.ดร.พรรษา	พฤฒยางกูร	 รศ.ดร.สุทธิพงษ์	ศรีวิชัย
	 รศ.ดร.ธัชชนันท์	อิศรเดช	 รศ.ดร.สุเทพ	พรมเลิศ
	 ผศ.ดร.เมธาพันธ์	โพธิธีรโรจน์	 รศ.ดร.สิริวัฒน์	ศรีเครือดง
	 ผศ.ดร.ธวัชชัย	สมอเนื้อ	 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์	สุขเหลือง	
	 รศ.ดร.ประพันธ์	ศุภษร	 ผศ.ดร.บุญเลิศ	โอฐสู	
	 ผศ.ดร.พิธพิบูลย์	กาญจนพิพิธ	 ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา	รักษาโฉม	
	 นายธวัช	แย้มปิ๋ว	
	 ผอ.หลักสูตร	พธ.ม.พระพุทธศาสนา	ภาคปกติ		
	 ผอ.หลักสูตร	พธ.ม.	สาขาวิชาปรัชญา	ภาคปกติ	
	 ผอ.หลักสูตร	พธ.ด.	สาขาวิชาปรัชญา	ภาคปกติ
	 ผอ.หลักสูตร	พธ.ม.	สาขาวิชาปรัชญา	ภาคพิเศษ	
	 ผอ.หลักสูตร	พธ.ด.	สาขาวิชาปรัชญา	ภาคพิเศษ
	 ผอ.หลักสูตร	พธ.ม.พระพุทธศาสนา	ภาคพิเศษ	
	 ผอ.หลักสูตร	พธ.ด.พระพุทธศาสนา	ภาคพิเศษ
	 ผอ.หลักสูตร	พธ.ม.	สาขาวิชาสันติศึกษา	
	 ผอ.หลักสูตร	พธ.ด.	สาขาวิชาสันติศึกษา
	 ผอ.หลักสูตร	พธ.ม.	สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร	
	 ผอ.หลักสูตร	พธ.ม.	สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา		
	 ผอ.หลักสูตร	พธ.ด.	สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา	 	
	 ผอ.หลักสูตร	พธ.ม.	สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
	 ผอ.หลักสูตร	พธ.ด.	สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ		
	 ผอ.หลักสูตร	ค.ม.	สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
	 ผอ.หลักสูตร	ค.ม.	สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา	
	 ผอ.หลักสูตร	ค.ด.	สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
	 ผอ.หลักสูตร	ค.ม.	สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ	
	 ผอ.หลักสูตร	พธ.ม.	สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย		
	 ผอ.หลักสูตร	พธ.ม.	สาขาวิชาภาษาศาสตร์		
	 ผอ.หลักสูตร	พธ.ม.	สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา	
	 ผอ.หลักสูตร	พธ.ด.	สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา  
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	 ผอ.หลักสูตร	พธ.ด.	สาขาวิชาภาษาศาสตร์	
	 ผอ.หลักสูตร	ร.ม.	สาขาวิชารัฐศาสตร์	 	 	
	 ผอ.หลักสูตร	รป.ม.	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	
	 ผอ.หลักสูตร	น.ม.	สาขาวิชานิติศาสตร์	 	
	 ผอ.หลักสูตร	พธ.ม.	สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
	 ผอ.หลักสูตร	พธ.ม.	สาขาวิชาการพัฒนาสังคม	 	
	 ผอ.หลักสูตร	ปร.ด.สาขาวิชารัฐศาสตร์
	 ผอ.หลักสูตร	รป.ม.	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	(นานาชาติ)	
	 ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
	 ผอ.หลักสูตร	ค.ม.	สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
	 ผอ.หลักสูตร	พธ.ม.	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	(International	Program)
	 ผอ.หลักสูตร	พธ.ด.	สาขาวิชานพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร	
	 บุคลากรกองนิติการทุกรูป/คน	 บุคลากรกองกิจการพิเศษทุกรูป/คน	
	 บุคลากรกองคลังฯ	ทุกรูป/คน	 บุคลากรกองกลางทุกรูป/คน	
	 บุคลากรส�านักทะเบียนฯทุกรูป/คน								บุคลากรส�านักงานพระสอนศีลธรรมทุกรูป/คน	
	 บุคลากรส่วนธรรมนิเทศทุกรูป/คน					บุคลากรวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติทุกรูป/คน		
	 บุคลากรส�านักงานสภามหาวิทยาลัยทุกรูป/คน	
	 พระมหาไพรัชน์	ธมฺมทีโป,ผศ.ดร.	 กรรมการและเลขานุการ
	 พระครูศรีสิทธิบัณฑิต,ดร.	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 พระครูสิริสารบัณฑิต	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 พระมหาสาธิต	สาธิโต,ดร.	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 พระมหาปัญญา	ปญฺญาสิริ,ดร.	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 พระมหาบุญยืน	ญาณโสภโณ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 ผศ.ดร.หัฏฐกรณ์	แก่นท้าว	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 ดร.วิไลวรรณ	อิศรเดช	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 ดร.สุนันทกิจ	เทียงเดช	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 นางสาวสุรภา	ศรีวิชัย	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 นายประเสริฐ	ค�านวล	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 นายอานนท์	นรมาตร์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 ดร.ญาศุมินท์	อินทร์กรุงเก่า	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
	 พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร.	 ประธานกรรมการ
	 พระศรีธรรมภาณี,ดร.	 รองประธานกรรมการ
	 พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร.	 รองประธานกรรมการ
	 พระมหาศุภชัย	ปิยธมฺมชโย		 รองประธานกรรมการ
	 รศ.ดร.พรรษา	พฤฒยางกูร		 รองประธานกรรมการ
	 ผศ.ดร.เมธาพันธ์	โพธิธีรโรจน์,ผศ.ดร.		 รองประธานกรรมการ
	 ดร.แม่ชีทศพร	วชิระบ�าเพ็ญ		 รองประธานกรรมการ
	 ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ	เปรมสกุล		 รองประธานกรรมการ
	 ดร.แม่ชีระเบียบ	ถิรญาณี	 รองประธานกรรมการ
	 ดร.รัตนา	สมสกุลรุ่งเรือง	 รองประธานกรรมการ
	 อาจารย์นงลักษณ์	อิสโร		 รองประธานกรรมการ
	 คุณสุวิทย์-คุณรัตนา	ผลาศักดิ์		 รองประธานกรรมการ

กรรมการ
	 พระครูปลัดอุทัย	พลเทโว,ดร.	 พระเจริญ	วฑฺฒโน
	 พระมหาสมเกียรติ	ยุตฺติโก	 พระจวน	สิริวฑฺฒโน	
	 พระครูสมุห์ธนพล	กิตฺติธโร	 พระครูสมุห์	อธิกฤต	ขมจิตฺโต	
	 พระสมุห์โกมิน	จนฺทาโถ	 พระอภินันท์	อภินนฺโท	
	 พระมหาชัยวุฒิ	ชยวุฑโฒ	 ดร.กนกวรรณ	โกมลสิทธิพงศ์	
	 ดร.ขวัญษา	เอกจิตต์	 ดร.นวลวรรณ	พูลวสุพลฉัตร	
	 ดร.สิริพิชญ์	เตชะไกรศรี	 นางจันทนา	แก้วไทยจีน	
	 นางเตือนจิต	หักกะยานนท์		 นางเฉลิม	ยิ้มจันทร์	
	 นางสาวสุพิชญ์	พานิชกุล	 นางมยุรี	ศรีส�าอาง	
	 นางสาวณัฏชุดา	กรแก่นท้าว	 นางสาวอนงค์รัก	สีด�า	
	 นางสาวจันทกานต์	เกษาภรณ์	 นางวันวิสา	เดชะพงษ์	
	 นางชมชื่น	เกษาภรณ์	 นางทองอิน	ค�าแพะ	
	 นางยุพิน	เข็มเพชร	 นางภัทรจิตร	โพธิ์โต
	 นางมณฑา	รัตนโพธิ์ทอง	 นางนัทธมน	นาคจันทร์	
	 นางสมปอง	ผดาวัลย์	 นางบุญน�า	ปล้องสิงห์		
	 นางพรทิพย์	สุขอ�านวย	 นางณัฐพร	ทามัน	
	 นางดวงกมล	สมถวิล	 นางสาวจัน	จันศรีงาม	
	 นางพินิจ	แก้วกิ่ง	 นางเบญจวรรณ	เบญจางจารุ
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 นางเอกจิตรา	พรหมพรพงษ์	 นางโสภา	เอมเปรม
	 นางยุพา	หาวัน	 นางสาวประนอม	เถื่อนศรีจันทร์	
	 นางสาวสุวรรณี	รุจิวรรณ์	 นางสาวบานชื่น	ขาวผ่อง	
	 นางสาวมณีรัตน์	ดุขุนทด	 นางสาวจอมศรี	สาลีรัมย์	
	 นางสาวพรชนก	อิ่มสมบัติ	 นายอ�านาจ	สวัสดี	
	 นายฉลวย	ค�าศรี	 นายสมจันทร์	สังกรณ์	
	 นายธันยธรณ์	เกศาภรณ์	 นางสาวนุจรินทร์	จิระขิตะนุกูล	
	 นางสาวอ�านวยพร	มงคลเสรีชัย	 นางสาวน้องนุช	เกียรติทอง	
	 นางสาวชยาภรณ์	มงคลเสรีชัย	 นางสาวปิยวรรณ	กิ่งเกษม	
	 นางสาวปฤศนา	หงส์ทอง	 นางสาวณัฐพร	พูลประเสริฐ	
	 นางสาวอภิญญา	ตุมราศวิน	 นางสาวกมลทิพย์	ยิ้มจันทร์	
	 นางสาวรัชนีวรรณ	เริงใจ	 นางสาวล�าดวน	หงษา	
	 นางสาวอัมพรทิพย์	ขันอาสา	 นางสาวเบญมาศ	ฉายแสง	
	 นางสาวปฏิพล	บัวเป็ง	 นางสาวช่อลดา	แหวนทอง	
	 นางสาวดวงกมล	แหวนทอง	 นางสาวประจี	รุจิวรรณ์	
	 นางสาวมาลี	รุจิวรรณ์	 นางสาวกาญจนา	ม่วงน้อย	
	 นางสาวจ�าเนียร	บัวเป็ง	 นางสาวสุนทรี	ล้ออร่าม	
	 นายสุดตา	ประทุมมาศ	 เรือตรีภานุวัตร์	สุขอ�านวย	
	 นายสุรศักดิ์	นันทตันติ	 นายกู้เกียรติ	กิ่งเกษม	
	 นายสมพร	เจืออุปถัมภ์	 นายกาณต์	โคตรโยธา	
	 นายสมชาย	รุ่งเรือง	 นายสุวรรณ	ธนไพศาลพิทักษ์	
	 นายสุวรรณ	แสงสุดใจ	 นายภูริสร์	วิภูษิตานนท์	
	 นายเฉลิม	พิมพโมทย์	 คณะศิษย์	ดร.แม่ชีทศพร	วชิระบ�าเพ็ญ
	 คณะศิษย์	ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ	เปรมสกุล	 คณะนักศึกษาอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
	 คณะกรรมการ	ครู	นักเรียน	พอ.มจร.
	 คณะครู	นักศึกษา	วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ
	 คณะอุบาสกอุบาสิกากลุ่มงานธรรมวิจัย	
	 พระมหาทองค�า	ฐิตเปโม	 กรรมการและเลขานุการ
	 พระมหาไพโรจน์	กนโก		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 พระมหากุศลิน	สุนฺทรศิริ		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 พระสุรชัย	ติกฺขปญโญ		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 พระมหาสมคิด	คมฺภีรเมธี	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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 ดร.สมชาย	บุญสุ่น	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 นายถนอม	คชแพทย์		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 นางสาวชลดา	นามนนท์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 นางสาวทัศนีย์	อะโรคา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียนออนไลน์และถ่ายทอดสด
	 พระมหาสมบูรณ์	วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.	 ประธานกรรมการ
	 พระมหาช�านาญ	มหาชาโน,ดร.	 รองประธานกรรมการ
	 พระมหาสุรศักดิ์	ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ
	 พระครูศรีสิทธิบัณฑิต,ดร.	 รองประธานกรรมการ

กรรมการ
	 พระมหาศรีทนต์	สมจาโร	 พระมหาโยธิน	โชติธมฺโม
	 พระมหาอาศิร	วชิรนาโค	 พระสมุห์ประจิรักษ์	มหาปญฺโญ
	 ดร.รุ่งโรจน์	ศิริพันธ์	 ดร.วิไลวรรณ	อิศรเดช
	 ดร.ญาศุมินท์	อินทร์กรุงเก่า	 นายสมหมาย	สุภาษิต	
	 นายไกรษร	ราชนิจ	 นายศรี	แก้วงาม
	 นายนพดล	เพ็ญประชุม	 นางสาวศิรินภา	กองวัสกุลณี
	 นายวิโรจน์	หลอมนาค	 นายกรนัน	ขันวัง
	 นายบุญล้อม	วิปุระ	 นายณพนต์	ทองยวง	
	 นายศราวุฒิ	สิงห์เดช		 นายดอน	สตาเจริญ
	 นายฐิติวัฒน์	หวังสุขใจ	 นายปัญญา	นราพันธ์
	 นายพิชิต	เชาว์ชาญ	 นายอรรถพล	อิ่มวิไลวรรณ
	 นายอภิชาติ	รอดนิยม	 	
	 พระมหาสันติ	ธีรภทฺโท,ดร.	 กรรมการและเลขานุการ
	 ดร.กรรณิการ์	ขาวเงิน	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 ดร.อุดม	จันทิมา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 นายไพฑูรย์	อุทัยคาม	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 นางสาวอรวรรณ	โตปฐมวงศ์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
	 พระมหาไพรัชน์	ธมฺมทีโป,ผศ.ดร.	 ประธานกรรมการ
	 พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ.	 รองประธานกรรมการ
	 พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์,ศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ
	 พระครูศรีสิทธิบัณฑิต,ดร.	 รองประธานกรรมการ
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 พระมหาช�านาญ	มหาชาโน,ดร.	 รองประธานกรรมการ
	 รศ.ดร.โกนิฏฐ์	ศรีทอง	 รองประธานกรรมการ

กรรมการ
	 พระครูสิริสารบัณฑิต	 พระครูวินัยธรสมุทร	ถาวรธมฺโม,ผศ.ดร.
	 พระมหาจีรวัฒน์	กนฺตวณฺโณ,รศ.ดร.	 พระมหาสุเทพ	สุปณฺฑิโต,ผศ.
	 พระมหาบัณฑิต	ปณฺฑิตเมธี,ดร.	 พระครูสมุห์ทิพย์	สิริธมฺโม,ดร.
	 พระครูพิศาลสรวุฒิ	 พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร.	  
	 พระมหาประยูร	โชติวโร,ดร.	 พระครูปิยธรรมบัณฑิต,ดร.
	 พระมหาพุทธศักดิ์	ฐานิสฺสโร	 พระมหาทองค�า	ฐิตเปโม
	 พระมหาสันติ	ธีรภทฺโท,ดร.	 พระครูปลัดสมเกียรติ	กิตฺติญาโณ
	 พระมหาวีระศักดิ์	ธีรงฺกุโร	 พระมหาขวัญชัย	ปุตฺตวิเสโส
	 พระมหาสุรศักดิ์	ธีรว�โส	 พระมหาวีระศักดิ์	ธีรงฺกุโร	
	 พระมหาศุภชัย	ปิยธมฺมชโย	 พระมหาโกศล	ธีรปญฺโญ
	 พระมหาวริทธิ์ธร	วรเวที	 รศ.ดร.ธัชชนันท์	อิศรเดช
	 ผศ.ดร.เมธาพันธ์	โพธิธีรโรจน์	 ผศ.ดร.อิทธิพล	แก้วพิลา
	 ผศ.ดร.ธวัชชัย	สมอเนื้อ	 ดร.อุดร	เขียวอ่อน		
	 นายธวัช	แย้มปิ๋ว	 ดร.สุนันทกิจ	เทียงเดช
	 ดร.รุ่งโรจน์	ศิริพันธ์	 นายประเสริฐ	ค�านวล	
	 ดร.ญาศุมินท์	อินทร์กรุงเก่า	 ดร.	ทักษิณ	ประชามอญ	
	 ดร.จักษฐาปนิ	ฏ	ฐ์		บุญฤทธิ์	 นายเสน่ห์	แซวรัมย์	
	 นายสุชญา	ศิริธัญกร	 นายสาคร	ธระที
	 ผศ.ดร.หัฏฐกรณ์	แก่นท้าว	 กรรมการและเลขานุการ	
	 พระมหาสาธิต	สาธิโต,ดร.	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 พระมหาปัญญา	ปญฺญาสิริ,ดร.	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 พระมหาวัฒน์พร	อภิวฑฺฒโน	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 พระมหาประยูร	ธีรวโร	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 พระธีรวีร์	คุตฺตจิตฺโต	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 พระมหาแสงตะวัน	ขนฺติเมธี	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
	 พระสุรชัย	ติกฺขปญฺโญ		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 ดร.วิไลวรรณ	อิศรเดช	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 นายอานนท์	นรมาตร์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 ดร.ถวิล	ค�าโสภา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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	 นางสาวลาวัลย์	วารินคีรีรัตน์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 นายสุรัตน์	ค�าโสภา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 นายนครินทร์	สมจันทร์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 บุคลากรสังกัดส�านักงานอธิการบดีทุกรูป/คน	 ผู้ช่วยเลขานุการ

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ	ณ	วันที่	๒๓	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๖๕

(พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ฝ่ายสวัสดิการ
งานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๕ ปี มหาจุฬาฯ

วันอังคาร ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

*********
ที่ รายชื่อ เจ้าภาพ เมนูอาหาร

๑ พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.	
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

บริจาค	ขนมจีน	๑๐๐	กิโลกรัม

๒ สวัสดิการ	หอฉัน	มจร ข้ามต้มหมู	(มื้อเช้า)
น�้ายาป่า
ผัดกระเพรา
ไก่ทอด
ผลไม้
กาแฟร้อน	-	น�้าหวาน

๓ คณะศิษย์พระอาจารย์สมชาย	นนฺทโก	
วัดหนองรี	จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมูกระเทียม
ผัดฉ่า
ขนมหวาน

๔ คณะศิษย์หลวงพ่อหอม		
วัดท่าอิฐ		จังหวัดอ่างทอง

ส้มต�า
ผัดไท
กล้วยทอด

๕ บริษัท	วัชรทรัพย์	ปิโตรเลี่ยม	จ�ากัด ก๋วยเตี๋ยว	จ�านวน	๕๐๐	ถ้วย

๖ บริษัท	พราว	แอสเซ็ท	จ�ากัด	
น�าโดย	คุณแม่จรัสพิมพ์	ลิปตพัลลภ

บริจาคน�้าดื่มขวดเล็ก	
จ�านวน	๕๐๐	แพ็ค
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การจัดเลี้ยงอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ 

-	ภาชนะที่ใช้ใส่อาหาร

	 1)	ถ้วยกระดาษ			 	 ๒)	กล่องข้าวพลาสติก

 

 

   

 

                                         

-	การจัดโต๊ะอาหาร	ชั้นล่างอาคาร	มวก.	๔๘	พรรษา
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-	 วันอังคารที่	๑๓	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๕	จัดอาหารส�าหรับผู้บริหาร	คณาจารย์	

	 เจ้าหน้าที่พระนิสิตและผู้ร่วมงานทุกรูป/คน	ที่	อาคาร	มวก.	๔๘	พรรษา	

	 มื้อเช้าและเพล

-	 งดการจัดอาหารที่อาคารหอฉัน	๑	วัน
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