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ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๓)

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย 

ที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ ได้ทรงสถาปนาขึ้น ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 

กรงุเทพมหานคร เพือ่เป็นสถาบนัการศกึษาพระไตรปิฎกและวชิาชัน้สงู ส�าหรบัพระภกิษสุามเณร

และคฤหัสถ์ เมื่อปีพุทธศักราช 2๔๓๐ เป็นต้นมา 

 ต่อมา ในปี พ.ศ. 2๕๔๐ รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัยให้สถาบันการศึกษาแห่งน้ี มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐและ 

เป็นนิติบุคคล ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ด�าเนินการจัดการศึกษา

และบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคม ดังนี้

 1. ระดับบัณฑิตศึกษา เปิดสอนระดับปริญญาเอก 11 สาขาวิชา และระดับปริญญาโท 

22 สาขาวิชา

 2. ระดับปริญญาตรี เปิดสอน ๔ คณะ คือ คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะ

มนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์

 ๓. ระดบัประกาศนยีบตัรบณัฑติ เปิดสอน 2 สาขาวชิา คอื พระไตรปิฎกศกึษา วชิาชพีครู

 ๔. ระดับมัธยมศึกษา มี 2 แห่ง คือ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาและโรงเรียนบาลีเตรียม

อุดมศึกษา 

 ๕. การบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย โรงเรียนพุทธศาสนา 

วนัอาทติย์ สถาบันวปัิสสนาธรุะ กลุม่งานธรรมวจิยั กลุม่งานมหาจฬุาอาศรม จงัหวดันครราชสมีา 

ศูนย์พัฒนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแคมป์สน จังหวัดเพชรบูรณ์ ส�านักงานพระสอน 

ศีลธรรม และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขต 1๐ แห่ง คือ วิทยาเขตหนองคาย วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตนครราชสีมา วิทยาเขตแพร่ วิทยาเขตสุรินทร์ 

วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาเขตพะเยา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม วิทยาลัยสงฆ์ 

12 แห่ง  คือ วิทยาลัยสงฆ์เลย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน วิทยาลัยสงฆ์

นครสวรรค์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี วิทยาลัยสงฆ์

นครน่าน วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย วิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง และ 

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

ค�าน�า



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(๔)

 มหาวิทยาลัยขยายห้องเรียนระดับปริญญาตรีไปยังจังหวัดต่างๆ ๕ แห่ง คือ จังหวัด

ร้อยเอ็ด เพชรบูรณ์ สิงห์บุรี สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี และขยายหน่วยวิทยบริการไปยัง 

จังหวัดต่างๆ 1๗ แห่ง คือ จังหวัดสงขลา ราชบุรี มหาสารคาม เพชรบุรี ตาก อุทัยธานี ชัยภูมิ 

ชลบุรี ระยอง อุตรดิตถ์ ก�าแพงเพชร พิจิตร นครปฐม จันทบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว 

สาวิกาสิกขาลัย และกรุงเทพมหานคร 

 สถาบันสมทบในต่างประเทศ ๕ แห่ง คือ วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ 

ประเทศเกาหลีใต้ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ซิน จู๋ ไชนีสไทเป วิทยาลัยพระพุทธศาสนา

นานาชาติศรีลังกา ประเทศศรีลังกา วิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมะเกต บูดาเปสต์ ประเทศฮังการี และสถาบันสมทบในประเทศ 1 แห่ง คือ 

มหาปัญญาวิทยาลัย วัดถาวรวราราม จังหวัดสงขลา

 ปัจจุบัน มีพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต จบแล้ว 11 รุ่น พุทธศาสตรมหาบัณฑิต จบแล้ว 

2๕ รุ่น พุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ จบแล้ว 1๓ รุ่น และพุทธศาสตรบัณฑิต  

จบแล้ว ๖๐ รุ่น

 ในการจัดท�าหนังสือ “ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย” เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา พร้อมภาพประกอบ ๘ ตอน คือ (1) ประวัติและ

พัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2) การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๓) พัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(๔) พันธกิจมหาวิทยาลัย ส่วนกลาง (๕)  พันธกิจมหาวิทยาลัย ส่วนภูมิภาค (๖) พันธกิจ 

สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๗) มหาวิทยาลัยกับการบูรณาการ

พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคม (๘) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยในอนาคต เน้นการน�าเสนอเนื้อหาสาระช่วงระยะ พรบ. 2๕๔๐-2๕๕๘ ทั้ง

พัฒนาการด้านอาคารสถานที่ และพัฒนาการด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยท้ังใน 

ระดับชาติและนานาชาติ

 ในนามมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ขอขอบคณุและขออนโุมทนาขอบคณุ 

ต่อผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ของทุกส่วนงานที่มีส่วนสนับสนุนข้อมูล ทั้ง

เนื้อหา และภาพประกอบ ในครั้งนี้ คณะกรรมการจัดท�าประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๕)

เป็นประธานกรรมการ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฒิกโร, ดร.คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นรอง 

ประธานกรรมการ และมี พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ. ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และรักษาการผู ้อ�านวยการสถาบันภาษา เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย 

คณะกรรมการรวม 2๙ รูป/คน ที่ได้ท�างานด้วยวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ อุทิศก�าลังกาย

และสติปัญญาร่วมกันด�าเนินการจัดท�าเนื้อหา พัฒนาต้นฉบับให้มีความถูกต้อง จนสามารถ 

ด�าเนินการพิมพ์หนังสือประวัติมหาวิทยาลัยเล่มนี้ให้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี อันจะเป็นประโยชน์ 

ทางด้านประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสืบไปด้วยอ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ขอให้คณะ

กรรมการทุกท่าน จงเจรญิด้วยจตรุพธิพรชยัทัง้ ๔ ประการ คอือาย ุวรรณะ สขุ พละ และปฏภิาณ 

คุณสารสมบัติและธรรมสารสมบัติ ปราศจากโรคาพาธอุปัทวันตราย และบรรลุประโยชน ์

โสตถิผลสมมโนรถปรารถนาทุกประการ

(พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(๖)

เรื่อง   หน้า
ค�าน�า   (๓ - ๕)
สารบัญ  (๖ - 1๐)
ตอนที่ ๑ ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1 - ๕2 
 1.1 ยุคการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
 1.2 ยุคริเริ่มการจัดการศึกษา
 1.๓ ยุคปรับปรุงและขยายการศึกษา 
 1.๔ ยุครับรองปริญญาบัตรและสถานะของมหาวิทยาลัย 
 1.๕ ยุคพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 1.๖ ยุคเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ
 1.๗ ยุคพัฒนาความรุ่งเรืองของการเป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัย 

ตอนที่ ๒ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๕๓ - ๗๐ 
 2.1 โครงสร้างมหาวิทยาลัย
 2.2 โครงสร้างการบริหาร
 2.๓ สุภาษิต ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 2.๔ ตราประจ�ามหาวิทยาลัย อักษรย่อ สี ต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย
 2.๕ แผนผังของพื้นที่มหาวิทยาลัย
 2.๖ แผนที่เดินทาง

ตอนที่ ๓ พัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗1-1๕2 
 ๓.1 พัฒนาการจากวัดมหาธาตุ วัดศรีสุดาราม สู่ มจร วังน้อย อยุธยา
 ๓.2 พัฒนาการของระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และข้อก�าหนด
 ๓.๓ พัฒนาการด้านนิสิตผู้ส�าเร็จการศึกษา
 ๓.๔ พัฒนาการด้านหลักสูตร 
 ๓.๕ พัฒนาการด้านงบประมาณ
 ๓.๖ พัฒนาการด้านส่วนงานของมหาวิทยาลัย

ตอนที่ ๔ พันธกิจของมหาวิทยาลัย ส่วนกลาง 1๕๓-2๐๘ 
 ๔.1 ส่วนงานจัดการศึกษา
 ๔.2 ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา

สารบัญ



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๗)

ตอนที่ ๕ พันธกิจของมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (จากมหาจุฬาฯ สู่ส่วนภูมิภาค) 2๐๙ - ๓๐๐
 ๕.1 ส่วนงานจัดการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาเขต
 ๕.2 ส่วนงานจัดการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาลัยสงฆ์

ตอนที่ ๖ พันธกิจสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓๐1 - ๓22
 ๖.1 สถาบันสมทบภายในประเทศ
 ๖.2 สถาบันสมทบต่างประเทศ

ตอนที่ ๗ มหาวิทยาลัยกับการบูรณาการพระพุทธศาสนา ๓2๓ - ๓๖๙ 
 กับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม  
 ๗.1 บทบาทด้านการวิจัยและพัฒนาหนังสือ ต�าราและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
 ๗.2 บทบาทด้านการส่งเสริมและพัฒนาพระสังฆาธิการรองรับการบริหารกิจการคณะสงฆ ์
 ๗.๓ บทบาทด้านการพัฒนาและฝึกอบรมพระธรรมทูตเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  ในต่างประเทศ
 ๗.๔ บทบาทด้านการพัฒนาจิตใจ
 ๗.๕ บทบาทด้านการเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
 ๗.๖ บทบาทด้านการช่วยเหลือสังคม
 ๗.๗ บทบาทด้านบริการวิชาการแก่สังคม
 ๗.๘ บทบาทด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
 ๗.๙ บทบาทด้านทะนุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
 ๗.1๐ บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ตอนที่ ๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในอนาคต ๓๗1 - ๓๘1



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(๘)



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1

	 เมื่อกล่าวถึงประวัติและความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น 

สามารถแบ่งออกเป็น	 ๗	 ยุค	 กล่าวคือ	 ยุคการก่อตั้งมหาวิทยาลัย	 ยุคเริ่มการจัดการศึกษา 

ยุคปรับปรุงและขยายการศึกษา	 ยุครับรองปริญญาบัตรและสถานะของมหาวิทยาลัย 

ยุคพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ยุคเข้าสู่การเป็นศูนย์กลาง 

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ	 ยุครุ่งเรืองของของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย		โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประวัติและพัฒนาการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตอนที่

๑



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์	 พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ได้ทรง

สถาปนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น	 โดยให้ย้ายการสอนพระปริยัติธรรมจากศาลา 

บอกพระปริยัติธรรมภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปตั้งที่วัดมหาธาตุ	 เพ่ือเป็นที่เล่าเรียน 

ของพระสงฆฝ์า่ยมหานกิายและคฤหสัถ์	เมือ่	พ.ศ.2๔๓๐	และโปรดให้เรยีกวา่	มหาธาตวุทิยาลยั

	 มหาธาตุวิทยาลัยได้เปิดทำาการสอนเป็นทางการ	เมื่อวันที่	๘	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2๔๓2	

ต่อมา	พระยาภาสกรวงศ์	 เสนาบดีกระทรวงธรรมการ	 ได้ยกร่างพระราชบัญญัติฉบับแรก 

ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เรียกว่าร่างพระราชบัญญัติมหาธาตุวิทยาลัย	ร.ศ.111	 

(พ.ศ.2๔๓๕)	ขึ้นทูลเกล้าฯ	ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เพ่ือทรงนำาเข้า

ปรึกษาในที่ประชุมเสนาบดี	 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังไม่ได้ลงพระปรมาภิไธย	 จึงถือว่า 

ยังมิได้เป็นพระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้แต่อย่างใด

	 ประเด็นที่น่าสนใจในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งมี	2๔	มาตราอยู่ที่มาตรา	1	ที่กำาหนด

ให้วิทยาลัยแห่งนี้เป็นสถานศึกษาสำาหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ดังนี้

 “มาตรา ๑ มหาธาตุวิทยาลัยนี้ให้ตั้งขึ้นโดยราชูปถัมภกบำารุงพระบรมพุทธศาสนา 

เป็นที่สั่งสอนพระบาลีคัมภีร์พระไตรปิฎก พุทธพจนภาษิต แก่ภิกษุสามเณร ฝ่ายคณะ 

มหานิกายและคฤหัสถ์ตามแต่มีความศรัทธาจะศึกษาสืบเสาะข้อวัตรปฏิบัติพุทธภาษิต 

ซึ่งจะได้เป็นคณาจารย์สืบไป”

	 ต่อมา	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ได้โปรดให้คิดแบบสร้างถาวรวัตถุ	 

เรียกว่า	 “สังฆเสนาสน์ราชวิทยาลัย”	 ข้ึนในวัดมหาธาตุ	 เพ่ือใช้เป็นสถานที่บำาเพ็ญ 

พระราชกุศลพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ	และทรงประสงค์จะอุทิศถวายถาวรวัตถุนี้ 

เป็นสังฆิกเสนาสน์สำาหรับมหาธาตุวิทยาลัย	 เพื่อเป็นที่เล่าเรียนพระปริยัติสัทธรรมและ 

วิชาชั้นสูง	 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงวาง 

ศิลาก่อพระฤกษ์	 เมื่อวันที่	 1๓	 กันยายน	 พ.ศ.	 2๔๓๙	 และได้พระราชทานเปลี่ยนนาม 

มหาธาตุวิทยาลัยเป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศของ

พระองค	์ตามประกาศพระราชปรารภในการก่อพระฤกษ์สังฆเสนาสน์ราชวิทยาลัย	ร.ศ.	11๕	 

(พ.ศ.2๔๓๙)	ความตอนหนึ่งว่า

๑.๑ ยุคการก่อตั้งมหาวิทยาลัย



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓

	 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดการศึกษาพระปริยั ติธรรมแผนเดิมในนาม 

มหาธาตุวิทยาลัยตลอดมา	จนกระทั่งวันที่	๙	มกราคม	พ.ศ.	2๔๙๐	พระมหาเถรานุเถระ	ฝ่าย

มหานิกายจำานวน	๕๗	รูป	มีพระพิมลธรรม	 (ช้อย	ฐานทัตตเถร)	 เป็นประธานได้ประชุมกัน 

ณ	ตำาหนกัสมเดจ็	วัดมหาธาตฯุ	ประกาศให้มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	ดำาเนนิการจดัการศกึษา 

ในรูปมหาวิทยาลัย	 ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัไดเ้ปิดการศกึษาในรปูแบบมหาวทิยาลยั	ตัง้แตว่นัที	่1๘	กรกฎาคม	

พ.ศ.	2๔๙๐	เป็นต้นมา

 “จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ัง้วทิยาลยัทีเ่ลา่เรยีนพระไตรปฎิกแล

วชิาชัน้สงูขึน้ ๒ สถานๆ หนึง่เปน็ทีเ่ลา่เรียนของพระสงฆฝ์า่ยธรรมยติุกนิกาย  

ได้ตั้งไว้ที่วัดบวรนิเวศวรวิหาร  พระอารามหลวง พระราชทานนามว่า มหา

มกุฎราชวิทยาลัย ...อีกสถานหนึ่งเป็นที่เล่าเรียนของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย 

ได้ตั้งไว้ที่วัดมหาธาตุ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงนี้ มีนามว่ามหาธาตุ

วิทยาลัย ได้เปิดการเล่าเรียนแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร์ ศก ๑๐๘ 

สืบมา แต่สังฆิกเสนาสน์สำาหรับมหาธาตุวิทยาลัยนี้ยังไม่เป็นที่สมควรแก่การ

เล่าเรียน... เมื่อการบำาเพ็ญพระราชกุศส่วนนั้นเสร็จแล้วจะได้ทรงพระราช

อุทิศถวายถาวรวัตถุนี้เป็นสังฆิกเสนาสน์สำาหรับมหาธาตุวิทยาลัย เพื่อเป็นที่

เล่าเรียนพระปริยัติสัทธรรมแลวิชาชั้นสูงสืบไปภายหน้า พระราชทานเปลี่ยน

นามใหม่ว่า มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อให้เป็นที่เฉลิมพระเกียรติยศ

สืบไป...”



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๔

	 ในชว่งเตรยีมการประชมุพระมหาเถรานเุถระเพือ่ประกาศใหม้หาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

จดัการศกึษาในรปูมหาวทิยาลยันัน้	หลวงวจิติรวาทการ	ไดท้ำาบนัทึกโครงการปรับปรุงมหาธาตุ

วิทยาลัยหรือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

	 บันทึกดังกล่าวนี้	 หลวงวิจิตรวาทการเสนอว่า	 สถานศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัย 

ที่วัดมหาธาตุน้ี	ถ้าใช้ชื่อมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะได้ประโยชน์ที่สำาคัญคือมีสถานภาพ 

เป็นมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย	หลวงวิจิตรวาทการได้อ้างประกาศพระราชปรารภในการ 

ก่อพระฤกษ์สังฆเสนาสน์ราชวิทยาลัย	ร.ศ.	11๕	(พ.ศ.	2๔๓๙)	แล้วสรุปประเด็นไว้ว่า

  “ชื่อมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นชื่อที่มีอยู่ในประกาศรัชกาลที่ ๕ ซึ่งมีผล 

 เป็นกฎหมาย ถา้ใชช้ือ่นีไ้ด ้อาจทำาใหส้ำานักเรามฐีานะเปน็มหาวทิยาลยัตามกฎหมาย 

 การให้ปริญญาจะเป็นการสมบูรณ์และทางบ้านเมืองก็จะต้องรับรองฐานะของ 

 มหาวิทยาลัยนี้เท่าเทียมมหาวิทยาลัยของบ้านเมืองเอง”

	 อยา่งไรก็ตาม	แมม้หาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัจะไดเ้ปดิการศกึษาในรปูแบบมหาวทิยาลยั

ตั้งแต่	พ.ศ.	2๔๙๐	 เป็นต้นมา	ทางบ้านเมืองก็มิได้รับรองสถานภาพให้เป็นมหาวิทยาลัย 

ตามกฎหมาย	นั่นคงเป็นเพราะว่าประกาศพระราชปรารภในการก่อพระฤกษ์สังฆเสนาสน์

ราชวิทยาลัย	 ร.ศ.11๕	 (พ.ศ.2๔๓๙)	 ท่ีหลวงวิจิตรวาทการกล่าวถึงนั้นเป็นเพียงประกาศ 

พระราชปรารภในการวางศิลาฤกษ์อาคารของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย		ซึ่งไม่อาจถือได้ว่า	

เป็นพระราชบัญญัติมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	 ด้วยเหตุที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไม่มีพระราชบัญญัติรับรองสถานภาพเป็น

มหาวิทยาลัยตามกฎหมาย	รัฐบาลและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจึงได้ดำาเนินการต่างกรรม 

ต่างวาระในช่วงเวลากว่า	 ๔๐	 ปีเพื่อให้มีการตราพระราชบัญญัติรับรองสถานภาพเป็น

มหาวิทยาลัยให้แก่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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	 ตามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานในการจัดการ

ศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้	ความเข้าใจ	สามารถนำามาประยุกต์ใช้ใน 

ชีวิตประจำาวัน	มีความสามารถในการรักษา	และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยิ่งข้ึน		 

	 ในปี	พ.ศ.	2๔๘๙	พระพิมลธรรม	 (ช้อย	ฐานทตฺตเถร)	อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราช 

รังสฤษฎิ์	 รูปที่	1๕	มีความประสงค์จะปรับปรุงการศึกษา	ภายในสถาบันการศึกษาที่เป็นอยู่ 

ในขณะนั้นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น	จึงมอบหมายให้	พระมหาบุญเลิศ	ทตฺตสุทฺธ	ิป.ธ.๘		(ปัจจุบัน 

ดำารงสมณศักดิ์ท่ีพระธรรมมหาวีรานุวัตร)	อาจารย์แห่งมหาธาตุวิทยาลัย	และบรรณารักษ์ 

ห้องสมุดมหาธาตุวิทยาลัย	ซึ่งกำาลังปรับปรุงกิจการห้องสมุดของมหาธาตุวิทยาลัย	 ได้ช่วย 

รวบรวมความเป็นมาด้านการจัดการศึกษาของมหาธาตุวิทยาลัยทั้งปวง	 เพื่อเก็บไว้เป็น 

หลักฐานทางเอกสารของมหาธาตุวิทยาลัยสืบไป

	 เมื่อพระมหาบุญเลิศ	ทตฺตสุทฺธิ	 ได้ไปติดต่อกับนายธนิต	อยู่โพธิ์	หัวหน้าแผนกวรรณคดี	

ได้ให้ความอนุเคราะห์ด้วยดี	 และได้ขอความร่วมมือจากนายยิ้ม	ปัณฑยางกูร	หัวหน้ากอง

จดหมายเหตุ	 กรมศิลปากร	ช่วยอำานวยความสะดวกอีกต่อหนึ่ง	 และได้พบเอกสารสำาคัญ 

ที่เกี่ยวกับ	มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	เอกสารที่พบนี	้คือ	ลายพระหัตถ	์ในพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงมีไปถึงหม่อมเจ้าประภากร	ลงวันที่	2๓	กันยายน	ร.ศ.	11๕	 

ดังจะขออัญเชิญ	สำาเนาลายพระราชหัตถ์	มาแสดงดังต่อไปนี้

๑.๒ ยุคริเริ่มการจัดการศึกษา 
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	 เม่ือพระมหาบุญเลิศ	ทตฺตสุทฺธิ	 ได้พบลายพระหัตถ์นี้แล้ว	 ได้นำาสำาเนาลายพระหัตถ์

ไปถวายพระพิมลธรรม	 (ช้อย	ฐานทตฺตเถร)	ซึ่งพระพิมลธรรมได้นำาเรื่องนี้ไปปรึกษาหารือกับ 

พระเถรานเุถระในวดัมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฎิ	์และตา่งวดั	โดยทกุรปูเหน็พอ้งตอ้งกนัวา่	สมควร	

ที่จะได้จัดการศึกษาของพระสงฆ์ให้เป็นไปตามพระราชปณิธานที่ล้นเกล้ารัชกาลที่	๕	 ได้ทรง

พระราชทานไว้*	 (*ความนี้ปรากฏในส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต	ชื่อเรื่อง	

“พัฒนาการของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศไทย”	ของ	นายมนัส	 เกิดปรางค์,	พ.ศ.	2๕2๗.)	

จนกระทั่งในที่สุดพระพิมลธรรม	 (ช้อย	ฐานทตฺตเถร)	จึงได้มีหนังสือนิมนต์พระเถระทั้งจากวัด

มหาธาตุ	และวัดอื่นๆ	จำานวน	๕๗	รูป	และฆราวาสอีกจำานวนหนึ่งมาประชุมกัน	ณ	หอปริยัติ	

วัดมหาธาตุฯ	ในวันจันทร์ที่	2๓	ธันวาคม	พ.ศ.2๔๘๙	เวลา	1๗.๐๐	น.	โดยถือเป็นการประชุม

ที่ด่วนมาก	และลับเฉพาะ	จะสังเกตเห็นได้ชัดก็คือหนังสือนัดประชุมออก

	 เมื่อวันที่	22	ธันวาคม	 เพื่อนิมนต์เข้าประชุมวันที่	2๓	ธันวาคม	 เป็นการออกหนังสือ

เชิญล่วงหน้าเพียงหนึ่งวันเท่านั้น	 โดยผู้ที่ได้รับอาราธนาหรือเชิญเข้าประชุมครั้งนี้	 ประกอบ

ด้วยทั้งฝ่ายบรรพชิต	๗	รูป	และฆราวาส	๔	คน	ซึ่งทุกท่านจะได้รับ	 เอกสารบันทึกโครงการ

ปรับปรุงมหาธาตุวิทยาลัย	หรือ	มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	จัดทำาโดย	หลวงวิจิตรวาทการ 

ซึ่งหลวงวิจิตรวาทการให้ถือว่าบันทึกน้ีเป็นความลับ	และอ่านได้เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญมาประชุม

เท่านั้น
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	 ต่อมาพระพิมลธรรม	 (ช้อย	ฐานทัตตมหาเถร)	อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 

ในสมัยนั้นจึงจัดประชุมพระเถรานุเถระฝ่ายมหานิกาย	จำานวน	๕๗	รูป	 เมื่อวันท่ี	๙	มกราคม 

พ.ศ.	2๔๙๐	และประกาศใหม้หาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	ดำาเนนิการจดัการศกึษาพระไตรปฎิก

และวิชาชั้นสูงในระดับมหาวิทยาลัย	เปิดสอนระดับปริญญาตรี	คณะพุทธศาสตร์เป็นคณะแรก

เมื่อวันที่	1๘	กรกฎาคม	พ.ศ.	2๔๙๐	หลังจากนั้น	พ.ศ.	2๕๐๐	ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการ

วดัผลมาเปน็ระบบหนว่ยกติ	โดยกำาหนดใหน้สิิตต้องศกึษา	อยา่งนอ้ย	126	หนว่ยกติ	และปฏบิติั

ศาสนกิจ	1	ปีก่อนรับปริญญาบัตร	

	 ต่อมาในปี	พ.ศ.	2๕๐๕	 เปิดสอนคณะครุศาสตร์	 	และในปี	พ.ศ.	2๕๐6	 เปิดสอน 

หลักสูตรแผนกอบรมครูศาสนศึกษา	ระดับประกาศนียบัตรและเปิดสอน	คณะเอเชียอาคเนย์	 

และเปลี่ยนเป็นคณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์	 เมื่อ	พ.ศ.	2๕16	และในปี	พ.ศ.	2๕12	 

ปรบัหลกัสตูรแผนกอบรมคร	ูศาสนศกึษาเปน็วทิยาลยัครศูาสนศกึษา	และปรบัเปลีย่นหนว่ยกติ

เป็น	2๐๐	หน่วยกิต		อย่างไรก็ดี	การจัดการเรียนการสอนช่วง	2	ทศวรรษแรก	ยังไม่ได้รับการ

สนบัสนนุจากคณะสงฆแ์ละรฐัเทา่ทีค่วร	ทำาใหป้ระสบปญัหาด้านสถานะของมหาวทิยาลัย	และ

งบประมาณเป็นอย่างมาก	แต่ก็สามารถจัดการศึกษามาได้อย่างต่อเนื่อง
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	 ความพยายามที่จะให้มีการตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกใน	 พ.ศ.	 2๕๐๐	 เมื่อรัฐบาลจอมพล	 ป.	 พิบูลสงคราม	 ได้ยกร่าง 

พระราชบัญญัติรับรองวิทยฐานะปริญญาของมหามกุฏราชวิทยาลัย	และมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย	เพื่อสนองต่อสภาผู้แทนราษฎร	แต่รัฐบาลของจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	สิ้นสุดลง

เพราะถูกยึดอำานาจการปกครอง	ร่างพระราชบัญญัตินี้จึงตกไป

	 ต่อมา	ใน	พ.ศ.	2๕๐๙	คณะสงฆ์ได้เปิดการอบรม	“พระธรรมทูตไปต่างประเทศ”	ขึ้น 

โดยสำานักฝึกอบรมตั้งอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารและมอบให้เจ้าหน้าท่ีของมหามกุฏราชวิทยาลัย

และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้ดำาเนินงาน	และให้ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

สงฆ์ทั้งสองแห่งนี้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นหลัก	 เมื่อการดำาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดี 

จึงมีโครงการที่จะขยายการศึกษาของสำานักฝึกอบรมพระธรรมทูตขึ้นเป็นการศึกษาระดับ

ปริญญาโทและเห็นว่า	ควรจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้น

	 คณะอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นมาพิจารณาเรื่องนี้ได้พบปัญหาว่า	 ก่อนท่ีจะจัดการศึกษา 

ข้ันปริญญาโทได้นั้น	การศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องได้รับการรับรองมิฉะนั้น	ปริญญาโท 

ก็จะไร้ความหมาย	ทุกฝ่ายจึงเห็นพ้องกันว่า	“จะต้องให้รัฐบาลไทยรับรองฐานะและปริญญา 

ของมหาวิทยาลัยสงฆ์เสียก่อน”	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างเคยมีประสบการณ์ร่วมกันมาว่า 

ทกุครัง้ทีรั่ฐบาลพจิารณาเรือ่งการรบัรองมหาวทิยาลยัสงฆ	์รฐับาลมกัอา้งวา่	“มหาวทิยาลยัสงฆ์

ทั้ง	2	แห่งนั้น	คณะสงฆ์เองก็ยังไม่รับรอง	แล้วจะให้รัฐบาลรับรองได้อย่างไร”

	 คณะอนกุรรมการจงึตกลงกนัวา่จะดำาเนนิการใหค้ณะสงฆรั์บรองเสียกอ่น	จะไดป้พ้ืูนฐาน

ให้รัฐบาลรับรองต่อไป	ในที่สุด	ก็ได้มีคำาสั่งมหาเถรสมาคมเรื่องการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ ์

พ.ศ.	2๕12	โดยมติท่ีประชุมมหาเถรสมาคม	 เมื่อวันอังคารที่	6	พฤษภาคม	2๕12	การที่ 

มหาเถรสมาคมได้ออกคำาสั่งนี้ถือเป็นการรับรองอย่างเป็นทางการว่ามหามกุฏราชวิทยาลัย 

และมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นมหาวทิยาลยัสงฆ์และถอืเปน็สว่นหนึง่ของระบบการศกึษา

ของคณะสงฆ์ไทย

	 คำาสั่งมหาเถรสมาคมฉบับนี้	มี	12	ข้อ	สาระสำาคัญอยู่ในข้อต่อไปนี้

	 	 ข้อ	 ๓	 นับแต่วันประกาศใช้คำาสั่งน้ี	 ให้การศึกษาของสภาการศึกษามหามกุฏ 

ราชวทิยาลยั	ในพระบรมราชปูถัมภ์	ณ	วดับวรนเิวศวหิาร	และของมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั		

ในพระบรมราชูปถัมภ์	ณ	วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์	 ซ่ึงดำาเนินการอยู่แล้ว	 เป็นการศึกษา 

ของคณะสงฆ์

	 	 ข้อ	๗		ถ้าเป็นการสมควร	มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองจะร่วมกันจัดการศึกษาขั้นบัณฑิต

วิทยาลัยอีกส่วนหนึ่ง	โดยอนุมัติของสภาการศึกษาของคณะสงฆ์ก็ได้

๑.๓ ยุคปรับปรุงและขยายการศึกษา 
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	 คำาสั่งมหาเถรสมาคมฉบับนี้มีความสำาคัญมาก	 เมื่อมีความพยายามที่จะให้มีการ 

รับรองมหาวิทยาลัยสงฆ์ในระยะต่อมา	 เหตุผลสำาคัญที่บุคคลผู้เกี่ยวข้องยกขึ้นชี้แจงต่อรัฐบาล 

คือ	 การอ้างถึงคำาสั่งมหาเถรสมาคมฉบับนี้	 และการดำาเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยสงฆ์	ก็ได้อาศัยคำาสั่งมหาเถรสมาคม	พ.ศ.2๕12	เป็นฐาน

	 ใน	 พ.ศ.2๕1๕	 จอมพลถนอม	 กิตติขจร	 เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติบริหารประเทศ 

หัวหน้าฝ่ายอำานวยการศึกษาและสาธารณสุขของคณะปฏิวัติได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 

คณะหนึ่งเพื่อพิจารณาเรื่องมหาวิทยาลัยสงฆ์	ประกอบด้วยอนุกรรมการ	๗	ท่าน	มี	นายจวน	

เจียรนัย	 เป็นประธาน	นายระบิล	สีตสุวรรณ	 เป็นรองประธาน	 เลขาธิการมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย	คือ	พระธรรมคุณาภรณ์	 (เก่ียว	อุปเสโณ)	 เป็นอนุกรรมการ	พระศรีวิสุทธิโมลี	

(ประยุทธ์	ปยุตฺโต)	ได้เข้าร่วมประชุม	ผลของการประชุมของคณะอนุกรรมการทำาให้มีการร่าง

ประกาศคณะปฏิวัติ	1๐	ข้อเพื่อรับรองสถานภาพมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง	แต่ในระหว่าง

ที่ดำาเนินการอยู่นั้น	คณะปฏิวัติได้สิ้นสุดลงเพราะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2๕1๕	 

ร่างประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้จึงค้างอยู่

	 จอมพลถนอมได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีในระบบรัฐธรรมนูญการปกครอง 

ราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 2๕1๕	 มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำาหน้ที่ออกพระราชบัญญัติ	 

ได้มีการนำาประกาศคณะปฏิวัติ	พ.ศ.2๕1๕	กลับมาพิจารณาและปรับเปลี่ยนเป็นร่างพระราช

บัญญัติเพื่อรับรองสถานภาพของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง	คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์เมื่อวันที่	2	 ตุลาคม	พ.ศ.	2๕16	แต่ยังไม่ทันได้เสนอ 

สภานิติบัญญัติ	 รัฐบาลจอมพลถนอม	 กิตติขจรสิ้นสุดลงเพราะเกิดวันมหาวิปโยคในวันที่	 

1๔	ตุลาคม	พ.ศ.	2๕16	ร่างพระราชบัญญัตินี้จึงตกไป

	 สมัยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี	 สัญญา	ธรรมศักดิ์	 	 ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยสงฆ์เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๘	มกราคม	พ.ศ.	2๕1๗	คณะรัฐมนตรี

ได้มีมติให้รอเรื่องนี้ไว้ก่อน	ต่อมาเมื่อวันที่	2๙	มกราคม	พ.ศ.	2๕1๗	คณะรัฐมนตรีมีมติรับ 

หลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์	 	 โดยกำาหนดนโยบายไว้ว่า	สถาบันการศึกษา 

ที่จะให้ปริญญาได้ต้องปรับปรุงวิธีการและหลักสูตร

	 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการ

ปรับปรุงวิธีการและหลักสูตรมหาวิทยาลัยสงฆ์ให้สามารถให้ปริญญาได้โดยสมบูรณ์	ประกอบ

ด้วยกรรมการ	1๔	ท่าน	มี	นายจรูญ	วงศ์สายัณห์	เป็นประธานกรรมการจากมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย	คือ	พระพรหมคุณาภรณ์	 (เกี่ยว	อุปเสโณ)	พระราชวรมุนี	 (ประยุทธ์	ปยุตฺโต)	 

พระมหาเสถียร	ถิรญาโณ	และนายจำานงค์	ทองประเสริฐ
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	 คณะกรรมการชุดนี้ประชุม	๘	ครั้ง	 ได้ยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ	์2	ฉบับ	

คือพระราชบัญญัติมหามกุฎราชวิทยาลัยและพระราชบัญญัติมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

กล่าวเฉพาะร่างพระราชบัญญัติมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น	มี	๔๕	มาตรา	สาระสำาคัญ

คือการรับรองสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย	ดังความในมาตรา	๕	ว่า	 “ให้มหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัยเป็นนิติบุคคล	มีฐานะเป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์	 	 ได้รับความอุปถัมภ์

และอำานาจบริหารงานจากรัฐ	 โดยทางกระทรวงศึกษาธิการ”	คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการ 

ร่างพระราชบัญญัติเมื่อวันที่	 ๘	 ตุลาคม	พ.ศ.	 2๕1๗	 และส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกา 

พิจารณา	เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเสร็จก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล	ร่างพระราช

บัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์จึงค้างอยู่	

	 ในสมัยรัฐบาลถัดมาซึ่งมี	หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์	ปราโมช	เป็นนายกรัฐมนตรี	นายนิพนธ์	

ศศิธร	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 ได้นำาเอาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ 

ทีค่ณะกรรมการกฤษฎกีาพจิารณาแลว้ในสมยัรฐับาลนายสญัญา	ธรรมศกัด์ิ	เสนอตอ่สภาผูแ้ทน

ราษฎร	รา่งพระราชบัญญตัมิหาวทิยาลยัสงฆท้ั์งสองฉบบัมชีือ่วา่	รา่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยั

มหามกุฎราชวิทยาลัยและร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พระราชบัญญัติแต่ละฉบับมี	๕6	มาตรา	สาระสำาคัญยังคงเป็นเร่ืองการรับรองสถานภาพ 

เป็นมหาวิทยาลัย		ประเด็นที่น่าสนใจคือมาตรา	๔1	ความว่า	“ผู้สอนในมหาวิทยาลัยมีดังนี	้คือ	

(1)	ปวราจารย์	ซึ่งอาจเป็นปวราจารย์ประจำาหรือ	ปวราจารย์พิเศษ	(2)	วราจารย	์(๓)	อาจารย์	

ซึ่งอาจเป็นอาจารย์ประจำาหรืออาจารย์พิเศษ”

	 ในวันที่	22	สิงหาคม	พ.ศ.	2๕1๘	สภาผู้แทนราษฎรลงมติในวาระที่	1	รับหลักการ 

ร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์และมอบให้คณะกรรมาธิการ 

การศึกษาพิจารณาแปรญัตติ	 คณะกรรมาธิการการศึกษาซ่ึงมีนายปรีชา	 เพ็ชรสิงห์	 เป็น

ประธานได้ใช้เวลานานถึง	๔	 เดือนในการประชุมเพียง	๔	คร้ัง	พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

ทั้งสองฉบับ	พระราชวรมุนี	 (ประยุทธ์	ปยุตฺโต)	รองเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เป็นผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเข้าชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมาธิการ	หลังจากพิจารณาแปรญัตติ

เสรจ็แลว้	ประธานคณะกรรมาธกิารการศกึษาไดท้ำาหนงัสือลงวนัท่ี	2๘	พฤศจกิายน	พ.ศ.2๕1๘	

แจง้ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรวา่	คณะกรรมาธกิารได้พจิารณารา่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยั

สงฆ์เสร็จแล้ว	และขอให้เสนอที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	 สภาผู้แทนราษฎร 

ไม่มีโอกาสพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพราะได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาเสียก่อน	 

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองฉบับจึงตกไปอย่างน่าเสียดาย
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	 ในสมัยรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์เสนีย์	ปราโมช	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	2	 ท่านคือ 

นายประมวล	กลุมาตยแ์ละนายเปลือ้ง	พลโยธา	ไดย้กรา่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัมหามกฎุ

ราชวิทยาลัยและร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้นมาคนละ 

2	ฉบับ	เนื้อหาสาระและหลักการยังคงเป็นเช่นเดียวกับฉบับที่ตกไปในรัฐบาลก่อน	สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรท้ังสองท่านได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎร	เน่ืองจาก

เป็นร่างพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวด้วยการเงิน	รัฐบาลได้ขอรับร่างพระราชบัญญัตินี้ไปพิจารณา

ก่อนภายในกำาหนดเวลา	6	เดือน	ในขั้นตอนหาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐบาลนี ้

สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือลงวันที่	๙,	1๐	และ	11	มิถุนายน	พ.ศ.	2๕1๙	 

แจง้ใหก้ระทรวงศกึษาธกิารเสนอความเหน็เกีย่วกบัรา่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัสงฆท์ัง้สอง

แห่งของนายประมวล	กุลมาตย์และนายเปลื้อง	พลโยธา

	 กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำาสั่งที่	 ๓๘๐/2๕1๙	 ลงวันที่	 ๘	 สิงหาคม	 พ.ศ.2๕1๙ 

ตัง้คณะกรรมการพจิารณารา่งพระราชบัญญตัมิหาวทิยาลยัสงฆท์ัง้สองแหง่	มกีรรมการมหาเถร

สมาคมรูปหนึ่งร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย	 เรื่องพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์จึงถูกส่งเข้าสู่ 

การพิจารณาของมหาเถรสมาคม

	 เมื่อวันที่	 ๓๐	 สิงหาคม	 พ.ศ.2๕1๙	 มหาเถรสมาคมประชุมครั้งที่	 21/2๕1๙ 

ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง	 และได้มีมติตั้งคณะกรรมการ 

คณะหนึ่ง	จำานวน	1๕	ท่าน	เพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะ

	 ต่อมาในวันที่	 21	 กันยายน	พ.ศ.2๕1๙	นายประจวบ	คำาบุญรัตน์	 รองอธิบดีกรม 

การศาสนา	ได้เสนอความเห็นถวายมหาเถรสมาคมว่า	สมควรยกร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ 

ในรูปของพระราชบัญญัติการศึกษาสงฆ์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาสงฆ์ทุกระดับ

	 มหาเถรสมาคมได้ประชุมครั้งพิเศษในวันจันทร์ที่	2๗	กันยายน	พ.ศ.2๕1๙	มีมติให้ 

กรมการศาสนาดำาเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งสงฆ์เสนอกระทรวง

ศึกษาธิการเพื่อตราเป็นพระราชบัญญัติต่อไป	ต่อมาในวันที่	6	ตุลาคม	พ.ศ.2๕1๙	คณะปฏิรูป

การปกครองไดย้ดึอำานาจการปกครองจากรฐับาลหมอ่มราชวงศเ์สนยี	์	ปราโมช		การดำาเนนิการ

เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งสงฆ์จึงชะงักไป

	 ใน	พ.ศ.	2๕2๐	สมัยรัฐบาลที่	นายธานินทร์		กรัยวิเชียร		เป็นนายกรัฐมนตร	ี	ดร.ภิญโญ		

สาธร	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเห็นว่า	พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งสงฆ์ควรให ้

คณะสงฆ์ดำาเนินการจัดทำา	 จึงมอบหมายให้กรมการศาสนานำาร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ 

การศึกษาของสงฆ์ทุกฉบับซึ่งรวมถึงร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง 

เสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาเลือกหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือร่างขึ้นใหม่เพียงฉบับเดียว
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	 มหาเถรสมาคมได้พิจารณาในคราวประชุมครั้งที่	 ๓/2๕2๐	 เมื่อวันที่	๓1	มกราคม 

พ.ศ.2๕2๐	มีมติเลือกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งสงฆ์เพื่อดำาเนินการต่อไป	ในท่ีสุด 

มหาเถรสมาคมได้ประชุมครั้งที่	11/2๕2๐	เมื่อวันที่	1๐	พฤษภาคม	พ.ศ.2๕2๐	รับหลักการ

และเสนอร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งสงฆ์ให้กระทรวงศึกษาธิการดำาเนินการ

	 กระทรวงศึกษาธิการได้นำาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี		

เมื่อวันที่	 2๕	 พฤษภาคม	 พ.ศ.2๕2๐	 คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการแล้วส่งต่อให้คณะ

กรรมการกฤษฎีกาพิจารณา	คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแก้ไขจากท่ีมหาเถรสมาคม 

ร่างมา	 1๗	 มาตรา	 เพิ่มเป็น	 2๗	 มาตราแล้ว	 ส่งกลับมาที่มหาเถรสมาคม	 ที่ประชุม 

มหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นว่ามีการแก้ไขมาก	จึงต้ังคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง	จำานวน	 

๙	ท่าน	 เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งสงฆ์ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ไข	 

ร่างพระราชบัญญัตินี้ค้างการพิจารณาของมหาเถรสมาคมนานถึง	๓	ปี	จนกระทั่งสำานักงาน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือลงวันท่ี	1๙	สิงหาคม	พ.ศ.2๕2๓	แจ้งกระทรวงศึกษาธิการ

ว่า	สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือเตือนเร่ืองการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งสงฆ	์2	ครั้งแล้วยังไม่ได้คำาตอบ	จึงเห็นสมควรระงับการพิจารณา



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1๓

	 ต่อมาในวันท่ี	2๕	กุมภาพันธ์	 	พ.ศ.2๕26	สมัยรัฐบาลของพลเอกเปรม	ติณสูลานนท์ 

นายชำาเลอืง		วฒุจินัทร	์	อธบิดกีรมการศาสนา	ได้นำาเรือ่งการรบัรองวฒุเิปรยีญธรรม	๙	ประโยค

และปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งเสนอกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณา 

ดำาเนินการ	นายสมาน	แสงมะลิ	ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมอธิบดี	 

เมื่อวันที่	1	มิถุนายน	พ.ศ.2๕26	ที่ประชุมอธิบดีมีมติเห็นชอบในหลักการที่จะรับรองวุฒิ 

เปรียญธรรม	๙	ประโยคและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง	และมอบหมายให้ 

กรมการศาสนาดำาเนินงานโดยให้ประสานงานกับทบวงมหาวิทยาลัยและสำานักงาน 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	(ก.พ.)

	 สำานักงานคณะกรรมการข้าราชพลเรือนเสนอว่า	 ก่อนที่จะรับรองวุฒิเปรียญธรรม 

๙	ประโยคและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง	กระทรวงศึกษาธิการควรเทียบ 

วุฒิเปรียญธรรมประโยคต่างๆ	กับวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาในระบบโรงเรียน 

จากนั้นก็ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการลง	 วันท่ี	 22	 สิงหาคม	พ.ศ.2๕26	 เร่ืองการ 

เทียบความรู้วุฒิเปรียญธรรม	ดังนี้	คือ	เปรียญธรรม	๓	ประโยค	(ป.ธ.๓)	เทียบเท่ามัธยมศึกษา

ตอนต้น	(ม.๓)	และเปรียญธรรม	๕	ประโยค	(ป.ธ.๕)	เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย	(ม.6)

	 ต่อมาในวันที่	๙	กันยายน	2๕26	นายสวัสด์ิ	คำาประกอบ	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติกำาหนดวิทยฐานะผู้สำาเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาเพ่ือเข้าสู่ 

การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร	 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้คล้ายกับพระราชบัญญัติ 

กำาหนดวิทยฐานะผู้สำาเร็จวิชาการทหาร	พ.ศ.2๔๙๗	และพระราชบัญญัติกำาหนดวิทยฐานะ

ผู้สำาเร็จวิชาการตำารวจ	พ.ศ.	2๕1๗	สาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้คือกำาหนด 

ให้เปรียญธรรม	๙	ประโยคและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งมีศักดิ์และสิทธิ 

เท่าปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทั่วไป

	 สำานักงานเลขาธิการรัฐสภาได้ส่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้สำานักงานเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรีพิจารณาล่วงหน้า	 สำานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องให้กระทรวง

ศึกษาธิการพิจารณาเมื่อวันท่ี	2๘	กันยายน	พ.ศ.2๕26	และกระทรวงศึกษาธิการส่งเรื่อง 

ต่อให้กรมการศาสนาพิจารณา	เมื่อวันที่	2	ตุลาคม	พ.ศ.2๕26

	 กรมการศาสนาพิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแล้วส่งเร่ืองกลับกระทรวงศึกษาธิการ	

กระทรวงศึกษาธิการได้ทำาเรื่องเสนอต่อไปยังสำานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 

1๘	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2๕26

๑.๔ ยุครับรองปริญญาบัตรและสถานะของมหาวิทยาลัย



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย1๔

	 ในวันที่	 2๗	 มีนาคม	 พ.ศ.2๕2๗	 คณะรัฐมนตรีซ่ึงมี	 พลเอกเปรม	 ติณสูลานนท์ 

เป็นนายกรัฐมนตรี	 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกำาหนดวิทยฐานะผู้สำาเร็จวิชาการ 

พระพุทธศาสนา	พ.ศ.......................	 	 ของกระทรวงศึกษาธิการแล้วมีมติรับหลักการและ 

ให้ส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาต่อไป

	 	 ในวันที่	12	พฤษภาคม	พ.ศ.2๕2๗	สมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ได้จัดประชุมสัมมนาเรื่องสถานภาพของมหาวิทยาลัยสงฆ์	ณ	สำานักธรรมวิจัย	 โดยอาราธนา 

พระราชวรมนุ	ี(ประยทุธ	์ปยตุโฺต)	บรรยายเรือ่ง	“ความเปน็มาของพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั

สงฆ์”	ที่ประชุมได้เสนอให้ตั้งคณะกรรมการประสานงานของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์

ขึ้นมาคณะหนึ่ง	มีนายจำานงค์	ทองประเสริฐ		เป็นประธาน

	 คณะกรรมการชุดนี้ประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่	2๗	พฤษภาคม	พ.ศ.2๕2๗	ที่ประชุม

แสดงความห่วงใยว่าร่างพระราชบัญญัติกำาหนดวิทยฐานะผู้สำาเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา 

ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนั้นไม่มีการรับรองสถานภาพมหาวิทยาลัยสงฆ์สาระสำาคัญอยู่ที่ 

การรบัรองวฒุเิปรยีญธรรม	๙	ประโยคและปริญญาตรจีากมหาวทิยาลยัสงฆท์ัง้สองแหง่	ทีป่ระชมุ

ได้รับทราบมติของคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่สามารถรับรอง

สถานภาพของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพราะมีเรื่องการรับรองวุฒิเปรียญธรรม	๙	ประโยคพ่วงเข้ามา

	 ในวันที่	 ๔	 กรกฎาคม	 พ.ศ.2๕2๗	 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่	 11/2๕2๗ 

ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกำาหนดวิทยฐานะผู้สำาเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา	พ.ศ.......... 

ซึ่งมี	 ๔	 ฉบับคือร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยรัฐบาล	นายสวัสดิ์	 คำาประกอบ	นายนิยม 

วรปัญญา	นายณรงค์	นุ่นทอง	แล้วมีมติรับหลักการและต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญคณะหนึ่ง 

เพื่อพิจารณาโดยใช้ร่างของรัฐบาลเป็นหลัก

	 คณะกรรมาธิการวิสามัญจำานวน	2๕	ท่าน	มีนายสัมพันธ์	 ทองสมัคร	 เป็นประธาน 

นายชำาเลือง	 วุฒิจันทร์	 เป็นเลขานุการ	และมีนายจำานงค์	ทองประเสริฐ	นายสิริ	 เพ็ชรไชย 

นายมาณพ	พลไพรินทร์	 ร่วมเป็นกรรมาธิการในคณะนี้	 คณะกรรมาธิการใช้เวลาพิจารณา 

เพียง	1	เดือนก็เสนอสภาผู้แทนราษฎร

	 ในวันที่	 ๓1	 สิงหาคม	 พ.ศ.2๕2๗	 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่	 2/2๕2๗	 

(สมัยวิสามัญ)	ได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่	2	และ	๓	แล้วให้เสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณา

	 ในวันที่ 	 ๓	 กันยายน	 พ.ศ.2๕2๗	 วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบผ่านร่าง 

พระราชบัญญัติฉบับนี้	พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 

โดยมีพลเอกประจวบ	สุนทรางกูร	 รองนายกรัฐมนตรี	 เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

เมื่อวันที่	๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๗	 พระราชบัญญัติฉบับนี้มี	 1๓	 มาตรา	 ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ	เล่ม	1๐1	ตอนที	่1๔๐	วันที่	๘	ตุลาคม	พ.ศ.	2๕2๗



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1๕

	 	 สาระสำาคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้คือรับรองวิทยฐานะเปรียญธรรม	๙	ประโยค 

และปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ งสองแห่งให้มีศัก ด์ิและสิทธิ เท่าปริญญาตรี 

ของมหาวิทยาลัยท่ัวไปและให้มีคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์เป็นผู้ควบคุมดูแล 

การจัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย16

	 พระราชบัญญัติกำาหนดวิทยฐานะผู้สำาเร็จการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา	พ.ศ.	2๕2๗	
ทำาให้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเติบโตอย่างรวดเร็ว	จากท่ีเคยมีวิทยาเขตเพียงหนึ่งแห่ง 
ใน	พ.ศ.	2๕2๗	ได้มีวิทยาเขตเพิ่มขึ้นเป็น	๙	แห่ง	 ใน	พ.ศ.	2๕๓๔	มหาวิทยาลัยตั้งบัณฑิต
วิทยาลัย	 ใน	พ.ศ.	2๕๓1	และเปิดการศึกษาระดับปริญญาโทในปีเดียวกัน	ปัญหาที่ตามมา 
ก็คือการที่มหาวิทยาลัยไม่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายทำาให้การประสานงาน 
กบัวทิยาเขตหละหลวม	ทัง้ในด้านบรหิารทัว่ไปและการบรหิารงบประมาณ	นอกจากนี	้พระราช
บัญญัติกำาหนดวิทยฐานะผู้สำาเร็จการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา	พ.ศ.2๕2๗	 รับรอง
วิทยฐานะเฉพาะปริญญาตรี	 ไม่รับรองวิทยฐานะปริญญาโทท่ีเปิดสอนแล้วนั้น	มหาวิทยาลัย 
จึงไม่สามารถขยายการศึกษาถึงระดับปริญญาเอก
	 เพือ่แก้ไขข้อขัดข้องดงักล่าวมา		ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัจงึเหน็พ้องต้องกนัว่าจะดำาเนนิการ
เพือ่ให้ได้มาซึง่สถานภาพเป็นมหาวทิยาลยัทีส่มบรูณ์ตามกฎหมายจุดเร่ิมต้นแห่งความพยายาม
ที่เป็นรูปธรรมคือการกำาหนดนโยบายไว้ในแผนพัฒนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ระยะที	่๗	
(พ.ศ.2๕๓๕-2๕๓๙)	ว่า	“พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีสถานภาพสมบูรณ์ตามกฎหมาย”	และ 
มีมาตรารองรับว่า	 “ดำาเนินการให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย”	แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนี้เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม	พ.ศ.2๕๓๕	การดำาเนินการ 
ที่เป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ยกใหม่จึงเริ่มต้นในปีนั้น
	 วันที่	11	ธันวาคม	พ.ศ.	2๕๓๕	นายปราโมทย์	 สุขุม	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการของรัฐบาลท่ีมีนายชวน	หลีกภัย	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 ได้เดินทางพร้อมคณะมา 
เยี่ยมชมกิจการของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เพ่ือรับทราบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงาน 
ของมหาวทิยาลยัด้วยตนเอง	รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศกึษาธกิารได้ประชมุร่วมกบัผู้บริหาร
ระดับสูงของมหาวิทยาลัย	นำาโดยพระสุเมธาธิบดี	(บุญเลิศ	ทตฺตสุทฺธิ)	นายกสภามหาวิทยาลัย	
และพระอมรเมธาจารย์	 (นคร	 เขมปาลี)	อธิการบดี	ที่ตำาหนักสมเด็จ	วัดมหาธาตุฯ	ผู้บริหาร 
ระดับสูงของมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงให้ทราบถึงปัญหาสำาคัญที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประสบอยู่ในขณะนั้น	คือปัญหาเกี่ยวกับสถานภาพของมหาวิทยาลัยที่ยังไม่เป็นนิติบุคคล 
ตามกฎหมายและปัญหาหลายอย่างที่ตามมา	 โดยเฉพาะปัญหาด้านงบประมาณและการ 
ขยายการศึกษาให้สูงถึงระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการรับว่าจะสนับสนุนการดำาเนินการเรื่องพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย

๑.๕ ยุคพระราชบัญญัติ
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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	 ต่อมาในวันที่	2๕	ธันวาคม	พ.ศ.	2๕๓๕	คณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม	
นำาโดยนายอำานวย	สุวรรณคีรี	ประธานกรรมาธิการ	และนายดุสิต	 โสภิตชา	 รองประธาน
กรรมาธิการ	 ได้มาเยี่ยมชมกิจการของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 และประชุมร่วมกับ 
นายกสภามหาวิทยาลัย	อธิการบดี	รองอธิการบดี	และคณบดี	ที่ตำาหนักสมเด็จ	วัดมหาธาตุฯ 
คณะกรรมาธิการรับว่าจะดำาเนินการเรื่องพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย
	 ในวันที่	๙	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2๕๓6	มหาวิทยาลัยได้มีคำาส่ังที่	1๔๙/2๕๓6	แต่งตั้ง 
คณะกรรมการดำาเนินงานเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	จำานวน	 
11	ท่าน	มีพระอมรเมธาจารย์	 อธิการบดี	 เป็นประธาน	คณะกรรมการได้ประชุมครั้งแรก 
ณ	ตำาหนักสมเด็จ	วัดมหาธาตุฯ	เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2๕๓6
	 คณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมมอบหมายให้นายประเทือง	 เครือหงศ์	
เลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติสถาบันมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
และมหามกุฏราชวิทยาลัย	มี	๗๕	มาตรา	สาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 
มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งมีสภามหาวิทยาลัยร่วมกันเพียงสภาเดียวเรียกว่า	สภาสถาบัน
เหมือนกับสถาบันราชภัฏ	 ๓6	 แห่งที่มีสภาสถาบันเพียงสภาเดียว	 เมื่อยกร่างเสร็จแล้ว 
นายอำานวย	สวุรรณครี	ีได้ส่งร่างพระราชบญัญตัฉิบบันีถ้งึนายปราโมทย์	สขุมุ	รฐัมนตรช่ีวยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ	 เมื่อวันที่	1	มีนาคม	พ.ศ.	2๕๓6	และได้มีหนังสือลงวันที่	2	มีนาคม	 
พ.ศ.	2๕๓6	แจ้งให้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทราบเรื่องร่างพระราชบัญญัตินี้เช่นกัน
	 ในวันที่	 ๘	 มีนาคม	 พ.ศ.2๕๓6	 คณะผู้บริหารระดับสูงของมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ประกอบด้วย	พระเทพวราจารย์	 พระราชธรรมนิเทศ	พระกวีวรญาณ	และพระอมรโมลี	 
มาประชุม	ณ	ตำาหนักสมเด็จ	วัดมหาธาตุฯ	ร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย	 นำาโดย	 พระสุ เมธาธิบดี 	 พระอมรเมธาจารย ์ 	 พระเมธีธรรมาภรณ	์ 
พระครูวรกิจจาภรณ์	 และพระมหาสมชัย	 กุสลจิตฺโต	 เพื่อกำาหนดแนวทางดำาเนินการ 
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ร่วมกัน	 ที่ประชุมมีมติให้ยกร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองฉบับเหมือนกับที่เคยผ่านสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ	พ.ศ.	2๕1๘
	 ต่อมา	 ในวันที่	1๐	มีนาคม	พ.ศ.	2๕๓6	คณะผู้บริหารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
และคณะผู้บริหารมหามกุฏราชวิทยาลัยได้เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม	ที่กรมการศาสนา	มีนายปราโมทย์	สุขุม	 เป็นประธาน	 เพื่อพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันที่คณะกรรมาธิการได้ยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 ท่ีประชุมมีมต ิ
ให้ยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์แยกกันเป็นสองฉบับ	คือ	 ร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย
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	 ในวันที่	12	มีนาคม	พ.ศ.	2๕๓6	คณะผู้บริหารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ไป 
ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารมหามกุฏราชวิทยาลัยที่วัดบวรนิเวศวิหาร	 เพ่ือพิจารณากำาหนด
แนวทางร่วมกันในการผลักดันร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์
	 ในวันที่	1๕	เมษายน	พ.ศ.2๕๓6		นายประเทือง	เครือหงศ์	เลขานุการคณะกรรมาธิการ
การศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมได้ส่งร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์สองฉบับ	 คือ	 
ร่างพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลัยและร่างพระราชบญัญติัมหาวทิยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วถึงนายปราโมทย์	 สุขุม	 รัฐมนตรีช ่วย 
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
	 ในวันที่	 22	 เมษายน	 พ.ศ.2๕๓6	 พระเมธีธรรมาภรณ์	 (ประยูร	 ธมฺมจิตฺโต)	 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	นำาเรื่องปรึกษาสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่	๔/2๕16	 
เรื่องตำาแหน่งทางวิชาการที่จะกำาหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์	สภามหาวิทยาลัย 
มีมติให้ใช้แบบสากลนิยม	คือ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	รองศาสตราจารย	์และศาสตราจารย์
	 ในวันที่	2๙	เมษายน	พ.ศ.	2๕๓6	นายปราโมทย์	สุขุม	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการได้ส่งร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองฉบับถึงนายสัมพันธ์	ทองสมัคร		
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาดำาเนินการต่อไป	นายสัมพันธ์	ทองสมัคร 
ได้ทำาบันทึกถึงนายโกวิท	วรพิพัฒน์	ปลัดกระทรวงศึกษาธิการว่า	 เรื่องนี้สำาคัญละเอียดอ่อน 
ควรขอความเห็นจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งเกี่ยวกับเรื่องนี้		ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการได้ทำาบันทึกถึง	นายสุรัฐ	ศิลปอนันต์	รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้นิมนต์และ 
เชิญประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ี	 เช่น	ผู้แทนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ผู้แทนมหามกุฏ 
ราชวิทยาลัย	นายอำานวย	สุวรรณคีรี	 อธิบดีกรมการศาสนา	อธิบดีกรมวิชาการ	อธิบดีกรม 
สามัญศึกษา	 เลขาธิการการประถมศึกษาแห่งชาติ	 ในวันที่	 21	พฤษภาคม	พ.ศ.	2๕๓6	 
เพื่อพิจารณาเรื่องพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์โดยเฉพาะผู ้แทนมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คือ	พระอมรเมธาจารย์	อธิการบดี	พระเมธีธรรมาภรณ์		
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	พระครูศรีวรนายก	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	และพระมหาโกวิทย	์	
สิริวณฺโณ	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต
	 ในวันที่	๔	พฤษภาคม	พ.ศ.	2๕๓6		นายอำานวย		สุวรรณคีรี		ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรได้เสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่คณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
ยกร่างไว้นั้นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร
	 	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า	 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
สงฆ์ทั้งสองฉบับเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินเพราะรัฐต้องจัดสรรและโอนงบ
ประมาณรายจ่ายของแผ่นดินมาดำาเนินกิจการมหาวิทยาลัยสงฆ์	 จึงสั่งการให้ส่งเรื่องไปยัง 
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นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณารับรอง	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงส่งร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองฉบับถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๗	พฤษภาคม	พ.ศ.	2๕๓6	
เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาล่วงหน้า
	 ในวันที่	12	พฤษภาคม	พ.ศ.	2๕๓6	เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือถามความเห็น 
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ไปที่กระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัย	
ทบวงมหาวิทยาลัยมีหนังสือตอบลงวันที่	16	มิถุนายน	พ.ศ.2๕๓6
	 ในวันที่	2๗	กันยายน	พ.ศ.	2๕๓6	นายปราโมทย์	สุขุม	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการได้เสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์สองฉบับต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อถือเป็นร่างของรัฐบาล
	 ในวันที่	๔	ตุลาคม	พ.ศ.	2๕๓6	นายวิษณุ	เครืองาม	เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือ
ถามความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ไปที่ทบวงมหาวิทยาลัย	สำานัก 
งบประมาณกระทรวงการคลังและสำานักนายกรัฐมนตรี
	 ในเดือนตุลาคม	พ.ศ.	2๕๓6	กรมการศาสนาทำาหนังสือแจ้งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่า	 กรมการศาสนาได้นำาเรื่องพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งเสนอที่ประชุม 
มหาเถรสมาคมและทีป่ระชมุคณะกรรมการการศกึษาของคณะสงฆ์ทกุฝ่ายเหน็ชอบในหลกัการ
ของร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับในเดือนตุลาคมนั่นเอง	กระทรวงศึกษาธิการแจ้งเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีว่า	ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองฉบับมีความเหมาะสมชอบด้วย 
หลักการและเหตุผล
	 ในวันที่	 16	 ตุลาคม	พ.ศ.	 2๕๓6	 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีคำาสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการประสานงานร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง	 เพิ่มจำานวน
กรรมการเป็น	21	ท่าน	มพีระอมรเมธาจารย์	อธกิารบดเีป็นประธาน	มพีระเมธธีรรมาภรณ์และ
พระครูศรีวรนายก	 เป็นรองประธาน	ทำาหน้าที่ติดต่อประสานงานให้ร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยผ่านการพิจารณาของรัฐสภา
	 ในวันที่	2๘	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2๕๓6	นายวิษณุ	 เครืองาม	 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
มีหนังสือถึงนายบัญญัติ	 บรรทัดฐาน	รองนายกรัฐมนตรี	 สรุปความว่า	ทบวงมหาวิทยาลัย 
สำานักงบประมาณ	กระทรวงการคลัง	และสำานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นควรสนับสนุน
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์	 โดยทบวงมหาวิทยาลัยเสนอว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์ 
ควรอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของทบวงมหาวิทยาลัย
	 	 ในวันท่ี	21	ธันวาคม	พ.ศ.	2๕๓6	ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างพระราช 
บัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองฉบับ	คณะรัฐมนตรีตั้งข้อสังเกตว่า	การจะให้มหาวิทยาลัยสงฆ ์
ทั้งสองแห่งบริหารด้วยตนเองตามระบบเดิมจะมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกว่าการกำาหนด 
ให้อยู่ภายใต้ระบบราชการหรือไม่	และเป็นการสมควรหรือไม่ที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง 
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จะอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของทบวงมหาวิทยาลัย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ขอถอนร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ไปแก้ไขปรับปรุงใหม่ก่อนที่จะเสนอคณะ 
รัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
	 ในวันที่	2๔	ธันวาคม	พ.ศ.	2๕๓6	 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 มีหนังสือแจ้งมติคณะ 
รัฐมนตรีไปที่ทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้พิจารณาตกลงเรื่อง 
หน่วยงานที่จะกำากับดูแลมหาวิทยาลัยสงฆ์
	 ในวันที่	 1๐	 มกราคม	 พ.ศ.	 2๕๓๗	 คณะผู ้บริหารระดับสูงของมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวทิยาลยั		มอีธกิารบดเีป็นประธาน	ได้ประชุม	ณ	ตำาหนกัสมเดจ็	วดัมหาธาต	ุพจิารณาสาเหตุ 
ที่ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ไม่ผ่านท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี	 ผู้บริหารระดับสูง 
มีมติให้ส่งผู้แทนมหาวิทยาลัยไปประสานงานกับรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการอย่างใกล้ชิด
	 ในวันที่	1๓	มกราคม	พ.ศ.	2๕๓๗	กรมการศาสนาได้เสนอคณะกรรมการการศึกษา 
ของคณะสงฆ์ในการประชุมครั้งที่	 1/2๕๓๗	 ให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการยกร่างหรือ 
ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกำาหนดวิทยฐานะผู้สำาเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา	พ.ศ.	2๕2๗	 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำาเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าว	จำานวน	12	ท่าน
	 วันที่	1๗	มกราคม	พ.ศ.	2๕๓๗	คณะผู้บริหารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	นำาโดย	
อธกิารบดไีด้เข้าพบนายสมัพนัธ์	ทองสมคัร	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิารเพือ่หาทางออก
ให้กับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์	 ในการพบคร้ังนี้ได้มีข้อตกลงให้มหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัยและมหามกุฏราชวิทยาลัย	ส่งผู้แทนแห่งละ	๕	ท่าน	ไปประชุมปรึกษาหารือกับ 
ผู ้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการและผู ้แทนจากทบวงมหาวิทยาลัยเพ่ือตกลงในประเด็น 
เรื่องการกำากับดูแลมาหาวิทยาลัยสงฆ์
	 วันที่	1	มีนาคม	พ.ศ.	2๕๓๗	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	 ในฐานะ 
องค์ประธานเสนอคณะกรรมการการศกึษาของคณะสงฆ์	มพีระบญัชาแต่งตัง้คณะอนกุรรมการ
ยกร่างหรือปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกำาหนดวิทยฐานะผู้สำาเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา 
พ.ศ.	 2๕2๗	 จำานวน	 12	 ท่าน	 มีพระราชธรรมนิเทศ	 เป็นประธาน	 และมีนายมาณพ	 
พลไพรินทร์	ผู้อำานวยการกองศาสนาศึกษา	เป็นกรรมการและเลขานุการ
	 ในวันที่	1๔	มีนาคม	พ.ศ.	2๕๓๗	ผู้แทนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	๕	รูป	นำาโดย 
อธิการบดีและผู้แทนมหามงกุฏราชวิทยาลัย	 ๕	 รูป	 ไปประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการ 
ยกร่างหรือปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกำาหนดวิทยฐานะผู้สำาเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา 
พ.ศ.	2๕2๗	ที่กรมการศาสนา	ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงศึกษาธิการมีคำาสั่งแต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการและผู้แทนมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งละ	๕	 รูปนั้นเป็นกรรมการชุดใหญ่	มีหน้าที ่
พิจารณาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง	 นอกจากนี	้ 
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เลขานุการท่ีประชุมยังได้เสนอว่า	 “ควรจะมีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติกำาหนด 
วิทยฐานะผู ้สำาเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา	 พ.ศ.	 2๕2๗	 เป็นหลัก	 เพราะนโยบายของ 
ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 มหาวิทยาลัยสงฆ์จะไม่มีสองมหาวิทยาลัย 
อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	 เพราะขณะนี้จะมีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกเกิดข้ึน 
โดยตั้งงบประมาณไว้แล้ว”
	 ต่อมา	ทางฝ่ายเลขานุการในคณะอนุกรรมการยกร่างหรือปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ
กำาหนดวทิยฐานะผูส้ำาเรจ็วชิาการพระพทุธศาสนา	พ.ศ.	2๕2๗	ได้ยกร่างพระราชบัญญตักิำาหนด
วิทยฐานะผู้สำาเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา	พ.ศ.........	ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
กำาหนดวิทยฐานะผู้สำาเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา	พ.ศ.	2๕2๗	ร่างพระราชบัญญัติฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมนี้กำาหนดให้ผู้สำาเร็จเปรียญธรรม	๙	ประโยคมีวิทยฐานะปริญญาเอก	พร้อมกับรับรอง
วิทยฐานะปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยสงฆ์ท้ังสองแห่ง	 เลขานุการในคณะ
อนุกรรมการชุดนี้ได้มีหนังสือเชิญอนุกรรมการไปประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับ 
ดังกล่าวในวันที	่๗	มิถุนายน	พ.ศ.	2๕๓๗
	 เมื่อข ่าวเรื่องร ่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีแพร่ออกไป	 ผู ้บริหารมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัยเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะทำาให้ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
หมดความหมาย	อธิการบดีจึงมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่และคณาจารย์ทั้งหมดเข้าร่วมเสวนา
เรื่องพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์	ณ	ศูนย์วัดศรีสุดาราม	ในวันที	่6	มิถุนายน	พ.ศ.	2๕๓๗	
มหาวิทยาลัยได้เชิญนายอำานวย	สุวรรณคีรี	ประธานกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม	
และนายดุสิต	 โสภิตชา	รองประธานกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมมาเป็นวิทยากร
บรรยายนำา	 ผู้เข้าร่วมเสวนามีมติยืนยันให้เสนอร่างพระราชบัญญัติมหามกุฏราชวิทยาลัย 
และร่างพระราชบัญญัติมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกลับเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
	 ในวันที่	1๔	มิถุนายน	พ.ศ.	2๕๓๗	ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งพร้อมด้วย 
ผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย	สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติสำานักงานข้าราชการ
พลเรือน	สำานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	และผู้แทนกรมการศาสนาไปประชุมร่วมกับ 
คณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมที่รัฐสภาตามหนังสือเชิญของประธานคณะ
กรรมาธิการ	 ท่ีประชุมมีมติให้รีบเสนอร่างพระราชบัญญัติมหามกุฏราชวิทยาลัยและร่าง 
พระราชบัญญัติมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะเวลาได้ล่วงเลย
มานานแล้ว	และเห็นควรให้มหาวิทยาลัยสงฆ์อยู่ในความควบคุมดูแลชองมหาเถรสมาคมและ
กระทรวงศึกษาธิการตามที่เคยเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี	ที่ประชุมมีมติให้ผู้เกี่ยวข้อง
ประชุมร่วมกันอีกครั้งหนึ่งที่วัดบวรนิเวศวิหารในวันที่	2๔	มิถุนายน	พ.ศ.	2๕๓๗
	 ในวันที่	1๕	มิถุนายน	พ.ศ.	2๕๓๗	ผู้แทนกรมการศาสนา	(นายศิริ	ศิริบุตร	รองอธิบดี
กรมการศาสนา)		ได้มีหนงัสอืรายงานผลการประชมุทีร่ฐัสภาต่อนายสมัพนัธ์	ทองสมคัร	รฐัมนตรี
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ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	รัฐมนตรีได้ทำาบันทึกท้ายหนังสือว่ามอบให้	ดร.รุ่ง	แก้วแดง	อธิบดี
กรมการศึกษานอกโรงเรียน	 เป็นผู้ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์	 ในฐานะที่	 
ดร.รุ่ง	แก้วแดง	 เป็นประธานคณะทำางานนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ	รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ทำาบันทึกแยกต่างหาก	มอบหมายงานปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงฆ์แก่	ดร.รุ่ง		แก้วแดงว่า
 “เรียนคณะท�ำงำน (ดร.รุ่ง  แก้วแดง)
 ด้วย ครม. ได้ให้ ศธ. มำปรับ พ.ร.บ. จัดกำรศึกษำสงฆ์ ผมมอบเรื่องให้กรมกำรศำสนำ
ไปนำนแล้ว ยงัไม่มีอะไรคบืหน้ำ ขอดร.รุง่  ได้ปรบัปรงุแก้ไข พ.ร.บ. ดงักล่ำวให้ด้วย เมือ่พจิำรณำ
แก้ไขแล้วเสร็จ จะได้สัมมนำหำรือร่วมกันอีกสักครั้งก่อนเสนอ ครม.”
	 ในวันที่	2๔	มิถุนายน	พ.ศ.	2๕๓๗	ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งพร้อมด้วย 
ผู ้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะและ 
วัฒนธรรมที่วัดบวรนิเวศวิหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ 
โดยเปรียบเทียบกับร่างพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ
	 ในวันที่	11	กรกฎาคม	พ.ศ.2๕๓๗	ดร.รุ่ง	แก้วแดง	 ได้เชิญผู้แทนมหาวิทยาลัยสงฆ ์
ทั้งสองแห่ง	ประธานกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมและผู้เกี่ยวข้องประชุมครั้งแรก 
ที่กรมการศึกษานอกโรงเรียน	 เพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
ในการประชมุครัง้นี	้ดร.รุ่ง	ได้กำาหนดประเดน็ปัญหาไว้	2๕	ข้อ	เพือ่หาคำาตอบให้ตรงกนัก่อนว่า 
มหาวิทยาลัยสงฆ์ต้องการอะไรเมื่อได้ประเด็น	คำาตอบตรงกันทุกฝ่ายแล้วจึงใช้เป็นหลักการ
ประกอบการร่างพระราชบัญญตัมิหาวทิยาลยัสงฆ์	พระเมธธีรรมาภรณ์	(ประยรู	ธมมฺจติโฺต)		เป็น
ผู้ชี้แจงคำาตอบในประเด็นปัญหาเหล่านั้นในนามของมหาวิทยาลัยสงฆ์
	 ดร.รุ ่ง	 แก้วแดง	 ได้ประชุมครั้งที่	 2	 ในวันที่	 1๔	กรกฎาคม	และคร้ังที่	 ๓	 ในวันที่ 
2๕	กรกฎาคม	พ.ศ.	2๕๓๗	ผลของการประชุมทำาให้ได้หลักการและคำาอธิบายประกอบ 
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์จำานวน	22	ข้อซึ่งที่ประชุมใช้เป็นกรอบในการปรับปรุง 
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์	 ร่างพระราชบัญญัติที่ปรับปรุงใหม่นี้ได้ยึดแนวของ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	พ.ศ.	2๕๓๓	และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ	์พ.ศ.	2๕๓๕
	 ในวันที่	๓	สิงหาคม	พ.ศ.	2๕๓๗	ดร.รุ่ง	แก้วแดง	 เสนอร่างพระราชบัญญัติมหามกุฏ 
ราชวทิยาลยัและร่างพระราชบัญญตัมิหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัทีไ่ด้ปรบัปรงุใหม่ต่อทีป่ระชมุ
อธิบดีของกระทรวงศึกษาธิการ	ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ
	 ต่อมาในวันท่ี	 ๕	 กันยายน	พ.ศ.2๕๓๗	 รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ส่งร่าง 
พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
ต่อไป



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2๓

	 เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือถามความเห็นไปยังกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคมและสำานักงบประมาณในวันที่	๘	กันยายน	พ.ศ	2๕๓๗
	 สำานักงบประมาณทำาหนังสือตอบลงวันที่	1๔	ตุลาคม	พ.ศ.	2๕๓๗	ยืนยันการสนับสนุน
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์
	 ในวันท่ี	2๐	ตุลาคม	พ.ศ.2๕๓๗	กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมทำาหนังสือ 
ตอบเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่า	พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับ
กฎหมายแรงงาน
	 วันท่ี	๓	มกราคม	พ.ศ.	2๕๓๘	ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการร่างพระราช 
บัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย	และให้ส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจาราณา
	 วันที่	 ๔	 มกราคม	 พ.ศ.	 2๕๓๘	 เลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งรางพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยสงฆ์ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
	 ในวันที่	 21	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.2๕๓๘	 มีการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดเล็ก 
เพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นครั้งแรก	มีนางสาวพวงเพชร	สารคุณ 
ผู ้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นประธานที่ประชุมมีผู ้แทนมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย	๓	รูป	ไปชี้แจง	คือ	พระอมรเมธาจารย์	พระเมธีธรรมาภรณ์	และพระมหาสุรพล 
สุจริโต	 	ดร.รุ่ง	 แก้วแดง	 เข้าชี้แจงในนามกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน 
ต่างๆ	 คือ	 สำานักงบประมาณ	 กรมธนารักษ์	 กรมบัญชีกลาง	 กรมสวัสดิการและคุ้มครอง 
แรงงาน	สำานักงานส่งเสริมตุลาการ	และสำานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
	 คณะกรรมการกฤษฎีกาชุดนี้ประชุมครั้งที่	2	ในวันที่	๓	มีนาคม	และประชุมครั้งที่	๓	 
ในวันที่	21	มีนาคม	พ.ศ.2๕๓๘
	 ในวันที่	1๙	พฤษภาคม	พ.ศ.	2๕๓๘	มีประกาศยุบสภา	รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชวน	
หลีกภัย	 ได้สิ้นสุดลง	 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองฉบับจึงตกไปในขณะที่ 
ยังค้างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
	 เมื่อรัฐบาลที่นายบรรหาร	 ศิลปอาชา	 เป็นนายกรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศ
มหาวิทยาลัยเริ่มดำาเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ต่อไปด้วยการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยชุดใหม	่ 
มีพระเมธีธรรมาภรณ์เป็นประธาน	พระครูศรีวรนายกเป็นรองประธาน	และพระมหาสุรพล	 
สุจริโต	เป็นกรรมการและเลขานุการ	เมื่อวันที่	๔	สิงหาคม	พ.ศ.	2๕๓๘
	 	 ในวันท่ี	๘	สิงหาคม	พ.ศ.	2๕๓๘	คณะสังคมศาสตร์	มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จัดอภิปรายเรื่อง	“แนวทางการสานต่อ	พ.ร.บ.	มหาวิทยาลัยสงฆ์”	ผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย	
นายสุขวิช	รังสิตพล	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่	ดร.รุ่ง	แก้วแดง	นายอำานวย	
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สุวรรณคีรี	 ร้อยโทกุเทพ	 ใสกระจ่าง	และนายจำานงค์	สวมประคำา	 โดยมีพระเมธีธรรมาภรณ์ 
เป็นผู ้ดำาเนินการอภิปราย	 คณะวิทยากรและผู ้ดำาเนินการอภิปรายได้เสนอให้รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการสานต่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์	นายสุขวิช	 รังสิตพล 
ให้ความมั่นใจแก่ที่ประชุมว่า	 จะถือเรื่องพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นนโยบาย 
สำาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
	 ภายหลังการอภิปรายในวันนั้น	 พระเมธีธรรมาภรณ์ได้นัดประชุมคณะกรรมการ 
ดำาเนินการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นครั้งแรกเพื่อกำาหนด 
แนวทางการประสานงานเรื่องพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์
	 ในวันที่	 11	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2๕๓๘	 กระทรวงศึกษาธิการส่งร่างพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองฉบับถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
	 ผูบ้รหิารระดบัสงูของมหาวทิยาลยัสงฆ์ทัง้สองแห่งได้เข้าพบ	ร.ต.ท.	เชาวริน	ลทัธศกัด์ิศริิ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 ในวันที่	1๔	 สิงหาคม	พ.ศ.2๕๓๘	และได้เข้าพบ 
นายสุขวิช	รังสิตพล	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในวันท่ี	21	สิงหาคม	พ.ศ.2๕๓๘	 
เพื่อสอบถามความคืบหน้าของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์
	 เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือลงวันที่	 2๐	 สิงหาคม	พ.ศ.2๕๓๘	ถึงเลขาธิการ 
คณะกรรมการกฤษฎีกาให้เร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองฉบับ 
ที่ค้างการพิจารณาในสมัยรัฐบาลก่อน
	 ในวันที่	 2๓	สิงหาคม	พ.ศ.	2๕๓๘	 	คณะกรรมการกฤษฎีกาประชุมพิจารณาร่าง 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ต่อจากที่ค้างไว้จนครบทุกมาตรา	 	
	 ต่อมาในวันที่	16	กันยายน	พ.ศ.	2๕๓๘		ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติกำาหนดวิทยฐานะผู้สำาเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา	พ.ศ.	2๕2๗	 
เพื่อให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์
	 ในวันที่	 2๙	 กันยายน	 พ.ศ.	 2๕๓๘	 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนังสือ 
ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงานผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ ์
ท้ังสองฉบบัและร่างพระราชบญัญตักิำาหนดวทิยฐานะผู้สำาเร็จวชิาการพระพุทธศาสนา	ฉบบัแก้ไข
เพิ่มเติม
	 ในวนัที	่16	มกราคม	พ.ศ.2๕๓๙	ทีป่ระชมุคณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบร่างพระราชบญัญตัิ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย	 และร่างพระราชบัญญัติกำาหนดวิทยฐานะผู้สำาเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
	 ในวันที่	 2๔	 มกราคม	 พ.ศ.	 2๕๓๙	 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 มีหนังสือถึง 
นายโภคนิ	พลกลุ	รฐัมนตรปีระจำาสำานกันายกรฐัมนตรีเพ่ือให้พิจารณาประเด็นท่ีว่ามหาวทิยาลัย
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สงฆ์ควรมีอำานาจกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาและการวิจัยโดยมีรัฐบาลคำ้าประกันหรือไม่
	 ในวันที่	 ๓๐	 มกราคม	พ.ศ.	 2๕๓๙	 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย	ประกอบด้วยพระครูศรีวรนายก	พระมหาสุรพล		สุจริโต		พระมหาไพเราะ	ฐิตสีโล	
พระมหาไสว	 โชติโก	 และดร.พรรษา	 พ่วงแตง	 ได้เข้าพบนายบุญเอื้อ	 ประเสริฐสุวรรณ	 
ประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้เร่งนำาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์บรรจุในวาระ
การประชุมของสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาโดยเร็ว
	 ในวันท่ี	2๘	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2๕๓๙	คณะกรรมาธิการการศึกษา	สภาผู้แทนราษฎร 
มีมติสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์	 และนายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	ประธาน 
คณะกรรมาธิการมีหนังสือแจ้งให้พระสุเมธาธิบดี	 นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัยทราบในวันที่	๕	มีนาคม	พ.ศ.	2๕๓๙
	 ในวันที่	2๙	มีนาคม	พ.ศ.	2๕๓๙	นายโภคิน	พลกุล	 ได้เพ่ิมประเด็นที่ว่าให้กระทรวง 
การคลังคำ้าประกันหนี้ต่างๆ	ของมหาวิทยาลัยสงฆ์และได้แจ้งไปยังประธานคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อดำาเนินการต่อไป
	 ในวันที่	๓	กรกฎาคม	พ.ศ.	2๕๓๙	นายปองพล	อดิเรกสาร	ประธานคณะกรรมการ 
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรได้นัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ทำาเนียบรัฐบาล	มีผู้แทนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปร่วมประชุมชี้แจง	 
๓	รูป	คือ	พระราชรัตนโมลี	พระเมธีธรรมาภรณ์		และพระมหาสุรพล	สุจริโต
	 ในวันที่	11	กรกฎาคม	พ.ศ.	2๕๓๙	นายบรรหาร		ศิลปอาชา	นายกรัฐมนตรีมีหนังสือ 
ถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 และร่างพระราชบัญญัติ 
กำาหนดวิทยฐานะผู้สำาเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา	ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเสนอสภาผู้แทนราษฎร
	 ในวันที่	 12	กรกฎาคม	พ.ศ.	2๕๓๙	คณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
ทั้งสองแห่งได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จพระสังฆราช	 สกลมหาสังฆปริณายก 
เพื่อกราบทูลถวายรายงานความคืบหน้าของการเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ ์
ทั้งสองฉบับ	 สมเด็จพระสังฆราชได้มีลิขิตถึง	 นายบรรหาร	 ศิลปอาชา	 นายกรัฐมนตรี	 
นายบุญเอื้อ	ประเสริฐสุวรรณ	ประธานสภาผู้แทนราษฎร	นายชวน	หลีกภัย	 ผู้นำาฝ่ายค้าน 
และนายมีชัย	 ฤชุพันธ์	 ประธานวุฒิสภา	 เพ่ือให้เร่งดำาเนินการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองฉบับจนทันประกาศใช้ในปีกาญจนาภิเษก
	 ในวันที่	1๗	กรกฎาคม	พ.ศ.2๕๓๙	ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติรับหลักการ 
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองฉบับ	และร่างพระราชบัญญัติกำาหนดวิทยฐานะ 
ผู้สำาเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา	ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	พร้อมด้วย 
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์อีก	๓	ร่างที่นายอำานวย	สุวรรณคีรี	นายไพจิต	ศรีวรขาน	
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และพันตำารวจเอกสุทธี	 คะสุวรรณ	 เป็นผู ้เสนอ	 ท่ีประชุมได้ต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณาแปรญัตติโดยให้ถือร่างของรัฐบาลเป็นหลัก
	 คณะกรรมาธกิารวสิามญัชดุนีป้ระกอบด้วยกรรมาธกิารจำานวน	2๗	ท่าน	ม	ีร.ต.ท.	เชาวรนิ 
ลัทธศักดิ์ศิริ	เป็นประธาน	นายอำานวย	สุวรรณคีรี		นายไพจิต	ศรีวรขาน	และนายดุสิต	โสภิตชา
เป็นรองประธาน	 มีกรรมการที่เป็นศิษย์เก่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ๓	 ท่าน	 คือ 
นายจำานงค์	 ทองประเสริฐ	 ร้อยโทกุเทพ	 ใสกระจ่าง	 และนายสนิท	 ศรีสำาแดง	 ผู ้บริหาร 
มหาวทิยาลยัทีเ่ข้าร่วมประชมุชีแ้จงในคณะกรรมาธกิาร	คอื	พระเมธธีรรมาภรณ์	รองอธกิารบดี
ฝ่ายวชิาการ	และพระมหาสรุพล		สจุรโิต	รองอธกิารบดีฝ่ายวจัิยและวางแผน	คณะกรรมาธกิาร
ประชุมรวม	๕	ครั้ง	คือ
	 	 ครั้งที่	1		วันที	่2๔	กรกฎาคม	พ.ศ.	2๕๓๙
	 	 ครั้งที่	2		วันที	่1	สิงหาคม	พ.ศ.	2๕๓๙
	 	 ครั้งที่	๓		วันที	่๗	สิงหาคม	พ.ศ.	2๕๓๙
	 	 ครั้งที่	๔		วันที	่๘	สิงหาคม	พ.ศ.	2๕๓๙
	 	 ครั้งที่	๕		วันที	่2๐	สิงหาคม	พ.ศ.	2๕๓๙
	 ประธานสภาผู ้แทนราษฎรได้บรรจุเรื่องร ่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
ทีค่ณะกรรมาธกิารพจิารณาเสรจ็เรยีบร้อยแล้วเข้าสูร่ะเบยีบวาระการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร
ในวันที่	 2๕	กันยายน	พ.ศ.2๕๓๙	 เรื่องอยู่ในอันดับที่	 ๔	แต่ยังไม่ทันได้รับการพิจารณา 
ก็ปิดประชุมเสียก่อน
	 ในวันที่	 2๗	 กันยายน	 พ.ศ.	 2๕๓๙	 ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภา	 รัฐบาลซ่ึงมี 
นายบรรหาร	ศิลปอาชา	ได้สิ้นสุดลง	ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์จึงตกไป
	 ต่อมาในวันที่	๓	ตุลาคม	พ.ศ.	2๕๓๙	สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึง 
กรมการศาสนาว่า	 “ถ้ามีความประสงค์จะดำาเนินงานต่อ	 ให้ยืนยันร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงฆ์และเสนอไปยังสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
													ในวนัที	่12	ธนัวาคม	พ.ศ.	2๕๓๙	กรมการศาสนามหีนงัสือถงึปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร	
ยืนยันร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ท้ังสองฉบับ	 เพื่อเสนอนายสุขวิช	 รังสิตพล 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิารในคณะรฐับาลทีม่พีลเอกชวลติ	ยงใจยทุธ	เป็นนายกรฐัมนตร	ี
พิจารณาลงนามในหนังสือแจ้งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป
	 ในวันที่	1๙	ธันวาคม	พ.ศ.	2๕๓๙	รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ	 ได้มีหนังสือถึง
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ยืนยันร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองฉบับ
	 ในวันที่	2๔	ธันวาคม	พ.ศ.	2๕๓๙	ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการร่างพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์	และมีมติให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรในวันเดียวกันนั่นเอง	 โดยไม่ต้อง
ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาอีก
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	 ในวนัที	่6	มกราคม	พ.ศ.	2๕๔๐	หลังจากท่ีได้บรรจุเร่ืองร่างพระราชบญัญติัมหาวทิยาลัย
สงฆ์เข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว	คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 
มีมติให้เลื่อนระเบียบวาระเรื่องพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นมาพิจารณาในอันดับ 
ที่	6.๓,	6.๔	 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซ่ึงจะมีขึ้นในวันที่	๘	ธันวาคม	 โดยมีผู้เสนอ 
ร่างพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัสงฆ์ทัง้สอง	คือ	คณะรัฐมนตร	ีนายอำานวย	สวุรรณครีแีละคณะ	
นายณัฐวุฒิ	ประเสริฐสุวรรณ	และคณะ		นายเปรมศักดิ์		เพียยุระและคณะ
	 ในวันที่	๘	มกราคม	พ.ศ.	2๕๔๐	ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองฉบับและร่างพระราชบัญญัติกำาหนดวิทยฐานะผู ้สำาเร็จ 
วิชาการพระพุทธศาสนา	 (ฉบับที่	2)	และลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับหลักการ 
ร่างพระราชบัญญัติท้ังสามฉบับ	ที่ประชุมได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแปรญัตต ิ
โดยให้ถือร่างของรัฐบาลเป็นหลัก
	 คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ประกอบด้วยกรรมาธิการจำานวน	2๗	ท่าน	มีนายสังข์ทอง	
ศรีธเรศ	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน	 นายอำานวย	 สุวรรณคีรี		 
ร.ต.ท.เชาวริน	 ลัทธศักดิ์ศิริ	 และนายดุสิต	 โสภิตชา	 เป็นรองประธาน	 มีกรรมการที่เป็น 
ศิษย์เก่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	๓	ท่าน	คือ	นายจำานงค์	ทองประเสริฐ	 	ร้อยโทกุเทพ 
ใสกระจ่าง	 และนายสนิท	 ศรีสำาแดง	 ผู ้บริหารมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงใน 
คณะกรรมาธิการ	 คือ	 พระราชวรมุนี	 (ประยูร	 ธมฺมจิตฺโต)	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
พระมหาสุรพล	สุจริโต	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน	และพระมหาโกวิทย์	 สิริวณฺโณ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต
	 คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ได้ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์	 
๓	ครั้ง	คือ
	 	 ครั้งที่	1		วันที	่1๕	มกราคม	พ.ศ.	2๕๔๐
	 	 ครั้งที่	2		วันที	่2๓	มกราคม	พ.ศ.	2๕๔๐
	 	 ครั้งที่	๓		วันที	่๓๐	มกราคม	พ.ศ.	2๕๔๐
	 ผลการประชุมพิจารณาในครั้งที่	๓	นี้กล่าวเฉพาะในส่วนพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	มีประเด็นสำาคัญที่ควรทราบคือ	มาตราที	่6	ความเดิมวรรคหนึ่ง
มีว่า	“ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมหาวิทยาลัยหนึ่ง เรียกว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย และเป็นนิติบุคคลอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์”	คณะกรรมาธิการได้ขอแปรญัตติ 
ตัดคำาว่า	 “อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์”	 ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่า	 การจะให้มหาวิทยาลัย 
อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ควรเป็นไปตามพระราชวินิจฉัยขององค์พระมหากษัตริย์	 การตรา
กฎหมายกำาหนดให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเรื่องไม่เหมาะสม	 เมื่อได้อภิปรายกันแล้ว 
ที่ประชุมมีมติให้ตัดคำาว่า	“อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์”ออกไป
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	 เมือ่คณะกรรมาธกิารพจิารณาเสรจ็แล้ว	นายสังข์ทอง		ศรธีเรศ		ประธานคณะกรรมาธกิาร
ได้ส่งร่างพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัสงฆ์ทัง้สองฉบบั	และร่างพระราชบญัญตักิำาหนดวทิยฐานะ
ผู้สำาเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา	ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันที ่
๕	กุมภาพันธ	์พ.ศ.	2๕๔๐	เพื่อเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
	 ในวันที่	 12	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2๕๔๐	ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่าง 
พระราชบัญญัติทั้งสามฉบับซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาเสร็จแล้วลงมติในวาระที่	2	
และที่	๓	 เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทั้งสองฉบับและร่างพระราชบัญญัติ
กำาหนดวิทยฐานะผู ้สำาเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	 ด้วยคะแนนเสียง 
เป็นเอกฉันท์
	 ในวันที่	 2๐	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.2๕๔๐	 ที่ประชุมวุฒิสภา	 ได้ลงมติรับหลักการร่าง 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์และร่างพระราชบัญญัติกำาหนดวิทยฐานะผู้สำาเร็จวิชาการ 
พระพทุธศาสนา	(ฉบับที	่2)	และมอบให้คณะกรรมาธกิารการศกึษาและวฒันธรรมของวฒุสิภา
พิจารณาแปรญัตติภายใน	๕	วัน
	 คณะกรรมาธิการชุดนี้จำานวน	 1๗	 คน	 มีนายเกษม	 สุวรรณกุลเป็นประธาน	 ม ี
นายสิปปนนท์	 เกตุทัต	และนายวิจิตร	ศรีสอ้าน	 เป็นรองประธาน	นายจำานงค์	ทองประเสริฐ 
เป็นเลขานกุาร		ผูแ้ทนมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัยเข้าร่วมประชมุชีแ้จงแสดงความเหน็	๔	ท่าน	
คือ	พระราชวรมุนี	พระมหาสุรพล	สุจริโต	พระมหาโกวิทย์	สิริวณฺโณ	และพระมหาไสว		โชติโก	
คณะกรรมาธิการได้ประชุม	๕	ครั้ง	คือ
	 	 ครั้งที่	1		วันที	่๗		มีนาคม	พ.ศ.	2๕๔๐
	 	 ครั้งที่	2		วันที	่12	มีนาคม	พ.ศ.	2๕๔๐
	 	 ครั้งที่	๓		วันที	่๔	เมษายน	พ.ศ.	2๕๔๐
	 	 ครั้งที่	๔		วันที	่2	พฤษภาคม	พ.ศ.	2๕๔๐
	 	 ครั้งที่	๕		วันที	่16	พฤษภาคม	พ.ศ.	2๕๔๐
	 ในวันที่	12	มิถุนายน	พ.ศ.	2๕๔๐	นายเกษม		 สุวรรณกุล	ประธานคณะกรรมาธิการ 
การศึกษาและวัฒนธรรมได้ส่งร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองฉบับ	และร่าง 
พระราชบัญญัติกำาหนดวิทยฐานะ	 ผู้สำาเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมต่อ 
วุฒิสภาเพื่อพิจารณา
	 ในวนัที	่11	กรกฎาคม	พ.ศ.	2๕๔๐	ทีป่ระชมุวฒุสิภามมีติเหน็ชอบตามทีค่ณะกรรมาธกิาร
การศึกษาและวัฒนธรรมวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม	และให้ส่งต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา
	 ในวันที่	2๓	กรกฎาคม	พ.ศ.	2๕๔๐	ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรรับทราบมติของวุฒิสภา
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกำาหนดวิทยฐานะผู้สำาเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา	ฉบับแก้ไข 
เพิ่มเติม	 ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีจึงสำาเร็จเป็นกฎหมายไปก่อน	 แต่เนื่องจากที่ประชุม 
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สภาผู้แทนราษฎรเห็นว่า	ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภา
แล้วนั้น	มีแก้ไขเพิ่มเติม	1๙	มาตรา	บางมาตราเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำาคัญ	โดยเฉพาะ
มาตรา	๗	ความเดิมมีว่า	“มหาวิทยาลัยไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ	ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น”	วุฒิสภาได้แก้ไขเป็น	“มหาวิทยาลัยไม่เป็นส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ”	 ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรจึงมีมติให้ต้ังคณะกรรมาธิการร่วมกัน 
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองฉบับ	ประกอบด้วยกรรมาธิการ 
จำานวน	22	คน	คณะกรรมาธกิารชุดน้ีมนีายสงัข์ทอง		ศรธีเรศ	เป็นประธาน	นายสรุฐั	ศลิปอนนัต์	
และนายวิจิตร	ศรีสอ้าน	เป็นรองประธาน	ร้อยโทกุเทพ	ใสกระจ่าง	เป็นเลขานุการ
	 พระราชวรมุนี	 อธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีหนังสือลงวันท่ี	 2๔	 
กรกฎาคม	พ.ศ.	2๕๔๐	ถึงนายสังข์ทอง	ศรีธเรศ	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่า	การที่พระราชบัญญัติกำาหนดวิทยฐานะผู้สำาเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา	ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	
ผ่านรัฐสภาเป็นกฎหมายไปแล้ว	ทั้งที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ยังค้างอยู่นั้นก่อให้เกิด
ปัญหาต่อมา	 ถ้าพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ตกไปเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง	 จะมีผลให ้
การดำาเนินงานท้ังหมดของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไม่มีกฎหมายรองรับ	 เพราะประเด็นที่เกี่ยวกับ
มหาวทิยาลยัสงฆ์ในพระราชบัญญตักิำาหนดวทิยฐานะผูส้ำาเรจ็วชิาการพระพทุธศาสนา	ฉบบัแก้ไข
เพิ่มเติม	ได้ถูกตัดออกไป
	 ต่อมาคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
ทั้งสองฉบับ	ได้มีการประชุม	2	ครั้ง	คือ
	 	 ครั้งที่	1		วันที	่๓1	กรกฎาคม	พ.ศ.	2๕๔๐
	 	 ครั้งที่	2		วันที	่6	สิงหาคม	พ.ศ.	2๕๔๐
	 ประเด็นเกี่ยวกับมาตรา	๗	นั้น	ที่ประชุมคณะกรรมาธิการร่วมมีมติแก้ไขเพิ่มเติมว่า	 
“ให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ”
	 ในวันท่ี	๘	สิงหาคม	พ.ศ.	2๕๔๐	นายสังข์ทอง	ศรีธเรศ	 ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองฉบับที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมแล้วต่อสภา 
ผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่ง
	 ในวันท่ี	2๐	สิงหาคม	พ.ศ.	2๕๔๐	ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร	มีมติเห็นชอบร่าง 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองฉบับ
	 ในวันที่	22	สิงหาคม	พ.ศ.	2๕๔๐	ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบ	ต่อจากนั้น	เลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร	ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์	ทั้งสองฉบับ	และร่างพระราช
บญัญตักิำาหนดวิทยฐานะผูส้ำาเรจ็วชิาการพระพทุธศาสนา	(ฉบบัที	่2)	ถึงเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ี
ให้นำาขึ้นทูลเกล้าฯ	เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
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	 ในวันที่	21	กันยายน	พ.ศ.	2๕๔๐	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	
รัชกาลปัจจุบัน	 ได้ทรงลงพระปรามาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองฉบับ 
คือ	พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 พ.ศ.2๕๔๐	และพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	พ.ศ.	2๕๔๐	และพระราชบัญญัติกำาหนดวิทยฐานะ
ผู้สำาเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา	(ฉบับที	่2)	พ.ศ.	2๕๔๐
	 ในวนัที	่1	ตลุาคม	พ.ศ.	2๕๔๐	พระราชบัญญตัทิัง้สามฉบบัประกาศในราชกจิจานเุบกษา		
เล่ม	11๔	ตอนที่	๕1

	 ในที่สุด	ความพยายามที่จะให้มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัยที่เริ่มข้ึนเมื่อ	๔๐	ปีที่แล้วก็ประสบความสำาเร็จเพราะความพยายามอย่างต่อเนื่อง
ยาวนานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดแล้วชุดเล่าและเพราะความร่วมมือที่ได้รับจากทุกฝ่าย 
ที่เกี่ยวข้อง
	 การได้มาซึง่พระราชบัญญตัมิหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยันบัเป็นจดุเปลีย่น
ที่สำาคัญอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้
	 เมื่อได้รับการยอมรับสถานภาพว่าเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเช่นนี้แล้ว	 ก้าวต่อไป	คือ 
ความพยายามที่จะให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาคและระดับโลกในที่สุด	
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๑.๖ ยุคเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางมหาวิทยาลัย 
 พระพุทธศาสนานานาชาติ (๒๕๔๑-๒๕๕๘)
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	 ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2๕๔๐	ที่มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองสถานะให้เป็นมหาวิทยาลัย 

ของรัฐเป็นต้นมา	มหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการพัฒนา	ทั้งในเชิงกายภาพ	 (Hardware)	และ 

เชิงคุณภาพ	 (Software)	อีกท้ังเตรียมคนเพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่การเป็น

ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง	ดังนี	้

 ๑. การเตรียมพื้นที่รองรับการเป็นศูนย์กลางมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา

นานาชาติ
	 วันที่	2๐	พฤษภาคม	พุทธศักราช	2๕๔2	นายแพทย์รัศม	ีคุณหญิงสมปอง	วรรณิสสร 

ได้ถวายที่ดินจำานวน	๘๔	 ไร่	1	 งาน	๓๗	ตารางวา	ที่ตำาบลลำาไทร	อำาเภอวังน้อย	จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาแก่มหาวิทยาลัย	รวมกับที่ดินที่มหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการจัดซื้อเพิ่มเติม	

ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด	๓2๓	ไร่			

	 หลังจากนั้น	ในวันที	่๙	กรกฎาคม	พุทธศักราช	2๕๔2	คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	ทูลเกล้า

ถวายโฉนดที่ดินทั้ง	2	แปลงเพื่อพระราชทานแก่มหาวิทยาลัย

	 ต่อมา	 ในวันที่	 1๓	 ธันวาคม	พุทธศักราช	2๕๔2	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	 ฯ 

สยามมกุฎราชกมุาร	เสดจ็พระราชดำาเนนิประกอบพธิวีางศลิาฤกษ์โครงการก่อสร้างมหาวทิยาลยั

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	ณ	ตำาบลลำาไทร	อำาเภอวงัน้อย	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	โดยทรง

วางศิลาฤกษ์อาคารสำานักงานอธิการบดี

	 จนกระทั่ง	 ในวันที่	1	ตุลาคม	พุทธศักราช	2๕๕1	มหาวิทยาลัยได้ย้ายท่ีทำาการจาก 

วัดมหาธาตุและวัดศรีสุดาราม	กรุงเทพมหานคร	มายังท่ีทำาการแห่งใหม่	ณ	กิโลเมตรท่ี	๕๕ 

ถนนพหลโยธิน	ตำาบลลำาไทร	อำาเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	 ในที่สุด	วันที่	๓	ธันวาคม	พุทธศักราช	2๕๕๓	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎ

ราชกุมาร	ได้เสด็จพระราชดำาเนินทรงประกอบพิธีเปิดป้ายหอประชุม	มวก	๔๘	พรรษา	และ 

เปิดป้ายมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ

 ๒. การขยายสถาบันสมทบไปสู่นานาชาติ
	 วนัที	่2๓	กมุภาพนัธ์	พทุธศกัราช	2๕๔๔	ขยายการศกึษาไปสูต่่างประเทศ	โดยรบัวทิยาลยั

พุทธศาสนาดองกุก	ชอนบอบ	ประเทศเกาหลีใต้เข้าเป็นสถาบันสมทบเป็นแห่งแรก	ปัจจุบัน 

มีสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ	จำานวน	6	แห่ง	ในป	ี2๕๔๗	รับมหาปัญญาวิทยาลัย	

อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	และมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาจิ้ง	เจวี๋ย	เมืองเกาสง	ไชนีสไทเป	เป็น

สถาบันสมทบ	หลังจากนั้น	ในปี	2๕๕๐	มหาวิทยาลัยได้รับวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาต	ิ

ประเทศศรีลังกา	และวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร์	 เป็นสถาบันสมทบ	ต่อมาในปี	2๕๕๓	
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มหาวิทยาลัยได้รับมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมะเกต	ปูดาเปสท์	ประเทศฮังการี	 เป็น

สถาบันสมทบ

	 การดำาเนินการเปิดรับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยจาก	6	ประเทศเข้าเป็นสถาบันสมทบ

น้ัน	นบัเป็นการพฒันามหาวทิยาลยัให้เป็นท่ียอมรบัขององค์กรทางการศกึษาในระดับนานาชาติ	 

จนทำาให้องค์กรต่างๆ	มุ่งมั่นท่ีจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการนำาระดับการจัดการ

ศึกษา	 และหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไปเปิดสอนกลุ่มบุคคลที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ 

ได้ศึกษาและเรียนรู้พระพุทธศาสนาในมิติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

 ๓. การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรองรับภารกิจการเป็นศูนย์กลางการศึกษา

พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ

 (๑) การจัดตั้งวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  

	 การขยายตัวของมหาวิทยาลัยนั้น	 ไม่ได้จำากัดวงอยู ่ในพ้ืนท่ีของภาษาไทยเท่าน้ัน 

ด้วยเหตุที่มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากชาวพุทธทั่วโลก	 จึงเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัย 

จำาเป็นต้องเปิดหลกัสตูรนานาชาต	ิเพือ่รองรบักลุม่บคุคลทีเ่ป็นบรรพชติและคฤหสัถ์จากทัว่โลก

มาศกึษา	ณ	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	อำาเภอวงัน้อย	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	

	 ในปี	 พ.ศ.	 2๕๕1	 มหาวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 

เพื่อเป็นที่ศึกษาของบรรพชิตและและคฤหัสถ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 โดยดำาเนินการ 

จัดซื้อที่ดิน	 จำานวน	๗๗	 ไร่	 2	 งาน	๕๓	ตารางวา	 ซ่ึงต้ังอยู่ติดกับท่ีดินของมหาวิทยาลัย 

ด้านทิศตะวันออก	ต่อมามหาวิทยาลัยได้ร่างแผนแม่บทการก่อสร้างวิทยาลัยพุทธศาสตร์

นานาชาติ	 ในปีงบประมาณ	2๕๕๓	มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้าง 

อาคารเรียนรวมวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	 จำานวน	๘๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท	นอกจากนี้

มหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประกอบอาคารต่างๆ	

ซือ้ทีด่นิเพิม่เตมิ	ปรบัปรงุพืน้ที	่ก่อสร้างลานจอดรถ	ก่อสร้างป้ายมหาวทิยาลยั	งานปรบัภมูทิศัน์

ต่างๆ	โดยรวมงบประมาณในการดำาเนินการทั้งสิ้น	2,1๓๔,๕๙1,2๐6	บาท

 (๒) จัดตั้งสมาคม มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ 

	 ในวันที่	1๘	มิถุนายน	2๕๕1	โดยสำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	 (สวช.)	

อนุมัติให้ดำาเนินการจัดตั้งสมาคมวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ	 โดยมีมหาวิทยาลัย	และ

วิทยาลัยพระพุทธศาสนาทั่วโลกเข้าเป็นสมาชิกจำานวน	11๗	สถาบัน	สำาหรับวัตถุประสงค์ 

ในการจัดตั้งนั้น	 เพื่อสนับสนุนมวลสมาชิก	สร้างกรอบการทำางานร่วมกัน	 รวมไปถึงสร้าง 

ความเข้าใจและร่วมมือการทำางานร่วมกันระหว่างมวลสมาชิก	ในการเรียนการสอน	การเผยแผ่

พระพุทธศาสนา	ทั้งนี้	 ได้มีการประชุมอธิการบดีและการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาต	ิ 
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ครั้งที่	1	ของสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานาชาติ	 ระหว่างวันที่	1๓-1๕	กันยายน	 

พ.ศ.	2๕๕1	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ได้ร่วมมือกับสมาคมมหาวิทยาลัย

พระพทุธศาสนานาชาติ	จดัประชมุอธกิารบดมีหาวทิยาลยัพระพทุธศาสนา	และสมัมนาวชิาการ

ระดับนานาชาติ	 เรื่อง	 “พระพุทธศาสนากับจริยศาสตร์”	ณ	อุโบสถกลางนำ้า	 และอาคาร 

เรียนรวม	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ตำาบลลำาไทร	อำาเภอวังน้อย	จังหวัด

พระนครศรอียธุยา	โดยมอีธกิารบด	ีนกัวชิาการทัว่โลกเข้าร่วมประชมุกว่า	1,๗๐๐	รปู/คน

 (๓) การจัดสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก 

	 ในวันท่ี	 2๙	 เมษายน	2๕๕2	มหาวิทยาลัยร่วมกันองค์กรพระพุทธศาสนาทั่วโลก 

ได้ร่วมกันลงนามจัดตั้งสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกข้ึน	 เพ่ือกระตุ้นให้องค์กรพระพุทธ

ศาสนาได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกในฐานะวันประสูติ	 ตรัสรู้	 และปรินิพพานของ

พระพุทธเจ้า	และธำารงไว้ซึ่งความเป็นเอกสาร	และความสามัคคีของกลุ่มชาวพุทธทั่วโลก	โดย

ให้มีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู ่	 ณ	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ทั้งนี้	 องค์การ

สหประชาชาติ	 (UN)	มีมติตั้ง	สภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (International Council for  

the Day of Vesak) ให้เป็นท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ	นับเป็น 

ครั้งแรกที่วงการพระพุทธศาสนาไทย	ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ของยูเอ็น		

	 พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.	(ประยรู	ธมมฺจติโฺต)	ประธานสมาคมสภาสากลวนัวสิาขบชูาโลก	

และ	อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ได้เป็นกำาลังสำาคัญในการผลักดัน 

ส่งเสริมให้ยื่นเสนอขอรับรองเป็นองค์ที่ปรึกษาพิเศษดังกล่าว	และได้มีกิจกรรมส่งเสริมงาน 

ของยูเอ็นอย่างต่อเนื่อง	 โดยการประสานความร่วมมือกับชาวพุทธทั่วโลก	 เพื่อจัดประชุม

วิสาขบูชาโลกแล้ว	 บูรณาการกับพันธกิจของการจัดต้ัง	๔	ด้าน	คือ	 (1)	การพัฒนาที่ยั่งยืน	 

(2)	 สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง	 (โดยเฉพาะเรื่องภาวะโลกร้อน)	 (๓)	 การศึกษา	 และ	 

(๔)	การสร้างสันติภาพ	

	 สมาคมสภาสากลวิสาขบูชาโลกนี้	นับเป็นสะพานที่จะทำาหน้าที่ในการเชื่อมโยงชาวพุทธ

ทั่วโลก	ทั้งนิกายมหายาน	วัชรยาน	และเถรวาท	 ให้สามารถศึกษา	 เรียนรู้	 และเข้าใจซ่ึงกัน 

และกัน	อันส่งผลในเชิงบวกต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท้ังในระดับท้องถ่ิน	 (Local)	และ 

ในระดับโลก	(Global)	ให้สอดรับกับวิถีชีวิตและความเป็นไปของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น		
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 (๔) การจัดตั้งสถาบันภาษา 

	 พระพรหมบณัฑติ,	ศ.ดร.	อธกิารบดไีด้ให้นโยบายต่อการพัฒนาสถาบนัภาษาเพ่ือรองรับ

การเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนานานาชาติว่า	 “ภารกิจของมหาวิทยาลัย	และ

กิจกรรมมีสำาคัญที่มหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการมา	นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอน 

โดยเฉพาะการประชมุชาวพทุธนานาชาต	ิเนือ่งในวนัวสิาขบชูาโลก	ซึง่มหาวทิยาลยัเป็นเจ้าภาพ

หลักในการประชุม	กระท่ังชาวพุทธทั่วโลกมีมติให้พุทธมณฑล	เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา

ของโลก	ผลของการจัดกิจกรรมนี้	ทำาให้รู้ว่ามหาวิทยาลัยขาดแคลนบุคลกรที่มีความรู้	 ความ

สามารถในด้านภาษา	ดงันัน้	มหาวทิยาลยั	จงึได้ตัง้สถาบนัภาษาขึน้เพือ่รองรบัการเป็นศนูย์กลาง

พระพุทธศาสนาโลก	ซึ่งปัจจุบันประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาท่ัวโลกของไทย	ต่างให้ความ

สนใจส่งบุคลากรเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมากขึ้น”

	 จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว	 ในปี	2๕๕๐	มหาวิทยาลัยจึงได้เริ่มต้นในการจัดตั้งโครงการ 

สอนภาษาอังกฤษข้ึน	เพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างการใช้ภาษาพูด

และภาษาเขียนแก่นิสิตต่างประเทศที่เลือกเรียนในระดับปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ 

หลงัจากนัน้	ในวนัที	่2๗	มถินุายน	พ.ศ.	2๕๕๕	จงึมกีารจัดต้ังสถาบนัภาษาข้ึนอย่างเป็นทางการ

โดยให้มีสถานะเทียบเท่าคณะ	ทั้งนี้	 ขณะน้ี	 สถาบันภาษาได้ดำาเนินการรองรับวิสัยทัศน ์

ของอธิการบดี	ทั้งในมิติของการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการแปลภาษา	และภาษา

อังกฤษเพื่อวิชาชีพ	รวมไปถึงการเปิดสอนภาษาต่างๆ	คือ	ภาษาอังกฤษ		ภาษาจีน	ภาษาญี่ปุ่น	

ภาษาเกาหล	ีภาษาบาฮาซา	ภาษาเวียดนาม	ภาษาพม่า	ภาษาไทย	และภาษาบาลี	

	 สถาบันภาษาได้จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับประกาศนียบัตร	และการสอนภาษา

อังกฤษในรายวชิาศกึษาทัว่ไปทีเ่ป็นภาษาองักฤษทีไ่ม่นบัหน่วยกติของคณะต่างๆ	และการบริการ

ด้านภาษาให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้บริหาร	 คณาจารย์	 และเจ้าหน้าที่ 

เพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศรวมไปถึงการให้บริการแก่นิสิตต่างประเทศ 

ในขณะเดียวกัน	 ได้ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกทั่วไปที่ประสงค์พัฒนาทักษะการใช้ 

ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน	โดยให้สถาบันภาษาไปดำาเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่

บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ	
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 (๕) การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา

	 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นศูนย์กลาง	 (HUB)	ของการศึกษาพระพุทธศาสนา 

ในประชาคมอาเซียนนั้น	ถือเป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	ด้วยเหตุนี้	ในวันที	่2๕	กันยายน	

2๕๕6	มหาวทิยาลยัจงึได้จดัตัง้ศนูย์อาเซยีนศกึษา	ให้มสีถานะเทยีบเท่ากบัคณะ	(ศนูย์อาเซยีน

ศกึษา	วิทยาลยัพทุธศาสตร์นานาชาต	ิและวทิยาลยัพระธรรมทตู)	เพ่ือรองรบัการเข้าสูป่ระชาคม

อาเซยีนโดยให้ศนูย์อาเซยีนศกึษา	มภีารกจิเกีย่วกบัการบรหิารงาน	การวางแผนงาน	การพฒันา

เครือข่าย	การศึกษาวิจัย	การจัดระบบสารสนเทศ	และการให้บริการวิชาการองค์ความรู้ 

ที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานอาเซียน	คอยประสานความร่วมมือกับส่วนงานของมหาวิทยาลัย

และหน่วยงานอื่น	ๆ	ในประชาคมอาเซียน	แบ่งการบริหารงานออกเป็น	2	ส่วน	คือ	ส่วนงาน

บริหาร	และ	ส่วนวิจัย	สารสนเทศและบริการวิชาการ	

 

 (๖) การจัดตั้งวิทยาลัยพระธรรมทูต

	 วทิยาลยัพระธรรมทูตมพีฒันาการมาจากโครงการฝึกอบรมพระธรรมทตูสายต่างประเทศ		

โดยสมเดจ็พระพฒุาจารย์		(เกีย่ว		อปุเสโณ)		กรรมการมหาเถรสมาคม		ได้เป็นกรรมการอำานวย

การฝึกอบรม	 โดยมีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันในการดำาเนินงานคือ	 (1)	 เพื่อฝึกอบรม 

พระธรรมทูตให้มีความรู้ความสามารถ	 	จริยาวัตรอันงดงาม	 	และความมั่นใจในการปฏิบัติ 

ศาสนกิจในต่างประเทศยิ่งขึ้น	 (2)	 เพื่อเตรียมพระธรรมทูต	ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมส่งไป 

ต่างประเทศ	(๓)		เพื่อสนองงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศของคณะสงฆ์ไทย

	 ด้วยเหตุนี้	 ในวันที่	 2๕	 กันยายน	2๕๕6	 จึงได้จัดตั้งวิทยาลัยพระธรรมทูตขึ้นมา 

อย่างเป็นทางการ	โดยมีภารกิจเกี่ยวกับงานการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาพระธรรมทูต	จัดการ

ฝึกอบรมพระธรรมทูต	 วิจัยพัฒนารูปแบบและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท้ังในประเทศ 

และต่างประเทศ	 ท้ังนี้	 ได้กำาหนดให้มี	2	ส่วนงานทำาหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาวิทยาลัย	

กล่าวคือ	 (1)	สำานักงานวิทยาลัย	มีอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร	 

และงานสารสนเทศของวิทยาลัย	 และ	 (2)	 สำานักงานวิชาการ	 มีอำานาจหน้าที่และความ 

รับผิดชอบ	เกี่ยวกับงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตร	งานวิจัยและพัฒนา

   

 ๔. การประชุมในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
	 มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางการศึกษาที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา 

ของชาวพุทธทั่วโลก	ดังจะเห็นได้จากการที่ผู้นำาทางการเมือง	ผู้นำาทางศาสนาต่างๆ	นักวิชาการ

พระพุทธศาสนาและกลุ ่มคนทั่วไปได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมนานาชาติที่มหาวิทยาลัย 

ได้จัดขึ้นตามลำาดับดังต่อไปนี้
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 (๒) การประชมุสภาผูน้�าศาสนาแห่งโลก	ระหว่าง	วนัที	่12	–	1๔	มถินุายน	พ.ศ.	2๕๔๔	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ได้ร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ	 จัดประชุม 

สภาผูน้ำาศาสนาโลก	ณ	หอประชมุพทุธมณฑล	จงัหวดันครปฐม	และทีศ่นูย์ประชมุสหประชาชาติ

การประชุมครั้งนี้	 มุ่งสงเสริมเรื่องความร่วมมือทางศาสนาในการแก้ปัญหาความรุนแรงและ 

สร้าง	สันติภาพให้เกิดขึ้นในโลก

 ก. การประชุมเพื่อเสริมสร้างสันติภาพโลก

 (๑) การจัดประชุมสุดยอดผู้น�าชาวพุทธเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งโลก 

ครั้งที่ ๒ ในระหว่างวันที่	๙	–	11	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2๕๔๓	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย	 ได้ร่วมมือกับคณะสงฆ์นิกายเนนบุตซูชุ	ประเทศญี่ปุ่น	จัดประชุมสุดยอดผู้นำา 

ชาวพุทธเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	แห่งโลก	ครั้งที่	2	ณ	หอประชุมพุทธมณฑล	จังหวัด

นครปฐม	 การประชุมครั้งนี้เน้นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวพุทธทั่วโลก	 

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเผยแผ่ศาสนา	และเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส	 

มหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงเจริญพระชมมายุครบ	๗2	พรรษา
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 (๔) การประชุมเถรวาทและมหายาน	ระหว่าง	วันที่	16	–	2๐	กรกฎาคม	พ.ศ.	2๕๔๗	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ได้จัดประชุมนานาชาติว่าด้วยพระพุทธศาสนา

เถรวาทและมหายาน	ณ	หอประชมุพทุธมณฑล	จงัหวดันครปฐม	และศนูย์ประชมุสหประชาชาติ	

กรุงเทพฯ	 การประชุมครั้งนี้เน้นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทาง 

พระพุทธศาสนา	 ในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ	 แสวงหาหนทางทำาให้การศึกษา 

พระพุทธศาสนาเป็นที่สนใจของเยาวชนคนรุ่นใหม่

 (๓) การประชุมสุดยอดผู้น�าเยาวชนโลกเพื่อสันติภาพ	 ระหว่างวันที่	 2๔	 –	2๙	

กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2๕๔๗	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ได้ร่วมมือกับองค์การ

สหประชาชาติ	จัดประชุมสุดยอดผู้นำาเยาวชนโลกเพื่อสันติภาพ	ณ	ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ

กรุงเทพฯ	การประชุมครั้งน้ีเน้นการสนับสนุนให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็น	 

เรื่องสันติภาพและเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชน	ให้ทำากิจกรรมส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน
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 (๕) การสัมมนาร่วมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและศาสนาอิสลามในประเด็น 

ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ศาสนาระหว่างอีหร่านกับไทย	ในวันที่	6	กุมภาพันธ์	2๕๕2		

ทั้งนี้	มีนักวิชาการทั้งสองศาสนาเข้าร่วมกว่า	๙๕๐	รูป/คน	

 (๖) การประชุมผู้น�าศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๑	 เรื่อง	ขันติ

ธรรมทางศาสนา	 ระหว่างวันท่ี	 2๔-2๙	 กันยายน	 พ.ศ.2๕๕๗	 โดยมีผู ้นำาศาสนา	 

๕	ศาสนาจาก	1๐	ประเทศในประชาคมอาเซียน	๘๐	คน	รวมถึงคนไทยร่วมงานประมาณ 

๕๐๐	 คน	 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 (มจร)	 และสำานักงาน 

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 (พศ.)	 ภายใต้การดำาเนินการของโครงการปริญญาโทหลักสูตร 

สันติศึกษา	มจร	โดยเริ่มอย่างเป็นทางการ	เมื่อวันที่	26	กันยายน	พ.ศ.2๕๕๗	ที่	มจร	วังน้อย	

โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์	ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช	เป็นประธาน	

	 การประชุมครั้งนี้ผู ้นำาทั้ง	 ๕	 ศาสนาเห็นชอบในปฏิญญาท่ีตกลงร่วมกัน	 ดังนี้	 คือ	 

1.	ส่งเสริมขันติทางศาสนาตามประกาศของยูเนสโก	ปี	ค.ศ.1๙๙๕		2.	จะดำาเนินการเสวนา 

ต่อไปและเสริมสร้างเครือข่ายของผู้นำาศาสนา	ส่งเสริมกันและกัน	๓.	เพื่อให้ประชาคมอาเซียน

มีความรู้ในศาสนาของตนเองและศาสนา	อื่นๆ	๔.เพื่อดำาเนินแบบต่อเนื่องไม่เหน็ดเหนื่อย 

เพื่อสันติภาพ	 เข้าใจถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	๕.จะกระทำาให้เกิดความคุ้นเคยระหว่างกัน 

เพื่อความเป็นเอกภาพของผู้นำาศาสนา	และ	6.เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคค	ี 

ไม่ให้ศาสนาตกเป็นเครือ่งมอืของนกัการเมอืงและสือ่มวลชน	ปีนีม้อีธกิารบดี	มหาวทิยาลยัต่างๆ	

ผูน้ำาชาวพทุธ	นกัวชิาการ	และผูแ้ทนจากประเทศต่างๆ	ทัว่โลก	เดนิทางมาร่วมประชมุประมาณ	

๕,๐๐๐	คน
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 ข. การประชุมเพื่อเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก

 (๑) การประชุมวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑
	 เมื่อ	วันที่	2๕	พฤษภาคม	2๕๔๗	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ร่วมกับ
มหาเถรสมาคม	และรัฐบาลไทย	 เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้นำาชาวพุทธโลกว่าด้วยวันวิสาขบูชา	
วนัสำาคญัสากลของโลก	ณ	หอประชมุพทุธมณฑล	จงัหวดันครปฐม	และศนูย์ประชมุสหประชาชาต	ิ
กรุงเทพฯ
	 การประชุมครั้งนี้เน้นส่งเสริมการศึกษา	การปฏิบัติ	การเผยแผ่	และปกป้องคุ้มครอง
พระพุทธศาสนา	 รวมทั้งร่วมกันจัดการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาท้ังท่ีศูนย์ประชุมใหญ่และ 
ศูนย์ประจำาภูมิภาค

 (๒) การประชุมวิสาขบูชาโลกครั้งที่ ๒
	 ระหว่าง	 วันท่ี	1๘	–	21	พฤษภาคม	พ.ศ.	2๕๔๘	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย	 ได้จัดประชุมชาวพุทธนานาชาติว่าด้วยวันวิสาขบูชา	ณ	หอประชุมพุทธมณฑล	
จังหวัดนครปฐม	และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ	กรุงเทพฯ
	 การปะชุมครั้งนี้	 เน้นส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน	ให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาแห่งโลก	 เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างองค์กรทางพระพุทธศาสนาและ 
ส่งเสริมแลกเปลี่ยนแหล่ง	ข้อมูลทางพระพุทธศาสนา
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 (๓) การประชุมวิสาขบูชาโลกครั้งที่ ๓
	 ระหว่าง	วนัท่ี	๗	–	1๐	พฤษภาคม	พ.ศ.	2๕๔๙	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	
ได้จัดประชุมชาวพุทธนานาชาติว่าด้วยวันวิสาขบูชา	 ณ	 หอประชุมพุทธมณฑล	 จังหวัด 
นครปฐม	และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ	กรุงเทพฯ	การประชุมครั้งนี้เน้นเรื่องสันติภาพโลก	
ความร่วมมือระหว่างพระพุทธศาสนานิกายต่างๆ	การพัฒนาแบบยั่งยืน	และเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 (๔) การประชุมวิสาขบูชาโลกครั้งที่ ๔ 
	 ระหว่าง	วันที่	26	–	2๙	พฤษภาคม	พ.ศ.	2๕๕๐	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย	ได้ร่วมมือกับมหาเถรสมาคม	และรัฐบาลไทย	จัดประชุมชาวพุทธนานาชาติว่าด้วยวัน
วิสาขบูชา	วันสำาคัญของสหประชาชาติ	ณ	หอประชุมพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม	และศูนย์
ประชุมสหประชาชาติ	กรุงเทพฯ		
	 การประชมุปีนีม้ผีูน้ำาชาวพทุธ	นกัวชิาการ	และผูแ้ทนจากประเทศต่างๆ	ทัว่โลก	เดนิทาง
มาร่วมประชุมประมาณ	2,๐๐๐	คน		การประชุมปีนี้	เน้นเรื่องพระพุทธศาสนากับธรรมาภิบาล	
และเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เจริญพระชนมพรรษาครบ 
๘๐	พรรษา
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 (๕) การประชุมวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๕ 
	 ระหว่าง	 วันท่ี	1๘	–	1๙	พฤษภาคม	พ.ศ.	2๕๕1	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย	ได้ร่วมมือกับมหาเถรสมาคม	และรัฐบาลไทย	จัดพิธีฉลองวันวิสาขบูชา	วันสำาคัญ
สากลของโลก	ณ	หอประชุมพุทธมณฑล	 จังหวัดนครปฐม	และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ	
กรุงเทพฯ	การประชุมนี้มีผู ้นำาชาวพุทธ	 นักวิชาการ	และผู้แทนจากประเทศต่างๆ	 ท่ัวโลก	 
เดินทางมาร่วมประชุมจำานวน	1,๕๐๐	คน

 (๖) การประชุมวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๖ 
	 	 	 	 	 	 	 	 	การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ	 เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก	 เรื่อง	“พระพุทธศาสนา 
กับการแก้วิกฤติการณ์ของโลก”	 วันที่	 ๔-	 6	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2๕๕2	 ณ	 หอประชุม 
พุทธมณฑล	อำาเภอพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	
ต.ลำาไทร	อ.วังน้อย	จ.พระนครศรีอยุธยา	และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ	ถนนราชดำาเนินนอก	
กรุงเทพมหานคร
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 (๗) การประชุมวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๗ 
	 การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ	 เนื่องในวันวิสาขบูชาโลกเรื่อง	 “การฟื ้นตัว 
จากวิกฤติการณ์ของโลก	 ตามทัศนะชาวพุทธ	 ”Global	 Recovery:	 The	 Buddhist	 
Perspective	เนื่องในวันวิสาขบูชา	วันสำาคัญสากลของโลก	ประจำาปี	2๕๕๓	วันที่	2๓	-	2๕	
พฤษภาคม	พ.ศ.	2๕๕๓	ณ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ต.ลำาไทร	อ.วังน้อย	
จ.พระนครศรีอยุธยา	และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ	ถนนราชดำาเนินนอก	กรุงเทพมหานคร

 (๘) การประชุมวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๘ 
	 การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ	 เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก	 เรื่อง	 “พุทธธรรมกับ 
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ”	 วันที่	 12-1๔	พฤษภาคม	พ.ศ.	 2๕๕๔	ณ	หอประชุม 
พุทธมณฑล	อำาเภอพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	
ต.ลำาไทร	อ.วังน้อย	จ.พระนครศรีอยุธยา	และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ	ถนนราชดำาเนินนอก	
กรงุเทพมหานคร		การประชมุปีนีม้อีธกิารบด	ีมหาวทิยาลยัต่างๆ	ผูน้ำาชาวพทุธ	นกัวชิาการ	และ
ผู้แทนจากประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	เดินทางมาร่วมประชุมประมาณ	๕,๐๐๐	คน
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 (๙) การประชุมวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๙
	 การจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่	๙	 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง	“พุทธชยันตี	 :	
26๐๐	ปี	 แห่งการตรัสรู ้ของพระพุทธเจ้า”เรื่อง“พระปัญญาตรัสรู ้ของพระพุทธเจ้าเพื่อ	 
ประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ”	 วันที่	 ๓1	 พฤษภาคม	 -	 2	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2๕๕๕	 
ณ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ต.ลำาไทร	 อ.วังน้อย	 จ.พระนครศรีอยุธยา	 
ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ	 ถนนราชดำาเนินนอก	 กรุงเทพมหานคร	 และพุทธมณฑล	 
อ.พุทธมณฑล	 จ.นครปฐม	 การประชุมปีนี้มีอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยต่างๆ	 ผู้นำาชาวพุทธ 
นักวิชาการ	และผู้แทนจากประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	เดินทางมาร่วมประชุมประมาณ	๕,๐๐๐	คน

 (๑๐) การประชุมวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๐
	 การจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติคร้ังที่	1๐	 เร่ือง	“การศึกษากับการเป็นพลเมือง 
ของโลก:	 มุมมองของพระพุทธศาสนา”	 ระหว่างวันท่ี	 21-22	พฤษภาคม	พ.ศ.	2๕๕๕	 
ณ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ต.ลำาไทร	 อ.วังน้อย	 จ.พระนครศรีอยุธยา 
ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ	 ถนนราชดำาเนินนอก	 กรุงเทพมหานคร	 และพุทธมณฑล	 
อ.พุทธมณฑล	จ.นครปฐม	 	 ในการประชุมปีนี้มีอธิการบดี	มหาวิทยาลัยต่างๆ	ผู้นำาชาวพุทธ	 
นักวิชาการ	และผู้แทนจากประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	เดินทางมาร่วมประชุมประมาณ	๕,๐๐๐	คน



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๔6

 (๑๒) การจัดประชุมวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๒
	 การจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่	12	 เรื่อง	“พระพุทธศาสนากับวิกฤติการณ์ 
ของโลก”	 ระหว่างวันท่ี	 2๘-๓๐	 พฤษภาคม	 2๕๕๘	ณ	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย	ต.ลำาไทร	อ.วังน้อย	จ.พระนครศรีอยุธยา	ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ	ถนน
ราชดำาเนินนอก	กรุงเทพมหานคร	และพุทธมณฑล	อ.พุทธมณฑล	จ.นครปฐม		ในการประชุม 
ปีน้ีมีอธิการบดี	มหาวิทยาลัยต่างๆ	ผู้นำาชาวพุทธ	นักวิชาการ	และผู้แทนจากประเทศต่างๆ 
ทั่วโลก	เดินทางมาร่วมประชุมประมาณ	๕,๐๐๐	คน

 (๑๑) การประชุมวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๑
	 การจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่	 11	 ในวันที่	 1๐	 พฤษภาคม	 2๕๕๗	 
ณ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ต.ลำาไทร	 อ.วังน้อย	 จ.พระนครศรีอยุธยา		 
ในการประชุมปีนี้มีอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยต่างๆ	 ผู ้นำาชาวพุทธ	 นักวิชาการ	 และผู้แทน 
จากประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	เดินทางมาร่วมประชุมประมาณ	1,๕๐๐	คน
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	 หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาให้เจริญเติบโตทั้งเชิงกายภาย	 และคุณภาพ 
มาอย่างต่อเนื่อง	ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2๔๓๐	จนถึง	2๕๕2	นั้น	 	 ในปี	พ.ศ.	2๕๕๓	สิ่งที่สะท้อน 
ให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยสามารถประเมินได้จากผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของ
การบริหารงานในหลายด้าน	ทั้งในเชิงปริมาณ	และคุณภาพ	

 (๑) จ�านวนงบประมาณที่เพิ่มสูงขึ้น  
	 เม่ือวเิคราะห์จากเอกสารของมหาวทิยาลยัทีส่ามารถสบืค้นได้พบว่า	ในปี	2๕21	ซ่ึงเป็น
ปีที่มหาวิทยาลัยได้เริ่มขยายการจัดการศึกษาไปสู่ภูมิภาค	 โดยได้ตั้งวิทยาเขตหนองคาย 
เป็นแห่งแรกน้ัน	มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณผ่านกรมการศาสนาเป็นจำานวนเงิน	
1,๗๙๘,๐๐๐	บาท	หลังจากได้มีการตราพระราชบัญญัติกำาหนดวิทยฐานะผู้สำาเร็จการศึกษา
วิชาการพระพุทธศาสนาน้ัน	มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนผ่านกรมการศึกษาสูงขึ้น
จำานวน	2,๘1๗,๙๔๓	บาท	ในขณะทีปี่	2๕๔๐	ซ่ึงเป็นปีสดุท้ายทีม่หาวทิยาลยัได้รบังบสนบัสนนุ
ผ่านกรมการศาสนา	มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณ	จำานวน	๗6,๓๔6,๘๐๐	บาท	หลังจาก
มหาวทิยาลยัมพีระราชบัญญตัแิล้ว	ได้รบัการจดัสรรงบประมาณในจำานวนทีเ่พิม่สงูขึน้	โดยในปี	
พ.ศ.	2๕๕๘	มหาวิทยาลยัได้รบัการจดัสรรงบประมาณทีเ่พิม่สงูขึน้	จำานวน	1,๗1๕,๔2๙,1๐๐	
บาท	 เม่ือเทียบงบประมาณจากปี	2๕21	กับปีงบประมาณ	2๕๕๘	จะพบว่า	 งบประมาณ 
ได้เพิ่มสูงขึ้น	๙๕๔	เท่าของงบประมาณ	ป	ี2๕21

 (๒) จ�านวนส่วนงานที่เพิ่มขึ้น
 สำาหรับส่วนงานสนับสนุนการศึกษานั้น	เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลตั้งแต่	ปี	2๕21	พบว่า	
มีจำานวน	11	แห่ง	ประกอบด้วยสำานักงานอธิการบดี	สำานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ 
บริการสังคม		โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์		ส่วนธรรมนิเทศ		มหาจุฬาอาศรม	ศูนย์พัฒนา 
ศาสนามหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	ศนูย์พทุธวปัิสสนานานาชาติ	โครงการอบรมพระธรรมทตู
สายต่างประเทศ		นอกจากนี้		มีมัธยมศึกษา	๓	แห่ง	คือโรงเรียนบาลีเตริยมอุดมศึกษา	โรงเรียน
บาลีอบรมศึกษา	และโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
	 ในขณะที่หลังมีพระราชบัญญัตินั้น	ตั้งแต	่ปี	พ.ศ.2๕๔1-2๕๕๘		ได้มีส่วนงานขยายเพิ่ม
เติมเป็นจำานวนมาก	โดยเพิ่มจากเดิมเป็น	1๔	แห่ง	สำานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	
สถาบันภาษา	สำานักทะเบียนและวัดผล	สถาบันวิปัสสนาธุระ	ศูนย์อาเซียนศึกษา	กองกิจการ
วิทยาเขต	กองคลังและทรัพย์สิน	กองนิติการ	กองวิเทศสัมพันธ์	กองสื่อสารองค์กร	สำานักงาน
ประกันคุณภาพ	สำานักงานตรวจสอบภายใน	สำานักงานพระสอนศีลธรรม	และสำานักงาน 
สภามหาวิทยาลัย		 	

๑.๗ ยุคพัฒนาความรุ่งเรืองของการเป็นศูนย์กลาง 
 ของมหาวิทยาลัย
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	 สำาหรับส่วนงานท่ีจัดการศึกษาน้ัน	หลักฐานที่ค้นพบต้ังแต่	ปี	พ.ศ.	2๕21-2๕๔๐	 
พบว่า	มวีทิยาเขตจำานวน	1๐	แห่ง	และวทิยาลยัสงฆ์	จำานวน	๔	แห่ง	ในขณะทีม่พีระราชบญัญตั ิ
แล้วพบว่า	มีวิทยาลัยสงฆ์จำานวน	๘	แห่ง	ห้องเรียนจำานวน	๕	แห่ง	หน่วยวิทยบริการ	จำานวน	
1๗	แห่ง	และ	สถาบันสมทบจำานวน	6	สถาบันสมทบ	

 (๓) จ�านวนผู้จบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น  
	 พุทธศาสตรบัณฑิต	2๔๙๙-2๕๔๐	มีจำานวน	๕,๐๔2	รูป/คน	ในขณะที่	พ.ศ.	2๕๔1-
2๕๕๘	มีผู้จบการศึกษา	จำานวนวน	๓๔,6๓๘	รูป/คน	จะเห็นว่า	เมื่อเทียบจำานวนของผู้จบการ
ศึกษาก่อนและหลังการมีพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย	 ผู ้จบการศึกษาจะมีจำานวน	 
๗	เท่าก่อนมีพระราชบัญญัต	ิ	ในขณะที่ผู้จบการศึกษาในระดับพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	ปี	พ.ศ.	
2๔๙๙-2๕๔๐	มีจำานวน	๔๙	รูป/คน	ส่วน	ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2๕๔1-2๕๕๘		มีจำานวน	2๙1๐		
รปู/คน	ในระดบัพทุธศาสตรดษุฏบีณัฑติ	ตัง้แต่	ปี	พ.ศ.	2๔๙๙-2๕๔๐	ยงัไม่มกีารเปิดการศกึษา	
จงึยงัไม่มีจำานวนของผูจ้บการศกึษา	หลงัจากทีม่กีารเปิดการศกึษาตัง้แต่	ปี	พ.ศ.	2๕๔1-2๕๕๘	
มีผู้จบการศึกษาจำานวน	216	รูป/คน	

 (๔) จ�านวนหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น
	 เมื่อวิเคราะห์จำานวนของหลักสูตรคระยะก่อนมีพระราชบัญญัติ	ตั้งแต่	พ.ศ.	2๔๙๐	–	
2๕๔๐	มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี	 	จำานวน	1๓	หลักสูตร	ประกอบด้วย	คณะพุทธศาสตร์	 
มี	๕	หลักสูตร	คือ	ปรัชญา	 	ศาสนา	 	พระพุทธศาสนา	บาฬีพุทธศาสตร์	 	บาลี-สันสกฤต 
คณะครศุาสตร์	ม	ี2	หลกัสตูร	คอื	การสอนสงัคมศกึษา	การบรหิารการศกึษา		คณะมนุษยศาสตร์	
มี	๓	หลักสูตร	คือภาษาอังกฤษ		จิตวิทยา	ภาษาไทย	และคณะสังคมศาสตร	์มี	๓	หลักสูตร	คือ	
รัฐศาสตร์	 สังคมวิทยา	 เศรษฐศาสตร์	 ในขณะที่บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดการศึกษาในระดับ 
ปริญญาโท	๔	หลักสูตรคือ	พระพุทธศาสนา	ปรัชญา	ธรรมนิเทศ	และภาษาบาล	ีส่วนปริญญา
เอกยังไม่มีหลักสูตรปริญญาเอก	–	หลักสูตร
	 ในขณะที่หลังยุคที่มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย	 ต้ังแต่	พ.ศ.	2๕๔1-2๕๕๘	
ระดับปริญญาตรี	ปัจจุบันเปิดสอนใน	๔	คณะ	มีหลักสูตร	 รวมทั้งสิ้น	26	สาขาวิชา	คือ 
คณะพุทธศาสตร์	11	สาขาวิชา	คณะครุศาสตร์	๔	สาขาวิชา	คณะมนุษยศาสตร์	๔	สาขาวิชา	
และคณะสังคมศาสตร์	๗	สาวิชา	 โดยหลักสูตรทั้งหมดนี้	 ยังได้เปิดสอนที่วิทยาเขต	วิทยาลัย	
โครงการขยายห้องเรียน	หน่วยวิทยบริการ	และสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย
 (ก) หลักสูตรคณะพุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	11	สาขาวิชา	คือ	(1)	สาขาวิชาพระพุทธ
ศาสนา		(2)	สาขาวิชาศาสนา	(๓)	สาขาวิชาปรัชญา		(๔)	สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์	(๕)	สาขา
วิชาภาษาบาลี	 (6)	 สาขาวิชาบาลีสันสกฤต	 (๗)	 สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม	 (๘)	 สาขาวิชา 
มหายานศึกษา	 (๙)	สาขาวิชาพระพุทธศาสนามหายาน		 (1๐)	สาขาวิชาพระพุทธศาสนาจีน	
(11)	สาขาวิชาภาวะผู้นำาทางพระพุทธศาสนา						
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 (ข) หลักสูตรคณะครุศาสตร์	ประกอบด้วย	11	สาขาวิชา	คือ	(1)	สาขาวิชาสังคมศึกษา		
(2)	สาขาวิชาการสอนภาษาไทย	(๓)	สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ		(๔)	สาขาวิชาการสอน
พระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
 (ค) หลกัสตูรคณะมนษุยศาสตร์	ประกอบด้วย	๔	สาขาวชิา	คอื	(1)	สาขาวชิาภาษาไทย		
(2)	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	(๓)	สาขาวิชาจิตวิทยา		(๔)	สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
 (ง) หลักสูตรคณะสังคมศาสตร	์ประกอบด้วย	๗	สาขาวิชา	คือ	(1)	สาขาวิชารัฐศาสตร	์	
(2)	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์		(๓)	สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ		(๔)	สาขาวิชาสังคมวิทยา	
(๕)	สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์		(6)	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	(๗)	สาขาวิชานิติศาสตร์
 ในระดับปริญญาโท	 	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดสอน	 ต้ังแต่
พุทธศักราช	2๕๓1	เป็นต้นมา	และเปิดสอนหลักสูตรนานาชาต	ิพุทธศักราช	2๕๔๓	ปัจจุบัน	
มีหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	จำานวน	2	หลักสูตร	และหลักสูตรระดับปริญญาโท	
จำานวน	22	สาขาวิชา	กล่าวคือ	
 (ก) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	 จำานวน	 2	 หลักสูตร	 ประกอบด้วย 
(1)	พระไตรปิฎกศึกษา	และ	(2)	วิชาชีพครู
 (ข) หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท	ประกอบด้วย	22	สาขา	วชิา	คอื		(1)	สาขาวชิาพระพทุธ
ศาสนา		(2)	สาขาวชิาปรชัญา	(๓)	สาขาวิชาธรรมนเิทศ		(๔)	สาขาวิชาวปัิสสนาภาวนา(๕)	สาขา
วิชาสันติศึกษา	(6)	สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา	(๗)	สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ		(๘)	สาขา
วชิามหายานศกึษา(๙)	สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา		(1๐)	สาขาวชิาการสอนสงัคมศกึษา(11)	
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว	12)	สาขาวิชาชีวิตและความตาย		(1๓)	สาขา
วิชาพุทธจิตวิทยา(1๔)	สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต	 (1๕)	สาขาวิชาภาษาศาสตร์			
(16)	สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ	 (1๗)	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	 (1๘)	สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การพฒันาเชิงพทุธ			(1๙)	สาขาวชิาการพฒันาสงัคม	(2๐)	สาขาวชิาภาษาองักฤษ	
(หลักสูตรนานาชาต)ิ	(21)	สาขาวชิาพระพทุธศาสนา	(หลกัสตูรนานาชาต)ิ	และ	(22)	สาขาวชิา
อาเซียนศึกษา	(หลักสูตรนานาชาติ)
 (ค) ระดับปริญญาเอก	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เปิดสอน	 ต้ังแต่
พุทธศักราช	2๕๔๓	เป็นต้นมา	ปัจจุบัน	มีหลักสูตรระดับปริญญาเอก	จำานวน	11	สาขาวิชา	
ประกอบด้วย	(1)	สาขาวิชาพระพทุธศาสนา	(2)	สาขาวชิาพระพทุธศาสนา	(หลกัสตูรนานาชาต)ิ	
(๓)	สาขาวิชาปรัชญา	(๔)	สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์		(๕)	สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา		(6)	
สาขาวชิาพทุธจติวทิยา		(๗)	สาขาวชิาภาษาศาสตร์		(๘)	สาขาวชิาการจัดการเชงิพุทธ		(๙)	สาขา
วิชารัฐประศาสนศาสตร์	 (1๐)	 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	 (หลักสูตรนานาชาติ)	 และ	 
(11)	สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
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 (๕) การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการบริหาร การเรียนการสอน และการเผยแผ่ (MIS)   
 เทคโนโลยีการศึกษาเป็นเครื่องมือสำาคัญในการเสริมศักยภาพให้การเรียนการสอน 
การศึกษามีความหมายมากข้ึน	ผู้เรียนเรียนได้กว้างขวางมากขึ้น	เรียนได้เร็วขึ้น	 เข้าใจได้อย่าง
สมบูรณ์	 สามารถสนองเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลได้	 ผู ้เรียนมีอิสระในการเรียนรู	้ 
มีความรับผิดชอบ	 ทำาให้การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาสามารถบูรณาการกับศาสตร ์
สมัยใหม่ได้อย่างสมสมัย	อีกทังจะช่วยให้การศึกษามีพลังมากขึ้น
	 ด้วยการตระหนักรู้ในคุณค่าและความสำาคัญของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในลักษณะ 
ดังกล่าว	จึงทำาให้มหาวิทยาลัยได้ตัดสินใจ	พัฒนา	MCUTV	มาเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน	โดยเฉพาะอย่างย่ิง	การเปิดพื้นที่ให้นิสิตในส่วนภูมิภาคได้เรียนรู้จาก
อาจารย์ผู ้เชี่ยวชาญในส่วนกลางอีกท้ังสามารถเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ ่งให้ 
นำาหลักพระพุทธศาสนาไปบูรณาการกับศาสตร์ใหม่ๆ	นอกจากน้ัน	มหาวิทยาลัยได้พัฒนา
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อให้ส่วนงานจัดการศึกษา	และส่วนงานสนับสนุนการศึกษาสามารถ
พัฒนาอีบุ๊ค	(E-Book)	เพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	 การนำาพัฒนาเทคโนโลยีมิได้มีนัยท่ีจำากัดตัวเฉพาะในส่วนของการจัดการศึกษาเท่านั้น	
มหาวิทยาลัยได้นำาเอา	UNI-Net	มาพัฒนาการให้การบริการของห้องสมุด	และเป็นเครื่องมือ 
ในการบรหิารสารสนเทศ	โดยการนำาระบบสารสนเทศมาใช้ประกอบการตดัสนิใจเพือ่การบรหิาร
จัดการส่วนงานต่างๆ	เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์และความต้องการของนิสิตมากยิ่งขึ้น

 (๖) พฒันาคมัภร์ี งานวจิยั ต�ารา และหนงัสอืทางวชิาการอย่างต่อเนือ่ง		มหาวทิยาลยั
ได้มคีำาสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการเพือ่พฒันาพระไตรปิฎก	ภาษาไทย	และภาษาบาลี	ฉบบัมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย	รวมไปถึง	พระไตรปิฎก	ภาษาไทย	ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
บน	ซดี	ี–	รอม	ตัง้แต่	พ.ศ.	2๕๓๓	จนแล้วเสรจ็สมบรูณ์ในปี	พ.ศ.	2๕๔2	ซึง่พระไตรปิฎก	ภาษา
ไทย	ฉบับน้ีมีอิทธพิลสำาคญัต่อการพฒันางานวจิยั	งานตำารา	และหนงัสอืของมหาวทิยาลยัจำานวน
มาก	ในขณะเดียวกัน	มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนการการพัฒนาหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสากล	
(Common	 Buddhist	 Text)	 ซึ่งมีเนื้อหาจาก	 ๓	 นิกายใหญ่	 คือ	 มหายาน	 วัชรยาน	 
และเถรวาท	 โดยมีนักวิชาการทั้ง	๓	ยานมาร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาภายใต้กรอบ 
ของพระรัตนตรัย	คือ	 เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้า	 เน้ือหาเกี่ยวกับพระธรรม	และ
เนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทและความสำาคัญของพระสงฆ์	นอกจากนี้	 มหาวิทยาลัยได้สนับสนุน 
ให้มีโครงการพัฒนาสหบรรณานุกรมพระไตรปิฎก	(The	Union	Catalog	of	Buddhist	Text)	
เพื่อให้นักวิชาการและผู้สนใจสามารถเข้าถึงเนื้อหาของคัมภีร์พระพุทธศาสนาของนิกายต่างๆ	
ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น	
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	 กล่าวโดยสรปุแล้ว	ความรุง่เรอืงของมหาวทิยาลยัสามารถประเมนิการเตบิโตและเพิม่ขึน้
ขึ้นงบประมาณ	หลักสูตร	จำานวนนิสิต	จำานวนผู้จบการศึกษา	จำานวนของส่วนงานจัดการศึกษา
และสนับสนุนการศึกษา	จำานวนการผลิตผลงานทางวิชาการ	ทั้งคัมภีร์	ตำารา	หนังสือ	และ 
งานเขียนต่างๆ	 จำานวนมาก	 	 สำาหรับตัวแปรสำาคัญที่นำาไปสู่ความรุ่งเรืองนั้นเกิดจากการ 
ที่มหาวิทยาลัยมีพระราชบัญญัติเป็นกรอบในการบริหารจัดการในฐานะเป็นมหาวิทยาลัย 
ของรัฐ	การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการบริหาร	การมีทรัพยากรทั้งงบประมาณ	และบุคลากร 
ที่พร้อมพลัน	 การนำาเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน	 
การสร้างเครือข่ายของชาวพุทธท้ังในระดับประเทศและต่างประเทศจนทำาให้เกิดการยอมรับ	
และร่วมมือกนัสร้างนวตักรรมทางการศกึษา	และจัดงานนานาชาตร่ิวมกนั	ดงัจะเหน็ได้จากการ
จัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก	และการจัดสัมมนานานาชาติอย่างต่อเนื่อง
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การบริหารจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	 ในตอนท่ี	๒	จะกลา่วถึงการบรหิารจดัการของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	

ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น	๖	ตอน	คือ	 (๑)	 โครงสร้างมหาวิทยาลัย	 (๒)	 โครงสร้างการบริหาร 

(3)	สุภาษิต	ปรัชญา	ปณิธาน	วิสัยทัศน์		และพันธกิจ	(๔)	ตราประจำามหาวิทยาลัย	(5)	แผนผัง

ของพื้นที่มหาวิทยาลัย	(๖)	แผนที่เดินทาง	จะได้นำาเสนอตามลำาดับดังนี้

ตอนที่

๒
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๒.๑ โครงสร้างมหาวิทยาลัย
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โครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

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

คณะพุทธศาสตร์
 - สำานักงานคณบดี
 - ภาควิชาพระพุทธศาสนา
 - ภาควิชาศาสนาและปรัชญา
 - ภาควิชาบาลีและสันสกฤต
  

บัณฑิตวิทยาลัย
 - สำานักงานคณบดี

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
 - ส่วนงานบริหาร
 - ส่วนวางแผนและส่งเสริม 
   การวิจัย

สถาบันวิปัสสนาธุระ
 - ส่วนงานบริหาร
 - ส่วนวางแผนและพัฒนา 
   การอบรม

สำานักหอสมุดและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

 - ส่วนหอสมุดกลาง
 - ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำานักงานวิทยาเขต
  - ส่วนงานบริหาร
  - ส่วนคลังและทรัพย์สิน

สำานักทะเบียนและวัดผล
  - ส่วนทะเบียนนิสิต
  - ส่วนประเมินผลการศึกษา

สำานักส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนาและบริการสังคม

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

วิทยาลัยพุทธศาสตร์
นานาชาติ

 - สำานักงานวิทยาลัย
 - สำานักงานวิชาการ

ศูนย์อาเซียนศึกษา
 - ส่วนงานบริหาร
 - ส่วนวิจัย สารสนเทศและ
   บริการวิชาการ

สำานักวิชาการ
  - ส่วนสนับสนุนวิชาการ

วิทยาลัย  
(ในวิทยาเขต)

 - สำานักงานวิทยาลัย
 

วิทยาลัย
พระธรรมทูต

 - สำานักงานวิทยาลัย
 - สำานักงานวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์
 - สำานักงานคณบดี
 - ภาควิชาภาษาไทย
 - ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
 - ภาควิชาจิตวิทยา

คณะครุศาสตร์
 - สำานักงานคณบดี
 - ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา 
   และการแนะแนว
 - ภาควิชาบริหารการศึกษา
 - ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
 - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 - โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา

คณะสังคมศาสตร์
 - สำานักงานคณบดี
 - ภาควิชารัฐศาสตร์
 - ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
 - ภาควิชาสังคมวิทยาและ
   มานุษยวิทยา
 - ภาควิชานิติศาสตร์

   สถาบันภาษา
 - ส่วนงานบริหาร
 - ส่วนวิชาการ

วิทยาลัย 
(ในกำากับส่วนกลางหรือวิทยาเขต)

 - สำานักงานวิทยาลัย
 - สำานักงานวิชาการ 
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	 ในโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัย	นี้	จะประกอบด้วย	สภามหาวิทยาลัย	สภา
วิชาการ	และคณะกรรมการอีกหลายชุด	เช่น		คณะกรรมการบริหารงานบุคคล	คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน	คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา	คณะกรรมการกำากับดูแล
นโยบายและแผนงาน		ในแต่ละคณะกรรมการชุดต่างๆ	มีรายละเอียดดังนี้

 สภามหาวิทยาลัย
		 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	มาตรา	๑๗	กำาหนดให้มีสภา

มหาวิทยาลัย	ประกอบด้วย

		 นายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งจากพระเถระ

		 กรรมการสภามหาวทิยาลยัโดยตำาแหน่ง	ไดแ้ก	่อธกิารบด	ีปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร	ปลัด

ทบวงมหาวิทยาลัย๑		อธิบดีกรมการศาสนา๒		ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ	เลขาธิการคณะ

กรรมการข้าราชการพลเรือน	และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ3 

		 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำานวนเจ็ดรูป	 ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งต้ังจาก 

พระภิกษุผู้ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีหรือคณบดี	

		 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวนไม่น้อยกว่าหกรูปหรือคน	แต่ไม่เกินแปด

รูปหรือคน	ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งจากพระภิกษุหรือคฤหัสถ์

		 สภามหาวิทยาลัยมีอำานาจหน้าที่สำาคัญ	เช่น

		 -	วางนโยบายของมหาวิทยาลัย

		 -	วางระเบียบ	ออกข้อบังคับ	ข้อกำาหนดและประกาศของมหาวิทยาลัย

		 -	อนุมัติปริญญา	ประกาศนียบัตร

		 -	อนุมัติการจัดตั้ง	การรวม	และยุบส่วนงาน

		 -	อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบของสถาบันการศึกษา

		 -	อนุมัติให้หรือถอดถอนตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์

		 -	พิจารณาดำาเนินการเพื่อให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอน

ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ

		 -	ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานในมหาวิทยาลัย

		 -	อนุมัติงบประมาณรายจ่าของมหาวิทยาลัย

		 ตั้งแต่	พ.ศ.๒5๔๐	เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน	สภามหาวิทยาลัยได้วางนโยบายและได้ออก

ข้อบังคับแล้วจำานวนทั้งสิ้น		5๒		เรื่อง

	 ๑	ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น	เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
	 ๒	ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น	ผู้อำานวยการสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	
	 3	ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น	เลขาธิการสภาการศึกษา

๒.๒ โครงสร้างการบริหาร
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สภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำาแหน่ง

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.
อธิการบดี

นายพนม	ศรศิลป์
ผอ.สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายสมศักดิ	์โชติรัตนะศิริ
ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ

	   	  

รศ.นพ.กำาจร		ตติยกวี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายนนทิกร		กาญจนะจิตรา
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

รศ.ดร.พินิติ		รตะนานุกูล
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นางสุทธศร	ี	วงษ์สมาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากรองอธิการบดี/คณบดี

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์,	ศ.พิเศษ
รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

พระราชวรเมธี,ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ดร.
คณบดีคณะครุศาสตร์

พระราชสิงหวรมุนี
รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่

	  

	  

	  

	  
	  

พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ		

พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย  จากผู้ทรงคุณวุฒิ

สมเด็จพระพุฒาจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม

เจ้าคณะภาค	8

ศ.(พิเศษ)	จำานงค์	ทองประเสริฐ
ราชบัณฑิต

นายนนทพล	นิ่มสมบูรณ์ รศ.ดร.ไทย	ทิพย์สุวรรณกุล
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านบริหาร

พระมหาโพธิวงศาจารย์
ราชบัณฑิต

พระพรหมโมลี
แม่กองบาลีสนามหลวง
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 สภาวิชาการ
	 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	มาตรา	๒๐	กำาหนดให้มี 
สภาวิชาการ	ประกอบด้วย
			 ประธานสภาวิชาการ	ได้แก่	อธิการบดี
		 กรรมการสภาวิชาการโดยตำาแหน่ง	 ได้แก่	 รองอธิการบดีซึ่งเป็นพระภิกษุ	 คณบดี	 
ผู้อำานวยการสถาบัน	สำานัก	ศูนย์	 วิทยาลัย	หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อเรียกชื่ออย่างอื่น 
ที่มีฐานะเทียบเท่า	และศาสตราจารย์
	 กรรมการสภาวิชาการ	ซึ่งคณาจารย์ประจำาเลือกจากคณาจารย์ประจำาคณะ	คณะละ 
สามคน
  สภาวิชาการมีอำานาจและหน้าที่ที่สำาคัญ	เช่น
		 -	พจิารณากำาหนดหลกัสตูร	การสอน	และการวดัผลการศกึษาก่อนเสนอสภามหาวทิยาลยั
		 -	เสนอให้ปริญญาและประกาศนียบัตร
		 -	เสนอการจัดตั้ง	ยุบ	รวม	และเลิกส่วนงาน
		 -	ควบคุมมาตรฐานการศึกษา
		 -	พิจารณาให้ความเห็นการแต่งตั้งและถอดถอนตำาแหน่งทางวิชาการ
		 -	พิจารณาให้ควaามเห็นชอบการแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
		 จากอำานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา	๑9	(๑๐)	แห่งพระราช
บญัญตัมิหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัว่า	“ออกข้อบงัคบัว่าด้วยการบรหิารงานบคุคล
ของมหาวทิยาลยั	เกีย่วกบัการกำาหนดตำาแหน่ง...”	ทำาให้สภามหาวทิยาลัยออกข้อบงัคบัว่าด้วย
การบรหิารงานบคุคล	พ.ศ.๒5๔๑	ความในข้อ	๗	แห่งข้อบงัคบั	กำาหนดให้มคีณะกรรมการบรหิาร
งานบุคคลประกอบด้วย
		 -	ประธานกรรมการ	ได้แก่	อธิการบดี
		 -	กรรมการผู้แทนสภาวิชาการ	ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง	จำานวน	๒	รูปหรือคน
		 -	กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจำา	จำานวนสามรูปหรือคน
		 -	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง	จำานวนสี่รูปหรือคน	
		 -	กรรมการผู้ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดี	คณบดี	ผู้อำานวยการ	จำานวนสามรูปหรือคน
		 -	กรรมการผู้ดำารงตำาแหน่งซึ่งเป็นผู้แทนเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป 
ในตำาแหน่งผู้อำานวยการ	จำานวนสองรูปหรือคน
		 -กรรมการและเลขานุการ	ผู้ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดี
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีอำานาจและหน้าที่สำาคัญ	เช่น
		 -	กำาหนดระบบ	มาตรฐาน	หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
		 -	รับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญาและประกาศนีบัตร



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๖๑

		 ตั้งแต่	พ.ศ.	๒5๔๑	 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน	คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้ออก 
ข้อบังคับ	หลักเกณฑ์และวิธีการแล้วจำานวนทั้งสิ้น	๒๒	เรื่อง

 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
	 จากอำานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา	๑9	(๑๑)	แห่งพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่า	 “กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดหาราย
ได้	 ออกข้อบังคับและวางระเบียบต่างๆ	 เก่ียวกับการบริหารงานการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย”	ทำาให้สภามหาวิทยาลัยวางระเบียบว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน	พ.ศ.๒5๔๑	
ความในข้อ	๗	แห่งข้อบังคับ	กำาหนดให้มีคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินประกอบด้วย
		 -	ประธานกรรมการ	ได้แก่	อธิการบดี
		 -	กรรมการผู้ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีหรือคณบดี	จำานวนห้ารูปหรือคน
		 -	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	จำานวนหกรูปหรือคน
		 -	กรรมการและเลขานุการ	คือ	ผู้ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดี
 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมีอำานาจและหน้าที่สำาคัญ	เช่น
		 -	วางนโยบาย	ระบบ	มาตรฐาน	หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน
		 -	รายงานการดำาเนินงานการเงินและทรัพย์สินต่อสภามหาวิทยาลัย
		 -	กลั่นกรองการบริหารการเงินและงบประมาณเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
		 ตั้งแต่	พ.ศ.๒5๔๑	เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน	คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินได้วาง
นโยบาย	ระบบ	มาตรฐาน	หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน	จำานวนทั้งสิ้น		
๒๗		เรื่อง

 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
	 จากอำานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา	๑9	 (๒)	แห่งพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่า	“วางระเบียบ	ออกข้อบังคับ	ข้อกำาหนด
และประกาศของมหาวทิยาลยัและอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวทิยาลยัเป็นผูว้างระเบยีบ
และออกประกาศสำาหรับส่วนงานดังกล่าวก็ได้”	ทำาให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับ	ว่าด้วย
การประกันคุณภาพการศึกษา	พ.ศ.๒55๗	ความในข้อ	8	แห่งข้อบังคับ	กำาหนดให้มีคณะ
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา	ประกอบด้วย
		 -	ประธานกรรมการ	ได้แก่	อธิการบดี
	 -	รองประธานกรรมการ	ได้แก่	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	
	 -	กรรมการโดยตำาแหน่ง	ได้แก่	รองอธิการบดี	และคณบด	ี
	 -	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันคุณภาพการศึกษา	จำานวนไม่เกินสี่รูปหรือคน	ซึ่ง
อธิการบดีแต่งตั้งโดยคำาแนะนำาของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
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	 -	กรรมการและเลขานุการ	ได้แก่	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	
	 -	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	 ได้แก่	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	
และผู้อำานวยการสำานักงานประกันคุณภาพ		
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มีอำานาจและหน้าที่สำาคัญ	เช่น
		 -	กำาหนดนโยบาย	ระบบ	หลักเกณฑ์	และวิธีการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
	 -	กำากับและดูแลการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
	 -	พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกของมหาวิทยาลัย	แล้วนำาเสนอสภามหาวิทยาลัย
	 -	กำากับและติดตามการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
	 ตั้งแต่	พ.ศ.	๒55๗	เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน	คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ได้วางนโยบาย	ระบบ	มาตรฐาน	หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา	
จำานวนทั้งสิ้น	5	เรื่อง

 คณะกรรมการกำากับนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
	 คณะกรรมการกำากับดูแลนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย	ตั้งขึ้นโดยอาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๒๗	(๑)	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	พ.ศ.	๒5๔๐	มีอำานาจหน้าที่	กำากับดูแลนโยบายและแผนพัฒนา	
ด้านการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว	การของงบประมาณรายจ่าย
ประจำาปี	การจดัสรรงบประมาณ	การเบกิจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณ	ด้านการปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงาน	การรวม	การเลกิ	ด้านการจดัการเรยีนการสอน	และการติดตามประเมนิผล	พจิารณา
บรรจ	ุการจัดตัง้หน่วยวทิยบรกิาร	โครงการขยายห้องเรยีน	โครงการจัดตัง้วทิยาลยัสงฆ์	โครงการ
จัดตัง้วทิยาเขต	ไว้ในแผนพฒันามหาวทิยาลยั	เพือ่ให้มหาวทิยาลัยเป็นไปใน	ทศิทางเดียวกนัทัง้
ส่วนกลางและวิทยาเขตประกอบด้วย	กรรมการ	จำานวน	๒3	รูป/คน	 โดยมีอธิการบดี	 เป็น
ประธานกรรมการ	รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิารเป็นรองประธานกรรมการ	และมรีองอธกิารบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา	เป็นกรรมการและเลขานุการ	
	 คณะกรรมการกำากับดูแลนโยบาย	และแผนพัฒนา	มีอำานาจและหน้าที่สำาคัญ	 เช่น 
	 กำากับดูแลนโยบายและแผนพัฒนา	ด้านการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งระยะสั้น 
และระยะยาว		
	 การของบประมาณรายจ่ายประจำาปี
	 การจัดสรรงบประมาณ
	 การเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณ
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ปรัชญา
จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา	

บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่	

พัฒนาจิตใจและสังคม

สุภาษิต
ปญฺญา	โลกสฺมิ	ปชฺโชโต

แปลว่า	ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

ปณิธาน
ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง	

สำาหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

วิสัยทัศน์
ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ

ที่สร้างคนดีและเก่ง	อย่างมีสมรรถภาพ

จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ

บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ	

บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๓ สุภาษิต ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
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      ผลิตคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ
						ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส	ใฝ่รู	้ใฝ่คิด	เป็นผู้นำาจิตใจและ

ปัญญา	 มีโลกทัศน์กว้างไกล	 มีความสามารถในการแก้ปัญหา	 มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธ

ศาสนาและพัฒนาสังคม

      จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ
						จัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้	โดยบูรณาการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

เข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัต	ิผ่านกระบวนการศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	และการ

ประกันคุณภาพการศึกษา	 เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ	 และเพื่อสร้างองค์ความรู้

ใหม่ในการพัฒนา	มนุษย์	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล	และสันติสุข

      บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
						มุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม	รวมทั้งส่งเสริม

การเรียนรู	้ และความร่วมมืออันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติ	 และนานาชาต	ิ เพื่อ

ธำารงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี	ศิลปะ	และวัฒนธรรม	อันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา

      บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
						มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักนิติธรรม	จริยธรรม	ความสำานึกรับผิดชอบ	การมีส่วน

ร่วม	ความโปร่งใสตรวจสอบได้	และความคุ้มค่า	รวมทั้งสนับสนุน	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง
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พันธกิจ

 ๑. ผลิตบัณฑิต
	 ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์	9	ประการ	คือ	

 M = Morality	 มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส	

 A  = Awaraness	 รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม	

 H = Helpfulness	 มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา	

 A  = Abuliby	 มีความสามารถในการแก้ปัญหา	

 C = Curiosity มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด	

 H  =  Hospitality	 รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม	

 U = Universality	 มีโลกทัศน์	กว้างไกล	

 L = Leadership	 เป็นผู้นำาด้านจิตใจและปัญญา	

 A = Aspiration	 มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเอง	ให้เพียบพร้อมด้วย

	 	 คุณธรรมและจริยธรรม	
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          ๒. วิจัยและพัฒนา

	 การวจิยัและคน้คว้า	เพือ่สรา้งองคค์วามรูค้วบคูไ่ปกบักระบวนการเรยีนการสอน	เนน้

การพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก	 โดยวิธีสหวิทยาการแล้วนำาองค์ความรู้ท่ีค้นพบมา

ประยกุตใ์ชแ้กป้ญัหา	ศลีธรรม	และจรยิธรรมของสังคม	รวมทัง้พัฒนา	คณุภาพงานวชิาการ

ด้านพระพุทธศาสนา

 ๓. ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม

	 ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม	 ตามปณิธานการจัดตั้ง

มหาวิทยาลัย	ด้วยการปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ	 ให้ประสานสอดคล้อง	 เอื้อต่อการส่งเสริม	

สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์	สร้างความรู้	ความเข้าใจหลักคำาสอนทางพระพุทธศาสนา	สร้าง

จติสำานกึดา้นคณุธรรม	จรยิธรรมแกป่ระชาชน	จดัประชมุ	สมัมนา	และฝกึอบรม	เพือ่พฒันา

พระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนา	ให้มีศักยภาพในการธำารงรักษา	เผยแผ่หลักคำาสอน	และ

เป็นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจในวงกว้าง	

 ๔. ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

	 เสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	ให้เอื้อต่อ

การศึกษา	 เพื่อสร้างจิตสำานึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย	สนับสนุนให้มีการนำา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	มาเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ
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๑. พระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว) 
พระราชลัญจกรประจำาพระองค์พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	5	
ตรงฐานของพระเกี้ยวมีอักษรย่อว่า	
ม	จ	ร	และมีรูปธรรมจักรวางเป็น
ฉากเบื้องหลัง
 

๒. เป็นรูปวงกลมครอบธรรมจักร 
ส่วนกลางเป็นพระเกี้ยว 
เป็นพระราชลัญจกรประจำาพระองค์พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	5	
รอบกรอบด้านบนมีอักษรภาษาบาลีว่า	
ปญฺญา	โล	กสฺมิ	ปชฺโชโต	
รอบกรอบด้านล่างมีอักษรว่า	
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชื่อเต็มและอักษรย่อ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม	จ	ร

ต้นไม้ประจำามหาวิทยาลัย
ต้นอโศก	 มีดอกสีแดงสด	 เป็นต้นไม้ 
ที่ปลูกง่าย	 ทนทาน	 มีทรงพุ่มกว้าง 
สื่อความหมายถึงความสดใส	ความเข้ม
แข็ง	ความอดทน	ความเรียบง่าย	และ
ความร่มเย็น

	  

	  สีประจำามหาวิทยาลัย
สชีมพ	ูเปน็สตีามวนัพระราชสมภพของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	5

๒.๔ ตราประจำามหาวิทยาลัย อักษรย่อ สี
      ต้นไม้ประจำามหาวิทยาลัย
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๒.๕ แผนผังของพื้นที่มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
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๒.๖ แผนที่เดินทาง
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	 ในตอนที	่๓	จะกลา่วถงึเนือ้หาสาระแบง่เปน็	๖	ตอน	คอื	(1)		พฒันาการจากวดัมหาธาตุ	

สู่	มจร	วังน้อย	(๒)	พัฒนาการของระเบียบ	ข้อบังคับ		ประกาศ	และข้อกำาหนด		(๓)	พัฒนาการ

ดา้นนิสติผู้สำาเรจ็การศกึษาตัง้แตป่	ี๒๕๔๘-๒๕๕๘	(๔)	พัฒนาการดา้นหลกัสตูร		(๕)	พฒันาการ

ด้านงบประมาณ		(๖)	พัฒนาการด้วนงานงานของมหาวิทยาลัย	จะกล่าวตามลำาดับ	โดยเฉพาะ

ในตอนที่	1	จะนำาเสนอเนื้อหาพร้อมภาพประกอบ	ดังนี้

พัฒนาการของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตอนที่

๓
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๓.๑ งานพัฒนา จากวัดมหาธาตุ วัดศรีสุดาราม 
 สู่ มจร วังน้อย
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สมเด็จพระพุฒาจารย์	(อาจ	อาสภมหาเถร)

พระสุเมธาธิบดี	(บุญเลิศ	ทตฺตสุทฺธิเถร)

	  

พระราชรัตนโมลี	(นคร	เขมปาลีเถร) พระธรรมสุธ	ี(พีร์	สุชาโต)
	  



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย7๔

	  

	  

	  

	  

	 พ.ศ.๒๕๓๕	คณะครุศาสตร์	ขยายห้องเรียนจากอาคารมหาจุฬาลง

กรณราชวทิยาลยั	วดัมหาธาต	ุมาทีโ่รงเรยีนพระปรยิตัธิรรม	สธ.	วดัศรสีดุาราม	

แขวงบางขุนนนท์	 เขตบางกอกน้อย	กรุงเทพมหานคร	ในวันที่	1	มิถุนายน	

พ.ศ.๒๕๓๕	โดยความอนุเคราะห์ของ	พระวชิรราชมานิต	(ปัจจุบัน	พระเทพ

ประสทิธมินต)์		และในเดอืนกนัยายนปีนัน้เอง	ทา่นไดด้ำารใิหม้กีารดำาเนนิการ

กอ่สรา้งอาคารเรยีนทีว่ดัศรสีดุารามขึน้	๓	หลงั	ๆ 	ละ	๔	ชัน้	และไดเ้ปดิใหน้สิิต

เขา้ศกึษาไดใ้นป	ีพ.ศ.๒๕๓๖	ซึง่เปน็สถานทีศ่กึษาของนสิติคณะครศุาสตร	์และ

ต่อมา	คณะพุทธศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์	และคณะสังคมศาสตร์	 	ก็ได้ใช้

เป็นสถานที่ศึกษาเรื่อยๆ	จนกระทั่งถึงปี	พ.ศ.๒๕๕1	ถึงแม้มหาวิทยาลัยมหา

จฬุาลงกรณราชวิทยาลัย	จะยา้ยมา	อำาเภอวงันอ้ย	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา

แลว้		แตอ่าคารมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	วดัศรสีดุาราม	แขวงบางขนุนนท	์

กรุงเทพมหานคร	ก็ยังได้ใช้เป็นสถานที่ศึกษาอยู่จวบจนปัจจุบัน

 มหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร
	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงสถาปนามหาจุฬาฯ	ใน	พ.ศ.	๒๔๓๐	 

ในชือ่	“มหาธาตวุทิยาลยั”	และเปลีย่นชือ่เป็นมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัใน	พ.ศ.	๒๔๓๒	ตอ่มา

ใน	พ.ศ.๒๔๙๐	ตัง้คณะพทุธศาสตร	์จดัการศกึษาในรูปของมหาวทิยาลัย	ปจัจุบนัขยายการศกึษา

ออกไปสูภู่มภิาคและตา่งประเทศ	ม	ี1๐	วทิยาเขต	1๒	วทิยาลัยสงฆ์	๕	หอ้งเรียน		17	หนว่ยวทิย

บริการ	และ	๖	สถาบันสมทบ	จัดการศึกษาตั้งระดับประกาศนียบัตรไปจนถึงระดับปริญญาเอก 

มีนิสิตทุกระดับประมาณ	1๐,๐๐๐	คน	
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 ปณิธานของอธิการบดี
 พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)	อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยรูปปัจจุบันเห็นว่า	อาคารสถานท่ีของมหาจุฬาฯ	ส่วนกลางที่มีอยู่	ณ	วัดมหาธาตุและ

วัดศรีสุดารามขณะนี้	ยังไม่เอื้ออำานวยต่อการที่จะให้การศึกษาแก่คนทุกเพศ	ทุกวัย	ทุกชาติ	ทุก

ภาษาไดอ้ยา่งเพยีงพอ	และการจดัหาตดิตัง้วสัดุอปุกรณด้์านเทคโนโลยกีไ็มส่ะดวกเนือ่งด้วยขอ้

จำากัดด้านพื้นท่ีใช้สอย	จึงได้พยายามแสวงหาสถานที่ซึ่งมีพื้นที่เพียงพอเพื่อสถานที่ทำาการแห่ง

ใหม่อยู่ตลอดเวลา	แนวคิดที่จะสร้างอาคารสถานที่แห่งใหม	่
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 สัมฤทธิ์ผลสมดังที่ปรารถนา 
	 วันที่	1๘	พฤษภาคม	๒๕๔๒	นายแพทย์รัศมี	คุณหญิงสมปอง	วรรณิสสรได้แจ้งความ

จำานงที่จะถวายที่ดินโฉนดเลขที	่7๘๘๘	และ	7๘๘๙		จำานวน	๘๔	ไร่	1	งาน	๓7	ตารางวา	ที่

ตำาบลลำาไทร	อำาเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลยั		ตอ่มาวนัที	่๒๐	พฤษภาคม	๒๕๔๒	ไดด้ำาเนนิการโอนกรรมสิทธิท์ีดิ่นใหแ้กม่หาวทิยาลัย	

ณ	สำานักงานที่ดินอำาเภอวังน้อย	
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 ทูลเกล้าถวายโฉนดที่ดิน
		 วันท่ี	๙	กรกฎาคม	๒๕๔๒	คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

นำาโดยพระสุเมธาธิบดี(บุญเลิศ	ทตฺตสุทฺธิมหาเถร)	นายกสภามหาวิทยาลัยในขณะนั้น	พระธร

รมโกศาจารย์	(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต)	อธิการบด	ีพร้อมด้วยนายแพทย์รัศม	ีคุณหญิงสมปอง	วรรณิ

สสร	ไดเ้ขา้เฝา้สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	ทลูเกลา้ถวายโฉนดทีด่นิทัง้	๒	

แปลงเพือ่พระราชทานแกม่หาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	เปน็สถานทีก่อ่สรา้งอาคาร

สถานที่แห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยสืบไป	
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 แผนแม่บทในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

	 พระธรรมโกศาจารย์	(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต)	ได้ลงนามในคำาสั่งที	่17๒/๒๕๔๒	เรื่อง	แต่ง

ตั้งคณะกรรมการจัดทำาแผนแม่บทและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 มี

กรรมการจำานวน	๒๐	รูป/คน	เมื่อจัดทำาแผนแม่บทและพัฒนามหาวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว	

โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ได้ดำาเนินตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา	
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 วางศิลาฤกษ์ 

	 วันที	่1๓	ธันวาคม	๒๕๔๒	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	ฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	ทรงพระ

กรุณาเสด็จพระราชดำาเนินประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย	ณ	ตำาบลลำาไทร	อำาเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	โดยทรงวางศิลา

ฤกษอ์าคารเฉลมิพระเกยีรต	ิ7๒	พรรษา	(อาคารสำานกังานอธกิารบด)ี	ยงัความปลืม้ปตีแิกค่ณะผู้

บรหิาร	คณาจารย	์เจา้หนา้ทีข่องมหาวทิยาลยั	และสาธชุนทัว่ไปเปน็อยา่งยิง่	มพีระภกิษสุามเณร

และประชาชนทั่วไปถวายการต้อนรับและร่วมบำาเพ็ญบุญครั้งนี้จำานวนมาก	
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	 พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วังน้อย	

อยุธยา	ทำาให้เกิดศรัทธาแก่ประชาชนที่ไปร่วมงานอย่างยิ่ง	นางยุวร	ี เอื้อกาญจนวิไล	ประธาน

กรรมการบริษัทฟิชเชอร์ริ่ง	 โคลด์สโตริจ	จำากัด	 ได้แจ้งความจำานงบริจาคเงิน	๓๙	ล้านบาท 

สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก	วันที่	๓1	กรกฎาคม	๒๕๔๓	เริ่มก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์

พระไตรปิฎก

อาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก 
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ลักษณะอาคาร และพื้นที่ใช้สอย 
	อาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎกเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	ศิลปะไทยโบราณสมัยอยุธยา	

พื้นที่ใช้สอยภายในบริเวณห้องชั้นใต้ดิน	จากด้านหน้าถึงด้านหลังยาว	๔1	เมตร	จากด้านซ้าย

ไปด้านขวา	ยาว	๓๙	เมตร	

ประโยชน์ใช้สอย 
	 อาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บรวบรวมคัมภีร์พระไตรปิฎก 

ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ	ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	ลักษณะอาคารเป็นห้องโถง	

มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง	และสามารถใช้เป็นห้องสัมมนาฟังธรรม	และจัดกิจกรรมทางศาสนา 

ได้ในโอกาสต่าง	ๆ	
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เจ้าภาพบริจาคเงินค่าก่อสร้าง	
อาคารนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
นางยุวรี	เอื้อกาญจนวิไล
บริจาคเงินค่าก่อสร้าง
จำานวน	๓๙	ล้านบาท	

 พิธีมอบอาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก 
	 วันที่	 ๒๓	กุมภาพันธ์	 ๒๕๔๘	มีพิธีมอบอาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก	พร้อมกันนี้	

มหาวิทยาลัยได้ประกอบพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและปลูกต้นพระศรีมหาโพธิจาก

ประเทศศรีลังกา	ณ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วังน้อย	อยุธยา	มีสมเด็จพระ

พฒุาจารย	์(เกีย่ว	อปุเสณมหาเถร)	ประธานคณะผูป้ฏบิตัหินา้ทีส่มเดจ็พระสงัฆราช	เปน็ประธาน

ฝ่ายสงฆ	์ฯพณฯ	ศ.ดร.วิษณุ	เครืองาม	รองนายกรัฐมนตร	ีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส
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 ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก 
			 วันที่	๒๓	กุมภาพันธ์	๒๕๔๘	ขึ้น	1๕	ค่ำา	 เดือน	๓	วันมาฆบูชา	มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและต้นพระศรีมหาโพธิ 

มาจากเมืองแคนดี	 ประเทศศรีลังกา	 โดยปลูกต้นพระศรีมหาโพธิไว้บริเวณสวนต้นไม้ของ

มหาวิทยาลัย	และประดิษฐานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในอาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก	

สมเด็จพระพุฒาจารย์	 (เกี่ยว	อุปเสณมหาเถร)	ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าท่ีสมเด็จพรสังฆราช	

เปน็ประธานฝา่ยสงฆ์	ฯพณฯ	ศ.ดร.วษิณ	ุเครอืงาม	รองนายกรฐัมนตร	ีเปน็ประธานฝา่ยฆราวาส	
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วันที่	 ๓	 ตุลาคม	๒๕๔๓	 เริ่มดำาเนินการ

กอ่สรา้งอาคารเฉลมิพระเกยีรต	ิ7๒	พรรษา	

(อาคารสำานักงานอธิการบดี)

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (อาคารสำานักงานอธิการบดี) 
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 พัฒนาการของงานก่อสร้าง 
	 วันท่ี	1๓	ธันวาคม	๒๕๔๒	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	 เสด็จ

พระราชดำาเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ	7๒	พรรษา	วัน

ที่	๓	ตุลาคม	๒๕๔๓	เริ่มดำาเนินการก่อสร้าง	และวันที่๒๓	กุมภาพันธ์	๒๕๔๘	มอบถวายอาคาร

เฉลิมพระเกียรติ	7๒	พรรษา	(อาคารสำานักงานอธิการบดี)	
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 ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย 
	 อาคารเฉลิมพระเกียรติ	 7๒	พรรษา	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 ลักษณะทรง

ไทยประยุกต์	สูง	๕	 ช้ัน	มีพื้นท่ีใช้สอย	๖,๕๓๔	ตารางเมตร	แนวคิดในการก่อสร้างอาคารนี้	 

การสบืทอดรปูทรงอาคารมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	วดัมหาธาต	ุทา่พระจนัทร	์

กรุงเทพมหานคร	 เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 

วัดมหาธาตุ	กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วังน้อย	อยุธยา	

 ประโยชน์ใช้สอย

	 อาคารสำานักงานอธิการบดี	 เป็นสำานักงานอธิการบดีและส่วนงานที่สังกัดสำานักงาน

อธิการบดี	ซึ่งเป็นฝ่ายสนับสนุนการศึกษา	โดยแบ่งพื้นที่ใช้สอยดังนี้	ชั้นที่	1-๔	เป็นสำานักงาน

อธิการบดีและส่วนงานในสังกัด	ชั้นที่	๕	เป็นห้องประชุม	แบ่งเป็น	๒	ห้อง	คือ	ห้องประชุมมุก

และห้องประชุมหินอ่อน
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	  เจ้าภาพบริจาคเงินค่าก่อสร้าง 
	 มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัเปดิโอกาสใหผู้ม้จีติศรทัธาทัว่ไปบรจิาคสมทบ

ทุนการก่อสร้าง		งานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์	ใช้เงินค่าก่อสร้าง	จำานวน	7๘	ล้านบาท
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		 มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	วงันอ้ย	อยธุยา	จะเปน็ศนูยร์วมข้อมลูวชิาการ
ด้านพระพุทธศาสนาจากทั่วทุกมุมแห่งโลก	มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ	จึงมีโครงการก่อสร้างอาคารหลังนี้ขึ้น	 	พระเทพโสภณ(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต)	ขณะ
ดำารงสมณศักดิ์ที	่“พระราชวรมุนี”	มีหนังสือที่	ศธ	17๐๐/1๘๖๓	ลงวันที	่๓	ตุลาคม	๒๕๔๓	
ถงึสมเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารย	์เจา้อาวาสวัดปากน้ำา	ขอความอปุถมัภค์า่กอ่สรา้งอาคารสำานกั
หอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์มีหนังสือที่	7๓	ลงวันที่	๒๖	
พฤศจิกายน	๒๕๔๓	ตอบรับเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ค่าก่อสร้างอาคาร	มหาวิทยาลัยจึงดำาเนินการ
ก่อสร้าง	ในวันที	่1	มกราคม	๒๕๔๔	

อาคารสำานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 พัฒนาการของงานก่อสร้าง 
		 วันที	่	๓	ตุลาคม	๒๕๔๓	พระเทพโสภณ	(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต,	ปัจจุบันคือพระเทพโสภณ)	
มีหนังสือถึงสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์	 	 เจ้าอาวาสวัดปากนำ้า	ขอความอุปถัมภ์ค่าก่อสร้าง
อาคารสำานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 วันที	่	๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๔๓	สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย	์มีหนังสือตอบรับเป็นเจ้า
ภาพอุปถัมภ์ค่าก่อสร้าง	ในนามมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากนำ้า	บริภาคเงินจำานวน	7๘	ล้านบาท	วัน
ที่	1	มกราคม		๒๕๔๔	เริ่มดำาเนินการก่อสร้างและควบคุมงานโดยมูลนิธิ	หลวงพ่อวัดปากนำ้า	
ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและพร้อมใช้งาน	

 ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย 
	 อาคารสำานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	ลักษณะ
ทรงไทยประยุกต์	สูง	๔	ชั้น	มีพื้นที่ใช้สอย	๖,๕๓๔	ตารางเมตร	

 ประโยชน์ใช้สอย 
	 อาคารสำานักหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์เก็บรวบรวมข้อมูลและ
ให้บริการเอกสารทางวิชาการ	เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	
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 เจ้าภาพบริจาคเงินค่าก่อสร้าง 
	 มูลนิธิหลวงพ่อวัดปากนำ้า	 โดย	สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์	 (ช่วง	วรปุญฺญมหาเถร 
ป.ธ.๙,	พธ.ด.	กิตติมศักดิ์)	เจ้าอาวาสวัดปากนำ้า	แม่กองบาลีสนามหลวง	เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
และกรรมการมหาเถรสมาคม	 เป็นเจ้าภาพบริจาคเงินค่าก่อสร้าง	 งานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ 
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น	7๘	ล้านบาท	
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อาคาร ๗๒ พรรษา พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน):

	 อาคารนี้มีการผสมผสานระหว่างความเรียบง่ายของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่	และรูปทรง

ของสถาปัตยกรรมไทย	ดังจะเห็นได้จากหลังคาทรงไทย	 เพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยมากที่สุด	

แต่รักษาเอกลักษณ์ไทยและความเป็นสากลไว้ในอาคารเดียวกัน	
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 พัฒนาการของงานก่อสร้าง 

	 วันที่	๒๖	มกราคม	๒๕๔๕	พระวิสุทธาธิบดี	เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม	กรรมการ

มหาเถรสมาคม	ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร	7๒	พรรษา	พระวิสุทธาธิบดี	 (อาคารหอ

ฉัน)	วันที่	1	สิงหาคม	๒๕๔๖		เริ่มดำาเนินการก่อสร้างโดยบริษัทคอนวัลท์	แอนด์	เอ็นจิเนียริ่ง	 

เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง	ปัจจุบันสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและพร้อมใช้งาน	

	  

 ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย 

	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	สูง	๔	ชั้น	กว้าง	๖๖	เมตร	ยาว	๖๖	เมตร	สูง	17.๕	เมตร	

พื้นที่ใช้สอย	1๔,๙๓๓	ตารางเมตร	
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	  เจ้าภาพบริจาคเงินค่าก่อสร้าง 
	 พระวิสุทธาธิบดี

1
	(วีระ	ภทฺทจารี	ป.ธ.๙)	เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม	เจ้าคณะภาค	

๔	(สมณศักดิ์และตำาแหน่งขณะนั้น)	กรรมการมหาเถรสมาคม	เป็นผู้อุปถัมภ์งบประมาณในการ

ก่อสร้าง	ใช้เงินค่าก่อสร้าง	๘๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท	

1
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

 ประโยชน์ใช้สอย 

	 อาคาร	๔	ชั้น	มีประโยชน์ใช้สอยดังนี้	

	 ชั้นที	่1	ห้องประกอบอาหาร	และรับประทานอาหาร	

	 ชั้นที	่๒	ห้องฉันภัตตาหารสำาหรับพระเถระ	พร้อมที่จัดเตรียมอาหาร	

	 ชั้นที	่๓	ห้องฉันภัตตาหารสำาหรับพระเถระ	พร้อมที่จัดเตรียมอาหาร	

	 ชั้นที่	๔	ห้องฉันภัตตาหารสำาหรับพระเถระ	ที่จัดเตรียมอาหาร	และห้องโถงสำาหรับ

ประกอบพิธีกรรม	ไหว้พระ	สวดมนตร์	ตลอดจนพิธีกรรมอื่น	ๆ
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อาคารรับรองอาคันตุกะ (อาคาร ๙๒ ปี ปัญญานันทะ): 

	   	  

 พัฒนาการของกงานก่อสร้าง 
	 •	พระพรหมมงัคลาจารย	์(ปญัญานนัทภิกขุ)	เปน็เจา้ภาพบรภิาคเงนิเปน็ทนุกอ่สรา้งจำานวน	
๔๖	ล้านบาท	
	 •	๙	พฤศจิกายน	๒๕๔๕	เริ่มดำาเนินการก่อสร้าง	โดยบริษัท	เซ็นทรัล	การ์เด้นส์	แอนด์
เฮ้าส	์จำากัด



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๙๕

 ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย

	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	สูง	๔	ชั้น	กว้าง	๖๖	เมตร	ยาว	๖๖	เมตร	สูง	17.๕	เมตร	

พื้นที่ใช้สอย	1๔,๙๓๓	ตารางเมตร	

 ประโยชน์ใช้สอย 

	 อาคาร	๔	ชั้นนี้	แต่ละชั้นแบ่งประโยชน์ใช้สอยเป็น	๒	ส่วน	คือส่วนห้องพัก	ชั้นละ	๒๐	

ห้องและห้องโถงกลาง

	  

	  



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๙๖

	  

 เจ้าภาพบริจาคเงินค่าก่อสร้าง

	 พระพรหมมังคลาจารย์	(ปัญญานันทภิกขุ)	

เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์	ปากเกร็ด	

นนทบุรี	เป็นผู้อุปถัมภ์งบประมาณ

ในการก่อสร้าง	ใช้เงินค่าก่อสร้าง	

๔๖,๐๐๐,๐๐๐	บาท	

 พิธีมอบอาคารรับรองอาคันตุกะ (อาคาร ๙๒ ปี ปัญญานันทะ) 

			 วนัที	่	๒๓		กมุภาพนัธ์		๒๕๔๘		มพีธิมีอบอาคารรบัรองอาคนัตกุะ	(อาคาร	๙๒	ปี	ปัญญา

นนัทะ)	พร้อมกันน้ี	มหาวทิยาลยัได้ประกอบพธิปีระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตแุละปลกูต้นพระ

ศรมีหาโพธจิากประเทศศรลีงักา		ณ	มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย	วงัน้อย	อยธุยา	

มีสมเดจ็พระพฒุาจารย์	(เกีย่ว	อปุเสณมหาเถร)	ประธานคณะผูป้ฏบิติัหน้าทีส่มเด็จพระสงัฆราช	

เป็นประธานฝ่ายสงฆ์	ฯพณฯ	ศ.ดร.วิษณ	ุเครอืงาม	รองนายกรฐัมนตร	ีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๙7

อาคารเรียนรวม: 

อาคารเรียนรวม	เป็นห้องเรียน	ห้องบรรยาย	และอาคารสำานักงาน	ลักษณะของอาคารเป็นการ

ผสมผสานสถาปัตยกรรมไทยเข้ากับความเรียบง่ายในด้านการใช้วัสดุและโครงสร้างของสี	 โดย

คำานึงถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นสำาคัญ	



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๙๘

	   	  

	  

 พัฒนาการของงานก่อสร้าง 

	 1๐	 มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๔๕	สมเด็จพระพุฒาจารย์	มาเป็นประธานในการตอกเสาเข็ม

อาคารเรียนรวม	โดยรัฐบาลสนับสนุนทุนก่อสร้างอาคารเรียนรวมจำานวน	๓๓7	ล้านบาท

	  

	  

	   	  



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๙๙

 ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย

	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรง	๘	เหลี่ยม	สูง	๖	ชั้น	พื้นที่ใช้สอย	๓๕,๐๐๐	ตาราง

เมตร	จำานวน	๘	อาคารตดิต่อกนั	โดยได้จดัแบ่งเป็นอาคารสำานกังาน	๔	อาคาร	และอาคารเรยีน	

๔	อาคาร	อาคารแต่ละหลังมีความกว้าง	1๒๐	เมตร	ยาว	1๒๐	เมตร	

 ประโยชน์ใช้สอย 

	 อาคารสำานักงาน	๔	อาคาร	:	ชั้นที่	1	และ	ชั้นลอยเป็นสำานักงานของคณะต่าง	ๆ	ของ

มหาวิทยาลัย	ชั้นที	่๒	และ	๓	เป็นห้องเรียนรวมจำานวนทั้งสิ้น	๔	ห้องเรียน	รับนักศึกษาได้ห้อง

ละ	1๒๐	รูป/คน	ส่วนชั้นที่	๔,	๕	และ	๖	เป็นห้องเอนกประสงค์	

อาคารเรียน	๔	อาคาร	 :	มีห้องเรียนอาคารละ	๓๐	ห้องเรียน	รวม	1๒๐	ห้อง	แต่ละห้องรับ

นักศึกษาได	้๕๐	รูป	/	คน			



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย1๐๐

						อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร	1๕๐	ป	ีสมเด็จพระปิยมหาราช		เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเป็น

สถานที่จำาหน่ายพระไตรปิฎก	หนังสือธรรม	หนังสือปรัชญา	ศาสนา	และหนังสือทั่วไป		เพื่อให้

บริการและอำานวยความสะดวกแก่คณาจารย์		เจ้าหน้าที่		นิสิต		และประชาชนทั่วไป		

อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ๑๕๐ ปี สมเด็จพระปิยมหาราช 



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1๐1

	  

	  
	  

 พัฒนาการของงานก่อสร้าง 

	 1	พฤศจิกายน	๒๕๔๖	เริ่มดำาเนินการก่อสร้างอาคารมหาจุฬาบรรณาคาร	โดยตระกูล 

เตชะไกรศรี	เป็นผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้าง



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย1๐๒

 ประโยชน์ใช้สอย 

	 อาคารนีใ้ช้เป็นสถานทีจ่ำาหน่ายพระไตรปิฎก	หนังสือธรรมะ	หนงัสือศาสนาปรัชญา	และ

หนงัสอืทัว่ไป	เพือ่ให้บรกิารและอำานวยความสะดวกแก่คณาจารย์	เจ้าหน้าที	่นสิิต	และประชาชน

ทั่วไป	

	   เจ้าภาพบริจาคเงินค่าก่อสร้าง 

	 อาคารน้ีใช้งบประมาณการก่อสร้าง	๒๖	ล้านบาท	ตระกลูเตชะไกรศร	ีอปุถมัภ์การก่อสร้าง

 ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย 

	 เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็	สงู	๔	ชัน้	กว้าง	๖๖	เมตร	ยาว	๖๖	เมตร		สงู	17.๕	เมตร		

พื้นที่ใช้สอย	1๔,๙๓๓	ตารางเมตร	



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1๐๓

อาคารกุฏิหอพัก		เป็นโครงการที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักของคณาจารย์	เจ้าหน้าที่	และ

นิสิต		ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

อาคารกุฏิหอพัก 



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย1๐๔

	 อาคารหอประชุม	มวก.๔๘	พรรษา	 เริ่มก่อสร้าง	 เมื่อวันที่	๒7	กันยายน	พ.ศ.๒๕๕๐	

กำาหนดเสรจ็ตามสญัญา	วนัที่	1๕	กนัยายน	พ.ศ.๒๕๕๒	โดยมห้ีางหุน้ส่วนจำากดั	สหกจิก่อสร้าง	

เป็นบริษัทผู้รับจ้าง	และมีบริษัทสโตนเฮ้นจ์	อินเตอร์จำากัด	เป็นบริษัทผู้ควบคุมงาน	ต่อมาทาง

ผู้รับจ้าง	ขอขยายเวลาการก่อสร้างออกไปเป็นวันที่	๙	 เมษายน	๒๕๕๓	โดยได้รับสิทธิตาม 

มติคณะรัฐมนตรี

	 อาคารหอประชุม	มวก	๔๘	พรรษา	เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยขนาดใหญ	่ความจุ

ประมาณ	๕,๐๐๐	ที่นั่ง	 รัฐบาล	และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	 (วีระ	ภทฺทจารีมหาเถร) 

ร่วมกับศิษย์วัดสุทัศนเทพวราราม	กรุงเทพมหานคร	เป็นเงิน	1๐๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท	(ร้อยล้าน

บาทถ้วน)	 รวมเงินก่อสร้าง	 ๓๔๐,๒๕7,๕๘๙	บาท	 (สามร้อยสี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่น 

เจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)	

อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1๐๕

	 รัฐบาล	 คณะสงฆ์	 มหาวิทยาลัย	 ใช้เป็นสถานที่ประชุมชาวพุทธระดับนานาชาติ 

ในงานวันวิสาขบูชา	งานรับปริญญา	สัมมนา	งานวิจัยระดับชาติ	ระดับนานาชาติ	และงาน

บรรพชาสามเณรโรงเรียนจิตรลดา	เป็นต้น	นับตั้งแต่ป	ี๒๕๕๓	เป็นต้นมา



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย1๐๖

	  

 ซื้อที่ดินสร้างวัดและศูนย์ปฏิบัติธรรม 

	 วนัที	่1๙	พฤศจกิายน	๒๕๔๖	ซือ้ท่ีดนิขยายพืน้ทีเ่พิม่	จำานวน	1๒๔	ไร่	๓	งาน	๙๕	ตาราง

วา	เป็นจำานวนเงิน	1๒๔,๙๘7,๕๐๐	บาท	และเจ้าของที่ดินได้ถวายที่ดินเพิ่มเติม	1๒	ไร	่รวม

เนื้อที่ทั้งสิ้น	1๓7	ไร่	1๔	ตารางวา	

	  

	  

พระพรหมมังคลาจารย์  

(ปัญญานันทมหาเถร) กับปณิธาน 

ในการสร้างมหาจุฬาฯ วังน้อย 

ให้เป็นที่ลูกหลานเรียนหนังสือ 
	 พระพรหมมังคลาจารย์	 (ปัญญานันทมหา

เถร)	กล่าวอยู่เสมอว่า	“ขอให้ชีวิตอยู่ต่อไปเพ่ือ

ช่วยสร้างมหาจุฬาฯ	วังน้อยให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์”	

โดยหวงัว่า	เมือ่โครงการเสรจ็สมบรูณ์	สถานท่ีแห่ง

นี้จะเป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาสำาหรับ

พระภิกษุ	 สามเณร	 คฤหัสถ์	 ทุกชาติทุกภาษา 

ทุกเพศทุกวัย	 ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

วันที่	1๙-๒๓	 ตุลาคม	๒๕๔๕	หลวงพ่อได้เป็น

ประธานจัดทอดผ้าป่ามหากุศลเทิดพระเกียรติ

พระปิยมหาราช	ณ	มณฑลพิธีท้องสนามหลวง	

เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารมหาจุฬาฯ	 วังน้อย	

อยุธยา



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1๐7

	  
	  

 พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทมหาเถร) กับปณิธาน

ในการสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศให้เป็นที่ลูกหลานพักเรียนหนังสือ 
	 วันที่	๒๕	มิถุนายน	๒๕๔7	พระพรหมมังคลาจารย์	(ปัญญานันทมหาเถร)	มอบเงินงวด

แรกจำานวน	 1๒	 ล้านบาท	 เพื่อซื้อที่ดินสร้างวัด	 หลวงพ่อมีปณิธานแน่วแน่ที่จะให้วัด 

มหาจุฬาลงกรณราชูทิศเป็นท่ีพักจำาพรรษาของพระภิกษุสามเณรที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วังน้อย	อยุธยา	และศึกษาพระปริยัติธรรมท้ังแผนกธรรมและ 

แผนกบาลี	 นอกจากนี้	 หลวงพ่อยังประสงค์จะให้วัดนี้เป็นศูนย์แห่งความดีงาม	 กล่าวคือ 

มีอุโบสถกลางนำ้ามีสวนป่าเพื่อการปฏิบัติธรรม	มีเขตพุทธาวาสและสังฆราวาส	เป็นที่ให้ความ 

สงบร่มเย็นทางจิตของพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปที่แสวงหาแดนสุขสงบ



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย1๐๘

วางศิลาฤกษ์อุโบสถกลางนำ้า	พิธีวางศิลาฤกษ์	เมื่อวันที่	๒๓	กุมภาพันธ์	๒๕๔๘
	  

	  

	 พระอุโบสถวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ	หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	“อุโบสถกลางนำ้า”  

อุปถัมภ์การก่อสร้างโดยพระพรหมมังคลาจารย์	 	 เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์	และคณะ

พุทธศาสนิกชนทั่วไป		โดยเมื่อวันที	่	๒๓		กุมภาพันธ์		๒๕๔๘		พระพรหมมังคลาจารย	์(ปัญญา

นันทมหาเถร)	 เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์	 	 	การก่อสร้างได้ดำาเนินมาอย่างต่อเนื่อง

โดยหลวงพ่อ	(พระพรหมมังคลาจารย์)	จะเดนิทางมาดูแลอย่างใกล้ชดิ		ต่อมาภายหลังหลวงพ่อ

มรณภาพ	พระธรรมวิมลโมล	ีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรงัสฤษฏ์	อำาเภอปากเกรด็	จังหวดันนทบรุ	ี	

ได้มารับงานดูแลการก่อสร้างอุโบสถกลางนำ้าต่อจากหลวงพ่อ		จนปัจจุบัน	อุโบสถกลางนำ้าเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว	งดงามมาก	

อุโบสถกลางนำ้า
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ปัจจุบัน	สวยงามเด่นสง่า
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	 อาคารวิปัสสนาธุระ	นายแพทย์รัศมี	 คุณหญิงสมปอง	วรรณิสสร	ชั้นล่างสร้างเป็น

พิพิธภัณฑ์พระวิปัสสนาจารย์	และประวัติ	และผลของสมเด็จพระพุฒาจารย	์ (อาจ	อาสภมหา

เถร)	ชั้นสอง	เป็นห้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

อาคารวิปัสสนาธุระ
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	 วทิยาลยัพทุธศาสตร์นานาชาต	ิ	เพือ่เป็นท่ีศกึษาของพระภกิษแุละคฤหสัถ์	ทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ	เพือ่เป็นงานวจิยัทางพระพทุธศาสนา	เป็นตึกสูง	๔	ชัน้		อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก		

ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล	เป็นเงิน	๘๓,๕๐๐๐,๐๐๐	บาท	(กำาลังก่อสร้าง)

	   	  

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
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 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ในวันท่ีอาทิตย์	 ท่ี	๕	มิถุนายน	๒๕๕๔	เร่ิมเวลา	

๐๙.๓๐	น.	เป็นต้น	ณ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วังน้อย	พระนครศรีอยุธยา		

มูลนิธิร่วมกตัญญู	นำาโดยคุณรัตนา	สมสกุลรุ่งเรือง	ประธานมูลนิธิเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้าง	

เวลา	11.๐๐๐	น.	ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ-สามเณร	จำานวน	1,๐๐๐	รูป	มีพระธรรม

โกศาจารย์	อธิการบดี	มหาจุฬาฯ	เป็นประธานฝ่ายสงฆ	์	

	 	สำาหรับอาคารพยาบาลเป็นอาคารประยุกต์สมัยใหม่	 สร้างด้วยวัสดุสมัยใหม่	 โปร่ง	

ประกอบด้วยห้องพยาบาล	ห้องพักผู้ป่วย	ห้องตรวจรักษา	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถาน

พยาบาลพระสงฆ์	ชาวบ้าน	ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	และบริเวณใกล้เคียง	

คาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณไม่นาน	

	 ปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	เป็นที่รองรับพระสงฆ์	และฆราวาส	

มาศึกษาในระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	ปริญญาเอก	และมีพุทธศาสนิกชนมาปฏิบัติวิปัสสนา

กัมมัฏฐาน	และโรงเรียนต่างๆ	จากกรุงเทพมหานคร	และใกล้เคียง	 ในแต่ละเดือน	มากกว่า	

๒๐,๐๐๐		คน		มาศึกษาปฏิบัติธรรม	และเข้าค่าย		เป็นประจำาทุกเดือน	ทั้งนี้ยังไม่รวมญาติโยม

ที่มาทำาบุญอีกจำานวนมาก

โรงพยาบาลมหาจุฬาฯ
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	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	สูง	๕	ชั้น	เพื่อเป็นที่พักนิสิต	คณาจารย์จากต่างประเทศ	

สิ้นเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน		1๔๙,๐๐๐,๐๐๐	บาท

อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ
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	 ในการนำาเสนอเนื้อหานั้น	มุ่งเสนอเกี่ยวกับระเบียบ	ข้อบังคับ	ข้อกำาหนด	และประกาศ	ของ
วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ยุค	พรบ.	๒๕๔๐	เป็นต้น	โดยจัดทำาเป็นตาราง	และเรียง
ลำาดับ	พ.ศ.	เป็นหลัก	ดังนี้

พ.ศ. รายการ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	ว่าด้วยโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	พ.ศ.๒๕๔๐

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	เรื่อง	การกำาหนดแผนงานและประกอบคำาของบประมาณรายจ่ายประจำา

ปีงบประมาณ

-	เรื่อง	เกณฑ์มาตรฐานโครงการพัฒนาเยาวชนภาคฤดูร้อน

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	ว่าด้วยบัตรประจำาตัวบุคลากรมหาวิทยาลัย	พ.ศ.๒๕๔1

-	ว่าด้วยการการเงินและทรัพย์สิน	พ.ศ.๒๕๔1

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย	พ.ศ.๒๕๔1

-	ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย	พ.ศ.๒๕๔1

-	ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี	พ.ศ.๒๕๔1

-	ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	พ.ศ.๒๕๔1

-	ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำารงตำาแหน่ง

รองอธิการบดีหรือคณบดี	พ.ศ.๒๕๔1

-	ว่าด้วยคุณสมบัติ	หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์

ประจำาคณะ	พ.ศ.๒๕๔1

-	ว่าด้วยคุณสมบัติ	หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์

ประจำาคณะ	พ.ศ.๒๕๔1

-	ว่าด้วยสภาวิทยาเขต	พ.ศ.๒๕๔1

๒๕๔๐

๒๕๔1

๓.๒ พัฒนาการของระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
 และข้อกำาหนด สู่ มจร วังน้อย
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พ.ศ. รายการ

-	ว่าด้วยคุณสมบัติ	หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พิเศษ	รองศาสตราจารย์พิเศษ	และศาสตราจารย์พิเศษ	พ.ศ.๒๕๔1

-	ว่าด้วยคุณสมบัติ	หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง	ผู้ช่วยศาสตราจารย	์รอง

ศาสตราจารย์	และศาสตราจารย์	พ.ศ.๒๕๔1

-	ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล	พ.ศ.๒๕๔1

-	ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี	พ.ศ.๒๕๔1

-	ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำานวยการ	สถาบัน	สำานัก	ศูนย์	หรือ

วิทยาลัย	พ.ศ.๒๕๔1

-	ว่าด้วยคณะกรรมการประจำาและการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน	สำานัก	หรือ

ศูนย	์	พ.ศ.๒๕๔1

-	ว่าด้วยคณะกรรมการประจำาและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัย	พ.ศ.๒๕๔1

-	ว่าด้วยการดำารงตำาแหน่งหัวหน้าภาควิชา	พ.ศ.๒๕๔1

-	ว่าด้วยคุณสมบัติ	หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการประจำาวิทยาเขตจาก

คณาจารย์ประจำาวิทยาเขต	พ.ศ.๒๕๔1

-	ว่าด้วยคณะกรรมการประจำาบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำาคณะ	พ.ศ.

๒๕๔1

-	ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.๒๕๔1

-	ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน	พ.ศ.๒๕๔1

-	ว่าด้วยกองทุน	๖๐	ป	ีพระธรรมปิฎก	(ป.อ.	ปยุตฺโต)	พ.ศ.๒๕๔1

ข้อกำาหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	เรื่อง	การจัดตั้งส่วนงาน	พ.ศ.๒๕๔1

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	เรื่อง	การกำาหนดแผนงานและประกอบคำาของบประมาณรายจ่ายประจำา

ปีงบประมาณ

-	เรื่อง	เกณฑ์มาตรฐานโครงการพัฒนาเยาวชนภาคฤดูร้อน

-	เรื่อง	การใช้ตรา	เข็มสัญลักษณ์	สี	ประจำามหาวิทยาลัย	ชื่อเต็มภาษาไทย	ภาษ

อังกฤษ	อักษรย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

-	เรื่อง	การแบ่งส่วนงาน	พ.ศ.๒๕๔1

-	เรื่อง	การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย	พ.ศ.๒๕๔1

-	เรื่อง	การกำาหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำาของส่วนงานในมหาวิทยาลัย
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พ.ศ. รายการ

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.๒๕๔๒

-	ว่าด้วยการได้รับเงินประจำาตำาแหน่งในมหาวิทยาลัย	พ.ศ.๒๕๔๒

-	ว่าด้วยมหาจุฬาบรรณาคาร	พ.ศ.๒๕๔๒

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์	พ.ศ.๒๕๔๒

-	ว่าด้วยการมอบเข็มเกียรติคุณ	พ.ศ.๒๕๔๒

-	ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี	พ.ศ.๒๕๔๒

-	ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.๒๕๔๒

-	ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขยายห้องเรียนระดับปริญญาตรี	พ.ศ.๒๕๔๒

-	ว่าด้วยการดำารงตำาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา	พ.ศ.๒๕๔๒

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	เรื่อง	ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำาหรับสาขาวิชา	พ.ศ.๒๕๔๒

-	เรื่อง	การจ้างผู้เกษียณอายุการทำางานอยู่ปฏิบัติงานต่อไปในมหาวิทยาลัย	พ.ศ.

๒๕๔๒

-	เรื่อง	การเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากร	พ.ศ.๒๕๔๒

-	เรื่อง	การบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่เคยเป็นบุคลากรกลับเข้าเป็นบุคลากร	พ.ศ.๒๕๔๒

-	เรื่อง	เงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัย	พ.ศ.๒๕๔๒

-	เรื่อง	การสรรหา	การคัดเลือก	และการทดลองปฏิบัติงาน	พ.ศ.๒๕๔๒

-	เรื่อง	เครื่องแบบบุคลากรมหาวิทยาลัย	พ.ศ.๒๕๔๒

-	เรื่อง	การจัดทำาระบบการเงินการบัญชีของมหาวิทยาลัย	พ.ศ.๒๕๔๒

-	เรื่อง	การขยายห้องเรียนวิชาเอกศาสนาวิทยาเขตขอนแก่น	ไปที่วัดบูรพาภิราม	

อำาเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด

๒๕๔๒

๒๕๔๓ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	ว่าด้วยสถาบันสมทบ	พ.ศ.๒๕๔๓

-	ว่าด้วยเครื่องแบบ	เครื่องหมายหรือเครื่องแต่งกายนิสิตคฤหัสถ์	พ.ศ.๒๕๔๓

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	เรื่อง	ข้อปฏิบัติในการสอบ	พ.ศ.๒๕๔๓

-	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งพักงานบุคลากร	พ.ศ.๒๕๔๓
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พ.ศ. รายการ

๒๕๔๔ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	ว่าด้วยพัสดุ	พ.ศ.๒๕๔๔

-	ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	พ.ศ.๒๕๔๔

-	ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.๒๕๔๔

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	ว่าด้วยการส่งเสริมการแต่งตำารา	พ.ศ.๒๕๔๔

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	เรื่อง	โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์	ไปที่วัดไพสณฑ์ศักดาราม	อำาเภอ

หล่มสัก	จังหวัดเพชรบูรณ์

-	เรื่อง	โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์	ไปที่วัดพิกุลทอง	อำาเภอท่าช้าง	

จังหวัดสิงห์บุรี

-	เรื่อง	บัตรประจำาตัวบุคลากรมหาวิทยาลัย	พ.ศ.๒๕๔๔

-	เรื่อง	ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยบัตรประจำา

-	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์	และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของบุคลากร	

พ.ศ.๒๕๔๓

-	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนบุคลากรผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำาผิดวินัย	พ.ศ.

๒๕๔๓

-	เรื่อง	เกณฑ์คุณภาพผลงานทางวิชาการและลักษณะของผลงานทางวิชาการ

-	เรื่อง	วันและเวลาปฏิบัติงาน	พ.ศ.๒๕๔๓

-	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของบุคลากร	

พ.ศ.๒๕๔๓

-	เรื่อง	วินัย	การรักษาวินัยและการดำาเนินการทางวินัย	พ.ศ.๒๕๔๓

-	เรื่อง	การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษนอกเวลาที่

กำาหนดให้เป็นเวลาช่วงปฏิบัติงานปกติ พ.ศ.๒๕๔๓

-	เรื่อง	การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย	พ.ศ.๒๕๔๓

-	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการลาของบุคลากร	พ.ศ.๒๕๔๓

-	เรื่อง	การจัดการศึกษาในวิทยาลัย	พ.ศ.๒๕๔๓

-	เรื่อง	การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์	และคณะกรรมการ

ตรวจสอบวิทยานิพนธ์	พ.ศ.๒๕๔๓

-	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ	อยุธยา



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 11๙

พ.ศ. รายการ

๒๕๔๕

๒๕๔๖

ตัวบุคลากรมหาวิทยาลัย	พ.ศ.๒๕๔1

-	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล	พ.ศ.๒๕๔๔

-	เรื่อง	ระดับตำาแหน่งของบุคลากร

-	เรื่อง	การรับวิทยาลัยพระพุทธศาสนา	ดองกุก	ชอนบอบ	ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี	

เข้าเป็นสถาบันสมทบ

-	เรื่อง	การใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา	พ.ศ.๒๕๔๔

-	เรื่อง	หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

-	เรื่อง	การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย	พ.ศ.๒๕๔๔

-	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา

-	เรื่อง	การให้ทุนการศึกษาต่อ	พ.ศ.๒๕๔๔

-	เรื่อง	การจัดการศึกษาในวิทยาลัย	พ.ศ.๒๕๔๓	(เพิ่มเติม)

-	เรื่อง	หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร	(การศึกษาต่อ)

-	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ	อยุธยา

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	ว่าด้วยการจ่ายเงินชดเชย	พ.ศ.๒๕๔๕

-	ว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาของบุตรบุคลากร	พ.ศ.๒๕๔๕

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรบุคลากร	

พ.ศ.๒๕๔๕

-	เรื่อง	เงินสำารองจ่าย	พ.ศ.๒๕๔๕

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.๒๕๔๖

-	ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.๒๕๔๖

-	ว่าด้วยโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	(ฉบับที	่๒)	พ.ศ.๒๕๔๖

-	ว่าด้วยมหาจุฬาบรรณาคาร	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.๒๕๔๖

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ	พ.ศ.๒๕๔๖

-	ว่าด้วยการปฏิบัติงานบริการสังคม	พ.ศ.๒๕๔๖

-	ว่าด้วยกองทุนวิปัสสนาธุระ	พ.ศ.๒๕๔๖



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย1๒๐

พ.ศ. รายการ

๒๕๔7

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	เรื่อง	โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช	ไปที่วัดพัฒนาราม	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

-	เรื่อง	เงินสำารองจ่าย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.๒๕๔๖

-	เรื่อง	เงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย	พ.ศ.๒๕๔๖

-	เรื่อง	เงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.๒๕๔๖

-	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้าง	พ.ศ.๒๕๔๖

-	เรื่อง	การให้ทุนการศึกษาบุคลากร

-	เรื่อง	เทียบความรู้

-	เรื่อง	บัญชีอัตราเงินเดือนและบัญชีเงินประจำาตำาแหน่ง

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี	พ.ศ.๒๕๔7

-	ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.๒๕๔๖

-	ว่าด้วยโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.๒๕๔๖

-	ว่าด้วยมหาจุฬาบรรณาคาร	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.๒๕๔๖

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดหน่วยวิทยบริการ	พ.ศ.๒๕๔7

-	ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขยายห้องเรียน	ระดับปริญญาตร	ีพ.ศ.๒๕๔7

-	ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดวิทยาลัย	พ.ศ.๒๕๔7

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	เรื่อง	คุณสมบัติ	หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนเล่าเรียนหลวงสำาหรับพระ

สงฆ์ไทย

-	เรื่อง	โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์	ไปที่วัดไชยชุมพลชนะสงคาม	

อำาเภอเมือง	จังหวัดกาญจนบุรี

-	เรื่อง	การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์	หลักสูตรพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต	พ.ศ.๒๕๔7

-	เรื่อง	การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการ

ตรวจสอบสารนิพนธ์	(ฉบับที	่๒)	พ.ศ.๒๕๔7



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1๒1

พ.ศ. รายการ

๒๕๔๘

๒๕๔๙

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย	พ.ศ.๒๕๔๘

-	ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน	พ.ศ.๒๕๔๘

-	ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ	พ.ศ.๒๕๔๘

-	ว่าด้วยโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.๒๕๔๘

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.๒๕๔1	แก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.๒๕๔๘

-	ว่าด้วยคุณสมบัติ	หลักเกณฑ์	และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย	์รอง

ศาสตราจารย์	และศาสตราจารย์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.๒๕๔๘

-	ว่าด้วยองค์กรนิสิต	พ.ศ.๒๕๔๘

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	เรื่อง	การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.๒๕๔๘

-	เรื่อง	การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์	

(ป.บส.)

-	เรื่อง	เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี	พ.ศ.๒๕๔๘

-	เรื่อง	เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.๒๕๔๘

-	เรื่อง	การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการ

ตรวจสอบวิทยานิพนธ์(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.๒๕๔๘

ข้อกำาหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	เรื่อง	การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช	พ.ศ.๒๕๔๘

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	เรื่อง	เปิดหน่วยวิทยบริการ	วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย	วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร	

อำาเภอเมือง	จังหวัดสกลนคร

-	เรื่อง	เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์	วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม	

อำาเภอดำาเนินสะดวก	จังหวัดราชบุรี

-	เรื่อง	เปิดหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น	วัดอภิสิทธิ์	อำาเภอเมือง	จังหวัด

มหาสารคาม	



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย1๒๒

พ.ศ. รายการ

๒๕๕๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.๒๕๕๐

-	ว่าด้วยการปฏิบัติงานบริการสังคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.๒๕๕๐

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	เรื่อง	หลักเกณฑ์การกำาหนดรหัสประจำารายวิชา

-	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการและการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต	วิชาชีพ

ครู(ป.บัณฑิต	วิชาชีพครู)

-	เรื่อง	โครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรี	คณะครุศาสตร์	หลักสูตร	๕	ปี	พ.ศ.๒๕๕๐

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	คณะครุศาสตร์	หลักสูตร	๕	ปี	พ.ศ.๒๕๕๐

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	คณะพุทธศาสตร	์หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.

๒๕๕๐

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	คณะมนุษยศาสตร์	หลักสูตรปรับปรุง	

พ.ศ.๒๕๕๐

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาแกน

พระพุทธศาสนา	พ.ศ.๒๕๕๐

-	เรื่อง	อนุมัติหลักพุทธศาสตรบัณฑิต	คณะสังคมศาสตร	์หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.

๒๕๕๐

-	เรื่อง	การรับ	Kandy	Buddhist	Institute	for	advanced	Studies	(KBI)	

ประเทศศรีลังกา	เข้าเป็นสถาบันสมทบ

-	เรื่อง	หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรม	พ.ศ.๒๕๕๐

-	เรื่อง	หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ	

พ.ศ.๒๕๕๐

-	เรื่อง	หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ	พ.ศ.๒๕๕๐

-	เรื่อง	บัญชีอัตราเงินประจำาตำาแหน่งบริหารและตำาแหน่งวิชาการ
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พ.ศ. รายการ

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	ว่าด้วยสำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	พ.ศ.๒๕๕1

-	ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.

๒๕๕1

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี	พ.ศ.๒๕๔๒	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.๒๕๕1

-	ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.๒๕๕1

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	เรื่อง	อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา	

บัณฑิตวิทยาลัย

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่ง

ชีวิต	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.๒๕๕1)	คณะมนุษยศาสตร์

-	เรื่อง	การจ่ายค่าร่วมบำาเพ็ญกุศลศพ	ทำาบุญกับหน่วยงานภายนอก	และค่ารับรอง

พิธีกรรม	พ.ศ.๒๕๕1

-	เรื่อง	หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมและอัตราเบี้ยประชุม	พ.ศ.๒๕๕1

-	เรื่อง	หลักเกณฑ์และอัตราค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม	พ.ศ.๒๕๕1

-	เรื่อง	เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์	วัดต้นสน	อำาเภอบ้านแหลม	จังหวัด

เพชรบุรี

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม	คณะพุทธศาสตร์

-	เรื่อง	เปิดหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค	์วัดหนองขุนชาติ	อำาเภอ

หนองฉาง	จังหวัดอุทัยธานี

-	เรื่อง	เปิดหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช	วัดท่านา	อำาเภอเมือง	จังหวัด

ตาก

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต	วิชาชีพครู

-	เรื่อง	ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี	พ.ศ.๒๕๕1

-	เรื่อง	เปิดหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา	วัดชัยภูมิวนาราม	อำาเภอเมือง	

จังหวัดชัยภูมิ

-	เรื่อง	หลักเกณฑ์การโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา	พ.ศ.๒๕๕1

-	เรื่อง	หลักเกณฑ์การปฏิบัติศาสนกิจสำาหรับนิสิตปฏิบัติศาสนกิจผู้เข้าศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโท	พ.ศ.๒๕๕1

-	เรื่อง	การจัดการศึกษารายวิชาภาษาบาลี	พ.ศ.๒๕๕1

๒๕๕1
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พ.ศ. รายการ

๒๕๕๒ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย	พ.ศ.๒๕๕๒

-	ว่าด้วยงานสารบรรณ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.๒๕๕๒

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	ว่าด้วยคุณสมบัติ	หลักเกณฑ์	และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย	์รอง

ศาสตราจารย์	และศาสตราจารย์	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.๒๕๕๒

-	ว่าด้วยสถาบันสมทบ	(ฉบับที	่๒)	พ.ศ.๒๕๕๒

-	ว่าด้วยหอพักนิสิต	พ.ศ.๒๕๕๒

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	เรื่อง	การรับวิทยาลัยพระพุทธศาสนา	ประเทศสิงคโปร์	(Buddhist	college	of	

Singapore)	เข้าเป็นสถาบันสมทบ

-	เรื่อง	อนุมัติรายวิชาเพิ่มเติมสำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม	แผนกบาลีชั้น

เปรียญธรรม	๓	ประโยค

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูต	(หลักสูตรใหม	่พ.ศ.๒๕๕1)	คณะ

พุทธศาสตร์

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตนานาชาติ	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.

๒๕๕1)	บัณฑิตวิทยาลัย

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาวะผู้นำาทางพระพุทธศาสนา	

(หลักสูตรใหม่)	(Buddhist	Leadership)	สถาบันสมทบ	Sri	Lanka	International	

Buddhist	Academy	(SIBA)	ประเทศศรีลังกา

-	เรื่อง	อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	คณะครุศาสตร	์หลักสูตร	๕	ปี	

ในหมวดวิชาชีพครู

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ	คณะ

สังคมศาสตร์	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.๒๕๕1)

-	เรื่อง	การรับศูนย์การศึกษาพระอาจารย์พรัหม	(Brahm	Education	Centre	

ประเทศสิงคโปร์	เข้าเป็นสถาบันสมทบ

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์	(หลักสูตร

ใหม่	พ.ศ.๒๕๕1)

-	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการและการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต	สาขาวิชา

พระไตรปิฎกศึกษา
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-	เรื่อง	อัตราค่าบำารุงห้องพักอาคารรับรองอาคันตุกะ	(๙๒	ปี	ปัญญานันทะ)

-	เรื่อง	การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.๒๕๕๒

-	เรื่อง	อนุมัติจัดตั้งสำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	พ.ศ.๒๕๕๒

-	เรื่อง	การศึกษาสำาหรับชาวต่างประเทศ	พ.ศ.๒๕๕๒

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา	(หลักสูตรใหม	่พ.ศ.๒๕๕๒)	

คณะพุทธศาสตร์

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชา

พระพุทธศาสนามหายาน	สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา	ชิง	จ	ูไต้หวัน

-	เรื่อง	ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

-	เรื่อง	การเปิดใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

-	เรื่อง	การจัดการศึกษารายวิชาสามัญเพิ่มเติมสำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาพระปริยัติ

ธรรมแผนกบาลีชั้นเปรียญธรรม	๓	ประโยค

-	เรื่อง	จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์

-	เรื่อง	เปิดหน่วยวิทยบริการคณะมนุษยศาสตร	์วัดสามพราน	อำาเภอสามพราน	

จังหวัดนครปฐม

-	เรื่อง	เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์	วัดป่าประดู่	(พระอารามหลวง)	

อำาเภอเมือง	จังหวัดระยอง

-	เรื่อง	เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์	วัดไผ่ล้อม	(พระอารามหลวง)	อำาเภอ

เมือง	จังหวัดจันทบุรี

-	เรื่อง	เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์	วัดไร่ขิง	(พระอารามหลวง)	อำาเภอ

สามพราน	จังหวัดนครปฐม

-	เรื่อง	เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์	วัดใหญ่อินทาราม	(พระอารามหลวง)	

อำาเภอเมือง	จังหวัดชลบุรี

-	เรื่อง	เปิดหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค	์วัดพระบรมธาตุ	อำาเภอเมือง	

จังหวัดกำาแพงเพชร

-	เรื่อง	เปิดหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค	์วัดพฤกษะวันโชติการาม	

อำาเภอตะพานหิน	จังหวัดพิจิตร

-	เรื่อง	เปิดหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช	วัดหมอนไม้	อำาเภอเมือง	

จังหวัดอุตรดิตถ์

-	เรื่อง	การจ้างผู้เกษียณอายุการทำางานอยู่ปฏิบัติงานต่อ	พ.ศ.๒๕๕๒

-	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชั่วคราว	พ.ศ.๒๕๕๒

พ.ศ. รายการ
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พ.ศ. รายการ

๒๕๕๓ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	(ครั้งที	่๒)	พ.ศ.๒๕๕๓

-	ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุคลากรของมหาวิทยาลัย	พ.ศ.

๒๕๕๓

-	ว่าด้วยอาคาร	๙๒	ปี	ปัญญานันทะ	พ.ศ.๒๕๕๓

-	ว่าด้วยการส่งเสริมการกีฬาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	พ.ศ.

๒๕๕๓

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต	พ.ศ.๒๕๔1	(ฉบับที่	๔)	แก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.๒๕๕๓

-	ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	พ.ศ.

๒๕๕๓

-	ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.๒๕๕๓

-	ว่าด้วยกองทุนสถาบันภาษา	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	พ.ศ.๒๕๕๓

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	เรื่อง	เกณฑ์การสอบภาษาสำาหรับนิสิตชาวต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี	

พ.ศ.๒๕๕๓

-	เรื่อง	เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร	์วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร	อำาเภอเมือง	

จังหวัดสุพรรณบุรี

-	เรื่อง	เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร	์วัดสระแก้ว	อำาเภอเมือง	จังหวัด

สระแก้ว

-	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการทำาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	พ.ศ.๒๕๕๓

-	เรื่อง	การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย	(ฉบับที	่๕)

-	เรื่อง	ชื่อส่วนงานภาษาอังกฤษ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	พ.ศ.

๒๕๕๒

-	เรื่อง	ชื่อตำาแหน่งภาษาอังกฤษ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	พ.ศ.

๒๕๕๒

-	เรื่อง	อัตราค่าบำารุงการใช้อาคารและสถานที่	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย	อยุธยา	พ.ศ.๒๕๕๒

-	เรื่อง	อนุมัติชื่อสถาบันภาษา	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	เรื่อง	การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.๒๕๕๒
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	ว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำาหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต	

พ.ศ.๒๕๕๔

-	ว่าด้วยการจัดตั้งวิทยาเขต	พ.ศ.๒๕๕๔

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการสอนคอมพิวเตอร์	(หลักสูตร

ใหม่	พ.ศ.2554)	คณะครุศาสตร์

-	เรื่อง	ขั้นตอนในการเปิดและปิดหลักสูตร	พ.ศ.	๒๕๕๔

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา	(หลักสุตรใหม	่พ.ศ.๒๕๕๔)	

คณะครุศาสตร์

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ	

(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.๒๕๕๔)	คณะสังคมศาสตร์

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร	์

(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.๒๕๕๔)	คณะสังคมศาสตร์

-	เรื่อง	ส่วนงานจัดทำาและเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้สนับสนุนการประกันคุณภาพการ

ศึกษา

-	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำาสัญญาเพื่อการจัดหาพัสด	ุพ.ศ.๒๕๕๔

-	เรื่อง	ตัวบ่งชี้สำาหรับประเมินส่วนจัดการศึกษา	ปีการศึกษา	๒๕๕๔

-	เรื่อง	หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร	(การศึกษาต่อ)	พ.ศ.	๒๕๕๔

-	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา	พ.ศ.๒๕๕๔

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการพัฒนาสังคม	คณะ

สังคมศาสตร์	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.๒๕๕๔)

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาปรัชญา	(มคอ.๒)	บัณฑิต

วิทยาลัย

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาพุทธบริหารการ

ศึกษา(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.๒๕๕๔)	คณะครุศาสตร์

พ.ศ. รายการ

๒๕๕๔

-	เรื่อง	การควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณมหาวิทยาลัย

ข้อกำาหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	เรื่อง	การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์	พ.ศ.๒๕๕๓

-	เรื่อง	การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี	พ.ศ.๒๕๕๓
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พ.ศ. รายการ

๒๕๕๕ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	ว่าด้วยการรับเงิน	การจ่ายเงิน	การบัญชี	การเก็บรักษาเอกสารการเงิน	และการ

บริหารกองทุนสวัสดิการ	พ.ศ.	๒๕๕๕

-	ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	(ฉบับที	่๔)	พ.ศ.๒๕๕๕

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	ว่าด้วยประมวลจริยธรรม	พ.ศ.๒๕๕๕

-	ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.๒๕๕๕

-	ว่าด้วยคุณสมบัติ	หลักเกณฑ์	และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย	์รอง

ศาสตราจารย์	และศาสตราจราย์	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.๒๕๕๕

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	เรื่อง	การปรับฐานเงินเดือนบุคลากรของมหาวิทยาลัย	พ.ศ.	๒๕๕๔

-	เรื่อง	เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย	อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย	และอัตลักษณ์บัณฑิต	มจร

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา	คณะ

มนุษยศาสตร์

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ	สาขาวิชา

รัฐศาสตร์	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	คณะสังคมศาสตร์	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.

๒๕๕๕)

-	เรื่อง	การปรับฐานเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัยร้อยละ	๕	ตามมติคณะรัฐมนตร	ี

พ.ศ.	๒๕๕๔

-	เรื่อง	การกำาหนดตำาแหน่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย	พ.ศ.๒๕๕๕

-	เรื่อง	การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย	(ฉบับที	่๖)

-	เรื่อง	อนุมัติโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา

-	เรื่อง	อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	คณะครุศาสตร	์(หลักสูตร	๕	ปี)	

พ.ศ.๒๕๕๐

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาปรัชญา	(หลักสูตรปรับปรุง	

พ.ศ.๒๕๕๔)	บัณฑิตวิทยาลัย

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา	(มคอ.๒)	

บัณฑิตวิทยาลัย

-	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

บุคลากร	พ.ศ.๒๕๕๔
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พ.ศ. รายการ

-	เรื่อง	หลักเกณฑ์การพิจารณาต่ออายุการทำางานของบุคลากรตำาแหน่งประเภท

วิชาการ	พ.ศ.๒๕๕๕

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์	บัณฑิต

วิทยาลัย	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.๒๕๕๕)

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา	คณะพุทธ

ศาสตร์	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.๒๕๕๕)

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาสังคมวิทยา	และสาขาวิชา

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์	คณะสังคมศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.๒๕๕๕)

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา	สาขาวิชา

ปรัชญา	และสาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา	บัณฑิตวิทยาลัย	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.

๒๕๕๕)

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาไทย	สาขาวิชาภาษา

อังกฤษ	และสาขาวิชาจิตวิทยา(มคอ.๒)	คณะมนุษยศาสตร์

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	(มคอ.2)	คณะ

สังคมศาสตร์

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา	คณะ

มนุษยศาสตร์

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาสันติศึกษา	บัณฑิตวิทยาลัย

-	เรื่อง	การเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากร	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.๒๕๕๕

-	เรื่อง	มาตรการกำากับดูแลการยืมเงินทดรองจ่าย	พ.ศ.	๒๕๕๕

-	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการจัดบุคลากรให้ดำารงตำาแหน่งตามมาตรฐานกำาหนด

ตำาแหน่ง	พ.ศ.๒๕๕๕

-	เรื่อง	การบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่เคยเป็นบุคลากรกลับเข้าเป็นบุคลากร	(ฉบับที	่๒)	

พ.ศ.๒๕๕๕

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต	สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา	บัณฑิต

วิทยาลัย

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา	(มคอ.๒)	

บัณฑิตวิทยาลัย

-	เรื่องอนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	(มคอ.

๒)	คณะครุศาสตร์
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พ.ศ. รายการ

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาธรรมนิเทศ	บัณฑิตวิทยาลัย

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	(interna-

tional	program)	คณะมนุษยศาสตร์

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ	(มคอ.

๒)	คณะพุทธศาสตร์

-	เรื่อง	การแบ่งส่วนงาน	(ฉบับที	่๒)	พ.ศ.๒๕๕๕

-	เรื่อง	การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย	(ฉบับที	่7)	พ.ศ.๒๕๕๕

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(มคอ.๒)	

คณะครุศาสตร์

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาปรัชญา	(มคอ.๒)	คณะพุทธ

ศาสตร์

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม	และสาขาวิชา

ศาสนา	(มคอ.๒)	คณะพุทธศาสตร์

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ	และ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	(มคอ.๒)	คณะสังคมศาสตร์

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	(มคอ.

๒)	คณะครุศาสตร์

-	เรื่อง	อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์	(มคอ.๒)	คณะ

พุทธศาสตร์

ข้อกำาหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	เรื่อง	การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน	พ.ศ.๒๕๕๕

-	เรื่อง	การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร	พ.ศ.๒๕๕๕

-	เรื่อง	การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย	พ.ศ.๒๕๕๕

-	เรื่อง	การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครลำาปาง	พ.ศ.๒๕๕๕
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พ.ศ. รายการ

๒๕๕๖ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	ว่าด้วยกองทุนพุทธวิปัสสนานานาชาติ	พ.ศ.๒๕๕๖

-	ว่าด้วยกองทุนพระธรรมทูตสายต่างประเทศ	พ.ศ.๒๕๕๖

-	ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับเงิน	การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินรายได้	พ.ศ.๒๕๕๖

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	เรื่อง	กำาหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำาส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย	(เพิ่มเติม)	วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย	วิทยาลัยสงฆ์นครลำาปาง	

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร	สำานักงานอธิการบดี	และกองคลังและทรัพย์สิน

-	เรื่อง	การแบ่งส่วนงาน	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.๒๕๕๖

-	เรื่อง	การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย	(ฉบับที่	๘)	พ.ศ.๒๕๕๖

-	เรื่อง	เปิดหน่วยวิทยบริการคณะมนุษยศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย	ณ	สาวิกาสิกขาลัย	เสถียรธรรมสถาน

-	เรื่อง	การแบ่งส่วนงานของสถาบันภาษา

-	เรื่อง	การแบ่งส่วนงานภายในของสถาบันภาษา

-	เรื่อง	บัญชีอัตราเงินเดือนบุคลากรขั้นต่ำา	ขั้นสูง	และบัญชีอัตราเงินเดือนบุคลากร	

พ.ศ.๒๕๕๖

-	เรื่อง	การรับผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา	(ป.ทศ.)	

เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

-	เรื่อง	อนุมัติให้ย้ายสถานที่ตั้งหน่วยวิทยบริการ	วิทยาเขตนครราชสีมา	จังหวัด

ชัยภูมิ	ไปยังสถานที่ตั้งแห่งใหม่

กำาหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำาของส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย	(เพิ่มเติม)	วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ	สถาบันภาษา	สาวิกาสิกขาลัย	

และสำานักทะเบียนและวัดผล

-	เรื่อง	การจัดสรรทุนเล่าเรียนหลวงสำาหรับพระสงฆ์ไทย	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๖

-	เรื่อง	การปรับฐานเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัย	พ.ศ.๒๕๕๖

-	เรื่อง	การแบ่งส่วนงาน	พ.ศ.๒๕๕๖

-	เรื่อง	อนุมัติให้ย้ายสถานที่ตั้งหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์	จังหวัดจันทบุรี

-เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย	พ.ศ.๒๕๕๖

-	เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสำารองจ่าย	พ.ศ.	๒๕๕๖

-เรื่อง	แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสารนิพนธ์	การสอบประมวลความรู้	หลักสูตรพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต	แผน	ข
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พ.ศ. รายการ

๒๕๕7

ข้อกำาหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	เรื่อง	การจัดตั้งสำานักทะเบียนและวัดผล	พ.ศ.๒๕๕๖

-	เรื่อง	การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ	พ.ศ.๒๕๕๖

-	เรื่อง	การจัดตั้งส่วนงาน	(ฉบับที	่๒)	พ.ศ.๒๕๕๖

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	ว่าด้วยการจัดประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	พ.ศ.๒๕๕7

-	ว่าด้วยกองทุน	พ.ศ.๒๕๕7

-	ว่าด้วยการพัสดุ	(ฉบับที	่๒)	พ.ศ.๒๕๕7

-	ว่าด้วยกองทุนพระพรหมบัณฑิต(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต)	พ.ศ.๒๕๕7

-	ว่าด้วยกองทุนพระไตรปิฎก	พ.ศ.๒๕๕7

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา	พ.ศ.๒๕๕7

-	ว่าด้วยคณะกรรมการประจำาและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัย	พ.ศ.๒๕๕7

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	เรื่อง	กำาหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำาของส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	เรื่อง	การปรับอัตราเงินเดือนบุคลากรของมหาวิทยาลัยประเภทอัตราค่าจ้าง	พ.ศ.

๒๕๕7

-	เรื่อง	ความหมายของคำาในเกณฑ์มาตรฐาน	ตัวบ่งชี้และองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศึกษา	พ.ศ.๒๕๕7

-	เรื่อง	องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพส่วนงานสนับสนุน	พ.ศ.๒๕๕7

-	เรื่อง	ภารกิจ	อำานาจ	หน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย	พ.ศ.

๒๕๕7

-	เรื่อง	เป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน	พ.ศ.๒๕๕7

-	เรื่อง	การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ	นอกเวลาที่

กำาหนดให้เป็นช่วงเวลาปฏิบัติงานปกติ	พ.ศ.๒๕๕7

-	เรื่อง	อนุมัติให้ยุบเลิกหน่วยวิทยบริการ	

-	เรื่อง	ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำาหรับสาขาวิชา	(ฉบับที	่๒)	พ.ศ.๒๕๕7
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พ.ศ. รายการ

๒๕๕๘ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	ว่าด้วยว่าด้วยครุยวิทยฐานะ	เข็มวิทยฐานะและครุยประจำาตำาแหน่ง	พ.ศ.๒๕๕๘

-	ว่าด้วย	คุณสมบัติ	หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย	์รอง

ศาสตราจารย์	และศาสตราจารย์	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๕๘

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	เรื่อง	เป้าหมายตัวบ่ชี้การประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน	พ.ศ.๒๕๕๘

-	เรื่อง	องค์ประกอบและตังบ่งชี้การประกันคุณภาพส่วนงานสนับสนุน	พ.ศ.๒๕๕๘

ข้อกำาหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-	เรื่อง	การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี	พ.ศ.๒๕๕๘

-	เรื่อง	การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ	พ.ศ.๒๕๕๘
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	 เมื่อกล่าวถึงพัฒนาการด้านนิสิตผู้สำาเร็จการศึกษา	ควรที่จะกล่าวตั้งแต่รุ่นที	่1	แต่เนื่องจาก
มีเนื้อหาเคยกล่าวไว้ในเล่มอื่นๆ	 บ้างแล้ว	 ดังนั้น	 เพื่อให้เห็นพัฒนาการ	 ช่วงหลัง	 ยุค	 พรบ.	
๒๕๔๘	เป็นต้นมา	จึงขอนำาเสนอถึงพัฒนาการด้านนิสิตผู้สำาเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี	๒๕๔๘-๒๕๕๘ 
ดังต่อไปนี้

สถิติผู้สำาเร็จการศึกษา พธ.บ. รุ่นที่ ๕๐  พธ.ม.รุ่นที่ ๑๕ พธ.ด. รุ่นที่ ๑ ประจำาปี ๒๕๔๘

สถิติผู้สำาเร็จการศึกษา พธ.บ. รุ่นที่ ๕๑  พธ.ม.รุ่นที่ ๑๖ พธ.ด. รุ่นที่ ๒  ประจำาปี ๒๕๔๙

ที่

ที่

คณะ

คณะ

รวม

รวมทุกระดับ

รวม

รวมทุกระดับ

พุทธศาสตร์

ครุศาสตร์

มนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

พุทธศาสตร์

ครุศาสตร์

มนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

๖๐๖

๔๐๖

๒๖๘

๕๒๘

๖๔๙

๓๖๓

๒๒๐

๔๔๘

๓๕

๕๒

๒

๒

1๖

1๙

๓

-

๕๑

๗๑

๕๑

๗๑

๕

๒

๕

๒

1

๒

๓

๔

๕

1

๒

๓

๔

๕

บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

พุทธศาสตรบัณฑิต

บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

พุทธศาสตรบัณฑิต

บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต

บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต

บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

๑,๘๖๔

๑,๗๙๓

๑,๘๐๘

๑,๖๘๐

๓.๓ พัฒนาการด้านนิสิตผู้สำาเร็จการศึกษา
 ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๘
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สถิติผู้สำาเร็จการศึกษา พธ.บ. รุ่นที่ ๕๒  พธ.ม.รุ่นที่ ๑๗ พธ.ด. รุ่นที่ ๓ ประจำาปี ๒๕๕๐

สถิติผู้สำาเร็จการศึกษา พธ.บ. รุ่นที่ ๕๔  พธ.ม.รุ่นที่ ๑๙ พธ.ด. รุ่นที่ ๕ ประจำาปี พ.ศ.๒๕๕๒

คณะ

คณะ

รวม

รวมทุกระดับ

รวม

รวมทุกระดับ

พุทธศาสตร์

ครุศาสตร์

มนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันสมทบ

พุทธศาสตร์

ครุศาสตร์

มนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันสมทบ

๕๘๕

๓๒๔

๒๐7

๕๕๙

1๘

๖7 -๒๔ ๕๘๑

๘๑

๕

๕

บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

พุทธศาสตรบัณฑิต

บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

พุทธศาสตรบัณฑิต

บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต

บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต

บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

๑,๖๙๓

๑,๗๗๙

สถิติผู้สำาเร็จการศึกษา พธ.บ. รุ่นที่ ๕๓  พธ.ม.รุ่นที่ ๑๘  พธ.ด. รุ่นที่ ๔ ประจำาปี ๒๕๕๑ 

คณะ

รวม

รวมทุกระดับ

พุทธศาสตร์

ครุศาสตร์

มนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

๖๙1

๓1๒

1๙๕

๔7๕

๕๔ ๒๓๘ ๘๙๒

๙๒

๑๐

๑๐

บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

พุทธศาสตรบัณฑิต
บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

๑,๘๐๔

๑,๗๐๒

๖๕๙

๒๔๒

๒๐๐

๕๔๐

๒๐

1๐๔ 1๖๐ 11๑๖๔

๑๖๔

๑๒

๑,๖๖๑

๑,๘๓๗

๑๒

ที่

ที่

ที่

1

๒

๓

๔

๕

๖

1

๒

๓

๔

๕

1

๒

๓

๔

๕

๖
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สถิติผู้สำาเร็จการศึกษา พธ.บ. รุ่นที่ ๕๕  พธ.ม.รุ่นที่ ๒๐ พธ.ด. รุ่นที่ ๖ ประจำาปี พ.ศ.๒๕๕๓

สถิติผู้สำาเร็จการศึกษา พธ.บ. รุ่นที่ ๕๖ พธ.ม.รุ่นที่ ๒๑ พธ.ด. รุ่นที่ ๗ ประจำาปี พ.ศ.๒๕๕๔

สถิติผู้สำาเร็จการศึกษา พธ.บ. รุ่นที่ ๕๗ พธ.ม.รุ่นที่ ๒๒ พธ.ด. รุ่นที่ ๘ ประจำาปี พ.ศ.๒๕๕๕

ที่

ที่

ที่

คณะ

คณะ

คณะ

รวม

รวมทุกระดับ

รวม

รวมทุกระดับ

รวม

รวมทุกระดับ

พุทธศาสตร์

ครุศาสตร์

มนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันสมทบ

พุทธศาสตร์

ครุศาสตร์

มนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันสมทบ

พุทธศาสตร์

ครุศาสตร์

มนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันสมทบ

1

๒

๓

๔

๕

๖

1

๒

๓

๔

๕

๖

1

๒

๓

๔

๕

๖

บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

พุทธศาสตรบัณฑิต

บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

พุทธศาสตรบัณฑิต

บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

พุทธศาสตรบัณฑิต

บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต

บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม
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สถิติผู้สำาเร็จการศึกษา พธ.บ. รุ่นที่ ๕๘ พธ.ม.รุ่นที่ ๒๓ พธ.ด. รุ่นที่ ๙ ประจำาปี พ.ศ.๒๕๕๖

สถิติผู้สำาเร็จการศึกษา พธ.บ. รุ่นที่ ๕๙ พธ.ม.รุ่นที่ ๒๔ พธ.ด. รุ่นที่ ๑๐ ประจำาปี พ.ศ.๒๕๕๗

สถิติผู้สำาเร็จการศึกษา พธ.บ. รุ่นที่ ๖๐ พธ.ม.รุ่นที่ ๒๕ พธ.ด. รุ่นที่ ๑๑ ประจำาปี พ.ศ.๒๕๕๘

คณะ

คณะ

คณะ

รวม

รวมทุกระดับ

รวม

รวมทุกระดับ

รวม

รวมทุกระดับ

พุทธศาสตร์

ครุศาสตร์

มนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันสมทบ

พุทธศาสตร์

ครุศาสตร์
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บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

พุทธศาสตรบัณฑิต

บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

พุทธศาสตรบัณฑิต

บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

พุทธศาสตรบัณฑิต

บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต

บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต

บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม
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สรุปพัฒนาการนิสิตผู้สำาเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ช่วงระยะปี พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๘

ปี	พ.ศ.

ปี	2548

ปี	2549

ปี	2550

ปี	2551

ปี	2552

ปี	2553

ปี	2554

ปี	2555

ปี	2556

ปี	2557

ปี	2558

รวม

ปริญญาตรี

1,808

1,680

1,693

1,702

1,661
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2,433

3,017
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3,819

3,947

27,222
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51

71

81

92

164

268

357

641

769

948

1,079

4,521

ปริญญาเอก

5

2

5

10

12

9

12

20

44

112

216

447
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	 นอกจากนี้	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ยังได้มีนิสิตต่างชาต	ิเข้ามาศึกษา

อยูเ่ป็นจำานวนมาก	มกีารพฒันาเพิม่มากขึน้ตามลำาดบั	จะเห็นได้ว่า	ในช่วยระยะปี	๒๕๕๔-๒๕๕7	

มีชาวต่างชาติเข้ามาศึกษากับมหาวิทยาลัย	จำานวนมากกว่า	๒๐	ประเทศ	 เช่น	Australia 

Bangladesh		Cambodia	Canada	China	France		Germany		India		Indonesia		Japan	

Korea	Laos	Malaysia	 	Myanmar	Nepal	Sri	Lanka		Taiwan	USA		ไทยใหญ่	 ไทยล้ือ	

กะเหรี่ยง	และไม่ระบุสัญชาติ	สามารถสรุปสถิติตามจำานวนนิสิตต่างชาติ	แยกตามปี	พ.ศ.	 ได้

ดังนี้

สรุปพัฒนาการนิสิตต่างชาติผู้เข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ช่วงระยะปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๗

ปี	พ.ศ.2554

ปี	พ.ศ.2555

ปี	พ.ศ.2556

ปี	พ.ศ.2557

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก สัญชาติ

21

21

17

20

ไม่ระบุสัญชาติ

1

1

1

1

1,260

1,185

1,187

1,395

หมายเหตุระดับการศึกษา
ปี พ.ศ.

3

13

24

39

66

202

171

193

1,207

907

992

1,163

รวม
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	 เมือ่กล่าวถงึหลกัสตูร	ในมหาวทิยาลยั	จะแบ่งเป็น	๒	ระดบั	คอื	ก.ระดบัตำา่กว่าอดุมศกึษา	

และ	ข.	ระดับอุดมศึกษา	ดังนี้

 ก.ระดับตำ่ากว่าอุดมศึกษา
	 พทุธศกัราช	๒๔๙๐	เปิดการศกึษาระดบัปรญิญาตรีคณะพุทธศาสตร์	มหีลักสูตรปรับพ้ืน

ฐานความรู	้ของนิสิต	๒	ระดับ	คือ	ระดับพื้นฐานทั่วไปกับเตรียมอุดมศึกษา	ต่อมา	หลักสูตรนี้

ได้พัฒนาเป็นโรงเรียนบาลีอบรมศึกษา	 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา	และโรงเรียนบาลีเตรียม

อุดมศึกษา	ต่อมาได้ยุบรวมโรงเรียนบาลีอบรมศึกษาเข้ากับโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา	ใน

ปัจจุบันนี	้โรงเรียนทั้ง	๒	นี้	อยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	 พทุธศกัราช	๒๕๐๖	เปิดสอนระดบั	ป.กศ.	และพุทธศกัราช	๒๕๐๘	เปิดสอนระดบั	ป.กศ.

สูง	ในปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยไม่ได้เปิดสอนหลักสูตรนี้แล้ว

	 พทุธศักราช	๒๕๓๖	เปิดสอนหลกัสตูรประกาศนยีบตัร	วชิาชพีคร	ู(ปัจจบุนัพฒันามาเป็น

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต	วิชาชีพครู

	 พุทธศักราช	๒๕๔7	เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์	รับ

ภิกษุเข้าเรียน	สำาหรับพระภิกษุผู้จบการศึกษานักธรรมชั้นเอก	 เมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้รับ

ประกาศนียบตัรและสามารถใช้วฒุกิารศกึษาเข้าศกึษาต่อระดบัปรญิญาตรใีนมหาวทิยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้

	 ในปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรประกาศนียบัตร	จำานวน	11	หลักสูตร	คือ

	 (1)	การบริหารกิจการคณะสงฆ์	

	 (๒)	ภาษาจีน

	 (๓)	ภาษาบาลี	

	 (๔)	ภาษาอังกฤษ

	 (๕)	ภาษาไทย	

	 (๖)	ภาษาญี่ปุ่น

	 (7)	การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา	

	 (๘)	พระพุทธศาสนา

	 (๙)	พระธรรมทูต	

	 (1๐)	วิชาการเทศนา

	 (11)	การสอนศีลธรรมในโรงเรียน

 ข.ระดับอุดมศึกษา

๓.๔ พัฒนาการด้านหลักสูตร
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	 เมื่อกล่าวถึงระดับอุดมศึกษา	จะแบ่งเป็น	๓	ระดับ	คือ	(1)	ระดับปริญญาตร	ี(๒)	ระดับ

ปริญญาโท	และ	(๓)	ระดับปริญญาเอก	ดังนี้

 ๑.ระดับปริญญาตรี

	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	เปิดสอนระดับปริญญาตรี	ตั้งแต่พุทธศักราช	

๒๔๙๐	 เป็นต้นมา	ปัจจุบันเปิดสอนใน	๔	คณะ	มีหลักสูตร	รวมท้ังสิ้น	๒7	สาขาวิชา	คือ	 

คณะพุทธศาสตร์	1๒	สาขาวิชา	คณะครุศาสตร	์๔	สาขาวิชา	คณะมนุษยศาสตร์	๔	สาขาวิชา	

และคณะสังคมศาสตร์	7	สาวิชา	 โดยหลักสูตรทั้งหมดนี้	 ยังได้เปิดสอนที่วิทยาเขต	วิทยาลัย	 

โครงการขยายห้องเรียน	หน่วยวิทยบริการ	และสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย

 หลักสูตรคณะพุทธศาสตร์

	 (1)	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา	 	

	 (๒)	สาขาวิชาศาสนา

	 (๓)	สาขาวิชาปรัชญา	 	

	 (๔)	สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์

	 (๕)	สาวิชาภาษาบาลี	 	

	 (๖)	สาขาวิชาบาลีสันสกฤต

	 (7)	สาขาวิชา	Mahayana	Studies	 	

	 (๘)	สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม

	 (๙)	สาขาวิชา	Buddhism	and	Management		

	 (1๐)	สาขาวิชา	Chinese	Buddhism

	 (1๒)	สาขาวิชา	Buddhist	Leadership

 หลักสูตรคณะครุศาสตร์

	 (1)	สาขาวิชาสังคมศึกษา	

	 (๒)	สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

	 (๓)	สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ	

	 (๔)	สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว

 หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์

	 (1)	สาขาวิชาภาษาไทย	

	 (๒)	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

	 (๓)	สาขาวิชาจิตวิทยา	
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	 (๔)	สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

 หลักสูตรคณะสังคมศาสตร์

	 (1)	สาขาวิชารัฐศาสตร์	

	 (๒)	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

	 (๓)	สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ	

	 (๔)	สาขาวิชาสังคมวิทยา

	 (๕)	สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	

	 (๖)	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

	 (7)	สาขาวิชานิติศาสตร์

 ๒. ระดับปริญญาโท

	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	เปิดสอนระดับปริญญาโท	ตั้งแต่พุทธศักราช	

๒๕๓1	เป็นต้นมา	ปัจจบุนั	มหีลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑิต	จำานวน	๒	หลักสูตร	และหลกัสูตร

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต	จำานวน	๒๒	สาขาวิชา

 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

	 (1)	พระไตรปิฎกศึกษา	

	 (๒)	วิชาชีพครู

 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

	 (1)	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา	

	 (๒)	สาขาวิชาปรัชญา

	 (๓)	สาขาวิชาธรรมนิเทศ	

	 (๔)	สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา

	 (๕)	สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ	

	 (๖)	สาขาวิชามหายานศึกษา

	 (7)	สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา	

	 (๘)	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

	 (๙)	สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว	

	 (1๐)	สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

	 (11)	สาขาวิชาชีวิตและความตาย	

	 (1๒)	สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต	



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1๔๓

	 (1๓)	สาขาวิชาภาษาศาสตร์

	 (1๔)	สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ	

	 (1๕)	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

	 (1๖)	สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา	

	 (17)	สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

	 (1๘)	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ	

	 (1๙)	สาขาวิชาสันติศึกษา

	 (๒๐)	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	(หลักสูตรนานาชาติ)	

	 (๒1)	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา	(หลักสูตรนานาชาติ)	

	 (๒๒)	สาขาวิชาอาเซียนศึกษา	(หลักสูตรนานาชาติ)

 ๓. ระดับปริญญาเอก

	 มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	เปิดสอนระดับปรญิญาเอก	ต้ังแต่พทุธศกัราช	

๒๕๔๓	เป็นต้นมา	ปัจจุบัน	มีหลักสูตรระดับพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต	จำานวน	11	สาขาวิชา

	 (1)	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

	 (๒)	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา	(หลักสูตรนานาชาติ)	

	 (๓)	สาขาวิชาปรัชญา

	 (๔)	สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์	

	 (๕)	สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา	

	 (๖)	สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา	

	 (7)	สาขาวิชาภาษาศาสตร์	

	 (๘)	สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

	 (๙)	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

	 (1๐)	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	(หลักสูตรนานาชาติ)

	 (11)	สาขาวิชาการพัฒนาสังคม



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย1๔๔

	 เมื่อกล่าวถึงงบประมาณของมหาวิทยาลัย	จะเห็นได้ว่า	งบประมาณ	ซึ่งเป็นงบอุดหนุน
ทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้		หลังยุค	พรบ.๒๕๔๐	มีพัฒนาการของงบประมาณตามลำาดับ	ในที่นี้
จะกล่าวถึงงบอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้		ตั้งแต่ปี	๒๕๒1-๒๕๕๘	ดูตามแผนภูมิที	่1	และ
แผนภูมิที่	๒	

ที่
 

	จำานวนเงิน	
บาท/สตางค์

ปีงบประมาณ
พ.ศ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2521

2522

2523

2524

2525

2526

2527

2528

2529

2530

2531

2532

2533

2534

2535

2536

2537

2538

2539

2540

2541

2542

1,798,000.00

1,890,000.00

2,149,500.00

2,347,500.00

2,399,500.00

2,415,500.00

2,817,943.00

3,334,800.00

3,656,933.00

6,327,191.00

10,075,909.27

18,086,017.00

38,889,924.00

49,050,169.99

43,245,293.81

48,919,916.90

44,173,584.00	

49,660,988.00	

59,906,538.00	

63,946,610.00	

76,346,800.00	

119,729,400.00							

๓.๕ พัฒนาการด้านงบประมาณ



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1๔๕

ที่
 

	จำานวนเงิน	
บาท/สตางค์

ปีงบประมาณ
พ.ศ.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

148,459,000.00	

													178,330,000.00	

													220,592,200.00	

													288,305,600.00	

													308,207,000.00	

													529,668,723.00	

													532,142,500.00	

													582,017,400.00	

										1,246,979,700.00	

										1,217,926,100.00	

													873,338,300.00	

										1,048,006,000.00	

										1,147,837,500.00	

										1,427,814,800.00	

										1,376,190,900.00	

										1,715,429,100.00	

1,813,653,400.00
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แผนภูมิที่	1	ยุคก่อน	พรบ.	๒๕๒1-๒๕๔๐
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ปี.2527

ปี.2528

ปี.2529

ปี.2530

ปี.2531

ปี.2532

ปี.2533

ปี.2534

ปี.2535

ปี.2536

ปี.2537

ปี.2538

ปี.2539

ปี.2540
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แผนภูมิที่	๒	ยุคหลัง	พรบ.	๒๕๔1-๒๕๕๘

0.00

200,000,000.00

400,000,000.00

600,000,000.00

800,000,000.00

1,000,000,000.00

1,200,000,000.00

1,400,000,000.00

1,600,000,000.00

1,800,000,000.00

ปี.2540

ปี.2541

ปี.2542

ปี.2543

ปี.2544

ปี.2545

ปี.2546

ปี.2547

ปี.2548

ปี.2549

ปี.2550

ปี.2551

ปี.2552

ปี.2553

ปี.2554

ปี.2555

ปี.2556

ปี.2557

ปี.2558
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	 เมื่อกล่าวถึงพัฒนาการด้านส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จะสามารถแบ่งได้เป็น	๒	ช่วง	คอื	ช่วงยุคก่อน	พรบ.๒๕๔๐	และช่วงยคุ	พรบ.๒๕๔๐	ดงัมเีนือ้หา
โดยย่อดังนี้
 
 ช่วงยุคก่อน พรบ. ๒๕๔๐ (๒๔๙๐-๒๕๔๐)
	 พุทธศักราช	๒๔๙๐	ตั้งคณะพุทธศาสตร์	เป็นคณะแรก
	 พุทธศักราช	๒๕๐๕	ตั้งคณะครุศาสตร์
	 พุทธศักราช	๒๕1๖	ตั้งคณะเอเชียอาคเนย์	ต่อมาเปลี่ยนเป็นคณะมานุษยสงเคราะห์
ศาสตร์
	 พุทธศักราช	๒๕๒1	ตั้งวิทยาเขตหนองคาย	 โดยเปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตร
ครุศาสตร์
	 พุทธศักราช	๒๕๒๖	แยกวิชาสายสังคมศาสตร์ออกจากคณะมานุษยสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ไปตัง้คณะสงัคมศาสตร์	และแยกวชิาสายภาษาศาสตร์	จติวทิยาไปต้ังคณะมนษุยศาสตร์
	 พุทธศักราช	๒๕๒๘	ตั้งวิทยาเขต	๒	แห่ง	คือ	(1)	ตั้งวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	(๒)	ตั้ง
วิทยาเขตเชียงใหม่	
	 พุทธศักราช	๒๕๒๙	ตั้งวิทยาเขต	๓	แห่ง	คือ	(1)	ตั้งวิทยาเขตขอนแก่น	(๒)	ตั้งวิทยาเขต
นครราชสีมา	(๓)	ตั้งวิทยาเขตอุบลราชธานี
	 พุทธศักราช	๒๕๓๐	สภามหาวิทยาลัยประกาศใช้ระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	
ในพระบรมราชูปถัมภ์	และตั้งวิทยาเขต	๒	แห่ง	คือ	(1)	ตั้งวิทยาเขตสุรินทร	์(๒)	ตั้งวิทยาเขต
แพร่
	 พุทธศักราช	๒๕๓๔	ตั้งวิทยาเขตพะเยา
	 พุทธศักราช	๒๕๓๕	ตั้งวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส	นครปฐม
	 พุทธศักราช	๒๕๓๙	ตั้งวิทยาลัย	๒	แห่ง	คือ	(1)	ตั้งวิทยาลัยสงฆ์เลย	(๒)	วิทยาลัยสงฆ์
นครพนม
	 พุทธศักราช	๒๕๔๐	ตั้งวิทยาลัย	๒	แห่ง	คือ	(1)	วิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน	(๒)	วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์

 ช่วงยุค พรบ. ๒๕๔๐ (๒๕๔๐-ปัจจุบัน)

๓.๖ พัฒนาการด้านส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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	 พทุธศกัราช	๒๕๔๐	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	องค์เอกอคัร
ศาสนูปถมัภ์ภก	รชักาลปัจจบุนั	โดยคำาแนะนำาและยนิยอมของรฐัสภา	ทรงพระกรุณาโปรดฯ	ให้
ตราพระราชบัญญตัมิหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	ให้มสีถานภาพเป็นนติบิคุคลและ
เป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ	ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	11๔	ตอนที่	๕1	ก	
ลงวันที่	1	ตุลาคม	พ.ศ.๒๕๔๐
	 นอกจากนี้	มหาวิทยาลัย	ได้ตั้งส่วนงานขึ้นอีก	ดังนี้
 ก. ส่วนสนับสนุนการศึกษา
	 มหาวิทยาลัยได้ออกข้อกำาหนดการจัดตั้งส่วนงาน	ดังนี้
	 พุทธศักราช	๒๕๔1	ตั้ง	 (1)	สำานักงานอธิการบดี	 (๒)	สำานักหอสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ	(๓)	สำานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
	 พุทธศักราช	๒๕๕๕	ตั้งสถาบันภาษา
	 พุทธศักราช	๒๕๕๖	ตั้ง	(1)	สำานักทะเบียนและวัดผล	(๒)	สถาบันวิปัสสนาธุระ	(๓)	ศูนย์
อาเซียนศึกษา
	 พทุธศกัราช	๒๕๕๖	ได้ออกประกาศการแบ่งส่วนงาน	โดยทีส่ำานกังานอธกิารบดแีบ่งส่วน
งานออกเป็น	1๓	ส่วนงาน	ประกอบด้วย	กองกลาง	กองกิจการนิสิต	กองกิจการวิทยาเขต	กอง
คลังและทรัพย์สิน	กองนิติการ	กองแผนงาน	กองวิชาการ	กองวิเทศสัมพันธ์	กองสื่อสารองค์กร	
สำานกังานประกนัคณุภาพ	สำานกังานตรวจสอบภายใน	สำานกังานพระสอนศลีธรรม	และสำานกังาน
สภามหาวิทยาลัย

 ข.วิทยาลัย ๑๑ แห่ง ประกอบด้วย
	 พุทธศักราช	๒๕๔๘	ตั้งวิทยาลัย	๒	แห่ง	คือ	(1)	วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช	(๒)	วิทยาลัย
สงฆ์บุรีรัมย์
	 พุทธศักราช	๒๕๕๓	ตั้งวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
	 พุทธศักราช	๒๕๕๕	ตั้งวิทยาลัย	๔	แห่ง	คือ	(1)	วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน	(๒)	วิทยาลัยสงฆ์
พุทธโสธร	(๓)	วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย	(๔)	วิทยาลัยสงฆ์นครลำาปาง
	 พุทธศักราช	๒๕๕๖	ตั้งวิทยาลัย	๓	แห่ง	คือ	(1)	วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ	(๒)	วิทยาลัย
พุทธศาสตร์นานาชาติ	(๓)	วิทยาลัยพระธรรมทูต
 ค. โครงการขยายห้องเรียนในจังหวัดต่างๆ ๕ แห่ง	ประกอบด้วย
	 พุทธศักราช	๒๕๔๒	โครงการขยายห้องเรียนวิทยาเขตขอนแก่น	จังหวัดร้อยเอ็ด
	 พุทธศักราช	๒๕๔๔	-	โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์วัดไพรสณฑ์ศักดาราม		
	 	 	 จังหวัดเพชรบูรณ์	
	 	 -	โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์	วัดพิกุลทอง	จังหวัด	
	 	 	 สิงห์บุรี



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย1๕๐

	 พุทธศักราช	๒๕๔๖	โครงการขยายห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	วัดพัฒนาราม	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
	 พทุธศกัราช	๒๕๔7		โครงการขยายห้องเรยีนคณะพุทธศาสตร์	วดัไชยชมุพลชนะสงคราม	
จังหวัดกาญจนบุรี

 ง. หน่วยวิทยบริการ ๑๗ แห่ง	ประกอบด้วย
	 พุทธศักราช	๒๕๔๙
	 -	เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์	วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม	จังหวัดราชบุรี	
	 -	หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น	วัดอภิสิทธิ์	จังหวัดมหาสารคาม
	 พุทธศักราช	๒๕๕1
	 -	เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์	จังหวัดเพชรบุรี
	 -	เปิดหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์	วัดหนองขุนชาติ	จังหวัดอุทัยธานี
	 -	เปิดหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช	วัดท่านา	จังหวัดตาก
	 -	เปิดหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา	อำาเภอเมือง	จังหวัดชัยภูมิ
	 พุทธศักราช	๒๕๕1
	 -	เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์	วัดป่าประดู่	จังหวัดระยอง
	 -	เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์	วัดไผ่ล้อม	จังหวัดจันทบุรี
	 -	เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์	วัดไร่ขิง	จังหวัดนครปฐม
	 -	เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์	วัดใหญ่อินทาราม	จังหวัดชลบุรี
	 -	เปิดหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์	วัดพระบรมธาตุ	จังหวัดกำาแพงเพชร
	 -	เปิดหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์	วัดพฤกษะวันโชติการาม	จังหวัดพิจิตร
	 -	เปิดหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช	วัดหมอนไม้	จังหวัดอุตรดิตถ์
	 พุทธศักราช	๒๕๕๓	
	 -	เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์	วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร	จังหวัดสุพรรณบุรี
	 -	เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์	วัดสระแก้ว	จังหวัดสระแก้ว
	 พุทธศักราช	๒๕๕๖	
	 -	เปิดหน่วยวิทยบริการคณะมนุษยศาสตร์	สาวิกาสิกขาลัย	เสถียรธรรมสถาน
	 เพื่อให้การศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนาได้ยายไปทั่วทุกมุมโลก	 มหาวิทยาลัย 
ยังได้รับสถาบันการศึกษา	ทั้งในและต่างประเทศ	 เข้าเป็นสถาบันสมทบอีกจำานวน	7	แห่ง	
ประกอบด้วย
	 พุทธศักราช	๒๕๔๔	วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก	ชอนบอบ	ประเทศเกาหลีใต้
	 พุทธศักราช	๒๕๔7		
	 	-	มหาปัญญาวิทยาลัย	อำาเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	
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	 	-	มหาวิทยาลัยพระพุทธศานาซิน	จู่	จีนไทเป
	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติศรีลังกา	ประเทศศรีลังกา
	 พุทธศักราช	๒๕๕1		
	 	-	ศูนย์การศึกษาพระอาจารย์พรัหม	ประเทศสิงคโปร์
	 -	วิทยาลัยพระพุทธศาสนา	ประเทศสิงโปร์
	 พทุธศกัราช	๒๕๕๓	มหาวทิยาลยัพระพทุธศาสนา	ธรรมะเกท	บดูาเปสท์	ประเทศฮงัการี

 สรุป	จะเห็นได้ว่า	มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาในทุกด้าน	
	 ด้านอาคาร	สถานที	่ก็มีพัฒนาอาคาร	สถานที	่เพิ่มมากขึ้นตามลำาดับ	จากวัดมหาธาตุ	สู่
วัดศรีสุดาราม	แล้ว	ก็มา	มจร	วังน้อย		
	 ด้านระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	และข้อกำาหนด	ก็ได้ออกนับได้เป็นร้อยเรื่อง	
	 ด้านพัฒนานิสิต		จากจำานวนที่สำาเร็จการศึกษาปี	๒๕๔๘	มีไม่ถึง	๒,๐๐๐	รูป/คน	แต่	ปี	
พ.ศ.๒๕๕๘	มีจำานวนผู้ที่สำาเร็จการศึกษาถึง	๕,๒๔๒	รูป/คน	
	 ด้านหลักสูตร		จากเริ่มต้นในช่วงแรก	มี		๒	หลักสูตร		แต่ในปัจจุบัน	ปริญญาตรี	มีถึง	๒7	
สาขาวิชา	ปริญญาโท	มีจำานวน	๒๒	สาขาวิชา	และปริญญาเอก	มี	11	สาขาวิชา	
	 ด้านงบประมาณ	กไ็ด้รบังบมากขึน้ตามลำาดับ	จากปี	พ.ศ.๒๕๔1	ไม่ถึงร้อยล้าน	ในปี	พ.ศ.
๒๕๕๘	ได้งบ	เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น	1,71๕,๔๒๙,1๐๐.๐๐	บาท	
	 ด้านส่วนงานของมหาวิทยาลัย	ก็ได้มีส่วนงานเพิ่มมากขึ้น	ตามภาระงานที่ได้ขยายเพิ่ม
มากขึ้น	ดังนั้น	มหาวิทยาลัยเจริญรุ่งเรืองมาถึงวันนี้ได้	ก็เพราะบรรพชนเริ่มดำาเนินการไว้	และ
ชนรุ่นต่อมาก็ได้สืบสานตามปณิธาน	ดำาเนินการสืบต่อ	จากช่วงหนึ่ง	 ไปยังอีกช่วงหนึ่ง	รับไม ้
ส่งต่อกันไป
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	 ในตอนท่ี	๔	จะกล่าวถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัย	ส่วนกลาง	แบ่งเน้ือหา	๒	ส่วน	คือ 

(1)	ส่วนงานจัดการศึกษา	ซึ่งประกอบด้วย	๗	ส่วนงาน	คือ	บัณฑิตวิทยาลัย	คณะพุทธศาสตร์	

คณะครุศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์	คณะสังคมศาสตร์	 วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	และ

วิทยาลัยพระธรรมทูต	 (๒)	ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา	 ซ่ึงประกอบด้วย	๗	ส่วนงาน	คือ	

ส�านักงานอธิการบดี	ส�านักหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ	ส�านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ

บรกิารสงัคม	สถาบันวจิยัพทุธศาสตร์		สถาบนัภาษา	สถาบนัวปัิสสนาธรุะและศนูย์อาเซียนศกึษา	

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

พันธกิจของมหาวิทยาลัย ส่วนกลาง

ตอนที่

๔
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 ก.บัณฑิตวิทยาลัย
	 บณัฑติวทิยาลยั	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั		เป็นหน่วยงานหนึง่ทีม่สีถานะ

เทยีบเท่ากบัคณะ		มหีน้าทีห่ลกัคอื	(1)		จดัการศกึษาระดับบณัฑิตศกึษาภายในคณะ		(๒)	ก�ากบั	

ตดิตามดแูลหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาของคณะพทุธศาสตร์		คณะครศุาสตร์		คณะมนุษยศาสตร์

และคณะสงัคมศาสตร์		ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดับอดุมศกึษาแห่งชาติและตาม

ปรัชญา	ปณิธาน	พันธกิจ	แผนและนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	 บัณฑิตวิทยาลัย	 ได้รับการจัดตั้งเมื่อ	 วันที่	๒3	มกราคม	พ.ศ.	๒531	ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยที	่๔/๒531	ทัง้นี	้โดยอาศยัแนวปฏบิตัติามความในค�าส่ังมหาเถรสมาคม	เรือ่งการ

ศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์	พ.ศ.๒51๒	ข้อ	5(๒)	และข้อ	๗	ต่อมา		มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย	ได้มีประกาศที่	๖5/๒5๒๙	ลงวันที่	๒๔	กันยายน	พ.ศ.๒5๒๙		แต่งตั้งคณะ

กรรมการยกร่างโครงการบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรปริญญาโท	 	 โดยมี	พระเมธีสุทธิพงศ์	 

(ระวัง	วชิรญาโณ)	เป็นประธานกรรมการ

	 วันที่	๗	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒53๐	สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบโครงการบัณฑิต

วิทยาลัย	และอนุมัติให้ใช้หลักสูตรปริญญาโท	คือ	พุทธศาสตรมหาบัณฑิต

	 วนัที	่๒5	กนัยายน		พ.ศ.	๒53๐	มหาวทิยาลยั		ได้ประกาศใช้ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั		ในพระบรมราชูปถมัภ์		ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาโท		พทุธศกัราช		

๒53๐

	 บณัฑติวทิยาลยั		ได้ด�าเนนิการจดัการเรยีนการสอนในระดบับณัฑติศกึษา		ซึง่มหีลกัสตูร

ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	โดยมีพัฒนาการมาตามล�าดับ	ดังนี้

 ปีการศึกษา ๒๕๓๑	ได้เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา	

และสาขาวิชาปรัชญา	ต่อมาในปีการศึกษา	๒5๔3	 	 ได้เปิดสอนสาขาวิชาพระพุทธศาสนา	

(หลักสูตรนานาชาติ)

 ปีการศึกษา ๒๕๓๘	เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาธรรมนิเทศ

 ปีการศกึษา ๒๕๔๓	ได้เปิดการเรยีนการสอนหลกัสตูรพทุธศาสตรดุษฏบีณัฑติ	สาขาวชิา

พระพุทธศาสนา	แบบ	๒.1	

 ปีการศกึษา ๒๕๔๗	ได้เปิดการเรยีนการสอนหลกัสตูรพทุธศาสตรดุษฏบีณัฑติ	สาขาวชิา

พระพุทธศาสนา	แบบ	1.1

 ปีการศกึษา ๒๕๔๙		ได้เปิดการเรยีนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต	สาขาวชิา

ปรัชญา

๔.๑ ส่วนงานจัดการศึกษา
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 ปีการศกึษา ๒๕๕๑	ได้เปิดการเรยีนการสอนหลกัสตูรพทุธศาสตรดุษฏบีณัฑติ	สาขาวชิา

พระพุทธศาสนา	แบบ	1.๒	และ	แบบ	๒.๒

 ปีการศกึษา ๒๕๕๒	ได้เปิดการเรยีนการสอนหลกัสตูรพทุธศาสตรดุษฏบีณัฑติ	สาขาวชิา

ปรัชญา	

 ปีการศกึษา ๒๕๕๕	ได้เปิดการเรยีนการสอนหลกัสตูรพทุธศาสตรดุษฏบีณัฑติ	สาขาวชิา

พระพุทธศาสนา	ภาคพิเศษ	แบบ	๒.1

 ปีการศกึษา ๒๕๕๗	ได้เปิดการเรยีนการสอนหลกัสตูรพทุธศาสตรมหาบณัฑติ	สาขาวชิา

พระพุทธศาสนา	ภาคพิเศษ	
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 หลักสูตรที่เปิดสอน

	 ในปัจจบุนับณัฑติวทิยาลยัได้จดัการศกึษาขึน้ในระดบัปรญิญาโท	จ�านวน	๔	สาขาวชิา	คอื 

	 1.	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา		

	 ๒.	สาขาวิชาปรัชญา	

	 3.	สาขาวิชาสันติศึกษา	

	 ๔.	สาขาวิชาธรรมนิเทศ	

	 นอกจากนี	้บณัฑิตวทิยาลยั	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	ยงัได้เปิดหลกัสตูร

ประกาศนียบตัรบณัฑิตศกึษา	สาขาวชิาพระไตรปิฎกศกึษา	เพือ่รองรบัผูส้นใจศกึษาพระไตรปิฎก

โดยตรง	

 ผลงานดีเด่นในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา

	 ในปีการศึกษา	๒55๗	บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เกิดองค์ความ

รู้แก่การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นการยกระดับการศึกษาของบัณฑิตให้เป็นที่ยกย่องใน

ระดับชาติและนานาชาติ	บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรม	ดังนี้

 ๑.โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจ�าปี	บัณฑิตวิทยาลัยได้ยกระดับขึ้นเป็น 

การประชุมวิชาการนานาชาติ	มจร	ครั้งท่ี	1	 (The	first	MCU	 International	Academic		

Conference)	 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักวิชาการ	คณาจารย์	นิสิตและผู้สนใจเสนอผลงาน

วิชาการต่อเวทีระดับนานาชาติ	 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ	 จ�านวน		

1,5๐๐		รูป/คน
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 ๒.โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการพัฒนาศึกษา 

พัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่สังคม	ผ่านทาง 

กิจกรรมสัมพันธ์ที่ให้มีการบริหารกาย	บริหารจิต	และความรู้ทางวิชาการและนันทนาการ 

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน		๒๐๐	รูป/คน

 ๓.โครงการส่งเสรมิกจิกรรมท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม	เป็นการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม

ของท้องถิ่นเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นการเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมของ 

ชุมชนและสังคม

 

	 นอกจากนีบั้ณฑิตวทิยาลยัยงัมกีารเผยแพร่องค์ความรูท้างวชิาการในรปูแบบของบทความ

ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์	ซึ่งมีการเผยแพร่เป็นรูปเล่มพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทีม่กีารก�าหนดการเผยแพร่อย่างต่อเนือ่ง	ซึง่วารสารบณัฑติศกึษาปรทิรรศน์ได้ยกระดับคณุภาพ

ด้านวิชาการเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในระดับชาติให้อยู่ในฐาน	TCI	กลุ่มที่	1						
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 ข.คณะพุทธศาสตร์
	 จากการที่มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคม	ประเทศชาติและ 

พระศาสนา	 รัฐบาลจึงได้เสนอให้รัฐสภาตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย	พ.ศ.	๒5๔๐	ให้เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงลงพระปรมาภิไธย	 เมื่อวันท่ี	

๒1	กันยายน	พ.ศ.	๒5๔๐	และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	1	 ตุลาคม	พ.ศ.

๒5๔๐	มหาวิทยาลัยนี้จึงมีชื่อตามกฎหมายว่า	“มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

	 คณะพุทธศาสตร์เป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ีเปิดการ

ศึกษา	ดังนั้นพ.ศ.	๒๔๙๐	จึงเน้นหนักในด้านภาษาบาลี	พระพุทธศาสนา	ศาสนา	และปรัชญา

	 ในชั้นแรกแบ่งหลักสูตรออกเป็น	๔	ภาควิชา	คือ

	 1.	ภาควิชาภาษาบาลี

	 ๒.	ภาควิชาพระพุทธศาสนา

	 3.	ภาควิชาศาสนาและปรัชญา

	 ๔.	ภาควิชาภารตวิทยา

	 ในป	ีพ.ศ.	๒๔๙๗	มีผู้ส�าเร็จปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต	(พธ.บ.)	รุ่นแรก	จ�านวน	๔	รูป	

และอนุปริญญา	(อนุ	พธ.บ.)	จ�านวน	๒	รูป

	  

ส�านักงานคณะพุทธศาสตร์	วัดมหาธาตุ	ท่าพระจันทร	์กรุงเทพฯ
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	 ปัจจุบัน	คณะพุทธศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	แบ่งการศึกษา 

ออกเป็น	3	ภาควิชา	คือ

 ๑. ภาควิชาภาษาบาลีและสันสกฤต

	 	 -	สาขาสันสกฤต

 ๒. ภาควิชาพระพุทธศาสนา

	 	 -	สาขาพระพุทธศาสนา	(พระภิกษุสามเณร/คฤหัสถ์)

	 	 -	สาขาพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ

	 	 -	สาขาพระอภิธรรม	(คฤหัสถ์)

 ๓. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา

	 	 -	สาขาศาสนา

	 	 -	สาขาปรัชญา

ป้ายคณะพุทธศาสตร์	และสวนโพธิวัณณา	หน้าอาคารคณะพุทธศาสตร์
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 วัตถุประสงค์
	 1.	 มุ่งพัฒนาคณะพุทธศาสตร์และบุคลากรให้สามารถปฏิบัติภารกิจหลักด้านการผลิต
บัณฑิต	 การพัฒนาวิชาการ	 การวิจัย	 การส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการทะนุบ�ารุง 
ศิลปวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 ๒.	มุ่งพัฒนาคุณภาพของนิสิตให้เป็นผู้มีความรู้	 ความสามารถ	มีคุณธรรม	จริยธรรม 
มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา	มีความรับผิดชอบต่อตนเอง	สถาบันสังคมและพระพุทธ
ศาสนา
	 3.	มุ่งพัฒนาคณะพุทธศาสตร์ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนา	
ปรัชญา	และบาลีสันสกฤต
	 ๔.	มุ่งสนองนโยบายของมหาเถรสมาคม	คณะสงฆ์และรัฐบาลในการด�าเนินกิจกรรม 
ด้านพระพุทธศาสนา

 วันที ่๒๗ กมุภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๔๐	สภามหาวทิยาลยั	มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั		อนุมตัิ
ให้จดัตัง้ศนูย์การศกึษาของมหาจฬุาลงกรณาราชวทิยาลยั	ศนูย์การศกึษาวดันครสวรรค์	จงัหวดั
นครสวรรค	์โดยจัดตั้งคณะพุทธศาสตร์คณะเดียว
 วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๑	สภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย	 อนุมัติโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์	 ไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดพิษณุโลก	ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร 
พุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาปรัชญา	ในปีการศึกษา	๒5๔1	เป็นปีแรก
 วันท่ี ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘	สภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย	ในคราวประชุมครั้งที่	3/๒5๔8	เมื่อวันที่	๗	 เมษายน	พ.ศ.	๒5๔8	 ท่ีประชุมมีมติ 
ยกฐานะห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 วัดพระศรี 
รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร	อ�าเภอเมือง	จังหวัดพิษณุโลก	ขึ้นเป็นวิทยาลัย	ในนามวิทยาลัยสงฆ์
พุทธชินราช	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 และได้มีข้อก�าหนดมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เรื่อง	การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช	พุทธศักราช	๒5๔8	 
โดยให้ตราข้อก�าหนดไว้ดังนี้	
 วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๔	สภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย	อนุมัติโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์	ระดับปริญญาตรี	สาขาวิชาพระพุทธ
ศาสนา	ไปยังวัดไพรสณฑ์ศักดาราม	อ�าเภอหล่มสัก	จังหวัดเพชรบูรณ์
 วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๔	สภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย	อนุมัติโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์	ระดับปริญญาตรี	สาขาวิชาพระพุทธ
ศาสนา	ไปยังวัดพิกุลทอง	จังหวัดสิงห์บุรี
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 วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖	สภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย	อนุมัติโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์	ระดับปริญญาตรี	สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา	ไปยังวัดโสธรวราราม	ต�าบลหน้าเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดฉะเชิงเทรา
 วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗	 สภามหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย	อนุมัติโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์	ระดับปริญญาตรี	สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา	ไปยังวัดไชยชุมพลชนะสงคราม	อ.เมือง	จังหวัดกาญจนบุรี
 วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘	ประกาศเปิดหน่วยวิทยบริการ	คณะพุทธศาสตร	์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ระดับปริญญาตรี	 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา	 
วัดหงส์ประดิษฐาราม	อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	
 วนัที ่๒๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะพุทธศาสตร์	เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต	
สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ	ขึ้นครั้งแรก	โดยจัดการเรียนการสอนที่	มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย	วัดมหาธาตุ	ท่าพระจันทร	์กรุงเทพฯ
 วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙	 ภาควิชาพระพุทธศาสนา	 เปิดสอนสาขาวิชา 
อภิธรรม	ส�าหรับนิสิตคฤหัสถ์	เป็นครั้งแรก	โดยจัดการเรียนการสอนที	่อาคารมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย	วัดมหาธาตุ	ท่าพระจันทร์	กรุงเทพฯ
 วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐	คณะพุทธศาสตร์	 เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร 
พุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา	ภาคภาษาอังกฤษ	เป็นครั้งแรก	(B.A.)
 วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑	 ภาควิชาพระพุทธศาสนา	 เปิดสอนสาขาวิชา 
พระพุทธศาสนา	ส�าหรับนิสิตคฤหัสถ์	 ขึ้นเป็นครั้งแรก	 โดยจัดการเรียนการสอนที่	 อาคาร 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วัดมหาธาตุ	ท่าพระจันทร	์	กรุงเทพฯ
 วันที ่๒๕ มนีาคม ๒๕๕๔ ย้ายส�านกังานคณะพทุธศาสตร์	จากวดัมหาธาต	ุท่าพระจันทร์	
ไปยัง	อ�าเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕	คณะพุทธศาสตร์	ร่วมกับ	คณะศรัทธา	“บัลลังก์บุญ”	 
น�าโดย	 คุณศิรรมย์	 นาคะเกศ	 และคุณเอกชัย	 พร้อมคณะ	 ได้สร้างพระพุทธรูปพร้อม 
เครื่องสูงประดับประจ�าองค์พระ	ประจ�าห้องปฏิบัติธรรม	ชั้น	5	อาคารเรียนรวมทั้ง	๔	โซน	ซึ่ง 
พระราชวรมุนี,	ดร.	 (พล	อาภากโร)	คณบดีคณะพุทธศาสตร์สมัยนั้นได้ถวายชื่อไว้เป็นพุทธ 
บูชาแก่พระพุทธรูปดังนี้	สมเด็จพระพุทธอภัยมงคล	ประจ�าคณะครุศาสตร์	สมเด็จพระพุทธ 
อนันตคุณ	ประจ�าคณะพุทธศาสตร์	 	สมเด็จพระพุทธทิพยปราการ	ประจ�าคณะสังคมศาสตร์	
และสมเด็จพระพุทธภัทรปารมี	ประจ�าคณะมนุษยศาสตร์
 วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ คณะพุทธศาสตร์จัดงานฉลองครบรอบ	๖5	 ปี	 
คณะพุทธศาสตร์	ณ	 อาคารหอประชุม	 มวก.๔8	พรรษา	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย	อ�าเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		ได้มีการเปิดป้ายประจ�าคณะท�าด้วยไม้	
โดยการบริจาคจากกลุ่มนิสิตพระสังฆาธิการ	จังหวัดอ่างทอง
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 วันท่ี ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖	 คณะพุทธศาสตร์	 เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร 
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา	 โดยจัดการเรียนการสอนที่	 มหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย	อ�าเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕	 สภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย	อนุมัติยกโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์	 ระดับปริญญาตรี	สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา	วัดโสธรวราราม	ต�าบลหน้าเมือง	อ�าเภอเมือง	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	ขึ้นเป็น
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
 วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖	ภาควิชาศาสนาและปรัชญา	 เปิดสอนหลักสูตร 
พุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา	ภาคภาษาอังกฤษ	(B.A.)
 วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗	มูลนิธิโพธิวรรณา	อันมี	แม่ชีณัฐญาวรรณ	เปรมสกุล	
เป็นประธาน	ได้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าคณะพุทธศาสตร์	พร้อมด้วย
ศาลาพักจ�านวน	๖	หลัง	และได้ตั้งชื่อว่า	สวนโพธิวรรณา	
 วันท่ี ๑๔ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘	ได้พฒันาห้องเรยีน	31๙	เป็นห้องส�านกังานหลกัสตูร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบและพระไตรปิฎกศึกษา	 โดยผู้บริจาค 
งบประมาณการปรับปรุงห้อง	คือ	พระราชสิทธิมุนี	วิ.	และนายแพทย์รัศม	ี–	คุณหญิงสมปอง	
วรรณิสสร
 

	  
กิจกรรมไหว้ครูและเทศน์มหาชาติประจ�าปี	คณะพุทธศาสตร์
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 ค.คณะครุศาสตร์
	 คณะครุศาสตร์	 เปิดด�าเนินการเมื่อวันท่ี	1	กรกฎาคม	พ.ศ.๒5๐๔	เป็นต้นมา	นับเป็น

คณะที่	๒	ต่อจากคณะพุทธศาสตร์	ในระยะแรกจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น	๔	ภาควิชา	คือ	ภาค

วิชาการศึกษา	 ภาควิชาจิตวิทยา	 ภาควิชาบรรณรักษศาสตร์	 ภาควิชาคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์	ต่อมา	พ.ศ.๒5๒๖	ได้ปรับปรุงโดยแบ่งเป็น	3	ภาควิชา	คือ	ภาควิชาบริหารการ

ศึกษา	ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอนสังคมศึกษา		ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน

		 ปัจจุบันคณะครุศาสตร์แบ่งการบริหารงานออกเป็น	ส�านักงานคณบดี	ภาควิชาจิตวิทยา

การศึกษาและการแนะแนว	ภาควิชาบริหารการศึกษา	ภาควิชาหลักสูตรและการสอน	โรงเรียน

บาลีเตรียมอุดมศึกษา	โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา	และมีกลุ่มงานหรือโครงการพิเศษ

 วัตถุประสงค์

		 1.	ให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร	บุคคลทั่วไปหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษาเพื่อ

เพิ่มพูนวิทยฐานะและความรู้ความสามารถในวิชาการอันจะน�าไปสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

และพัฒนาสังคมในวิชาชีพครู	อันมีคุณธรรม	จริยธรรมที่ถูกต้อง

		 ๒.	ผลิตบุคลากรทางการศึกษาให้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใสใฝ่รู้ใฝ่คิดเป็นผู้น�าด้านจิตใจและ

ปัญญาและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ

		 3.	ส่งเสริม	และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่วัด	ชุมชน	และสังคม

		 ๔.	น�าวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่	ๆ 	มาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพครู	ทั้งด้านบริหาร	บริการ

และการวิจัย

 จุดมุ่งหมาย

	 1.	บัณฑิตที่มีความรู้จริงและรอบรู้ในศาสตร์ด้านหลักสูตรและการสอนตามแนวทาง

พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์การสอนอื่นๆ

	 ๒.	เป็นแหล่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาด้านหลักสูตรและ

การสอนทางพระพุทธศาสนาที่บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่

	 3.	สร้างความเข้มแข็งและเป็นผู้น�าทางวิชาชีพครูตามวิถีพุทธอย่างยั่งยืน

	 ๔.	พัฒนาบัณฑิตให้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส	 	ใฝ่รู้ใฝ่คิด	 เป็นผู้น�าจิตใจและปัญญามีความ

สามารถในการแก้ปัญหา	รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม	มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล	 	มี

ศักยภาพในการพฒันาตนเองให้เพยีบพร้อมด้วยคณุธรรม	จรยิธรรม	อทุศิตนเพือ่พระพทุธศาสนา			

และมีความเสียสละเพื่อส่วนรวม

	 5.	ตระหนักคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและประเพณี		ฟื้นฟ	ูสืบสาน	ส่งเสริม	และธ�ารง

รักษาเอกลักษณ์	และภูมิปัญญาไทย
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 หลักสูตรที่เปิดสอน

	 ด้านการจัดการศึกษา	ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

๔	สาขาวิชา	(หลักสูตร	5	ปี)	ได้แก่

	 1.	สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว

	 ๒.	สาขาวิชาสังคมศึกษา

	 3.	สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

	 ๔.	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ระดับประกาศนียบัตร	๒	สาขา	คือ	

ประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา	(ป.ทศ.)	

และประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน	(ป.สศ.)

 หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพครู 

 ระดับปริญญาโท	3	สาขา	คือ	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา	และสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

 ระดับปริญญาเอก	1	สาขา	คือ	สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

 ท�าเนียบคณบดีคณะครุศาสตร์

	 1.	พระมหาจ�าลอง		ภูริปญฺโญ	(สารพัดนึก)	วัดอนงคาราม	พ.ศ.๒511–๒5๒1

	 	 (ปัจจุบันศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.จ�าลอง		สารพัดนึก)

		 ๒.	พระมหากนกพันธุ์		องฺควณฺโณ	(นงนุช)	วัดมหาธาตุฯ	พ.ศ.๒5๒๒–๒5๒3

	 3.	พระมหาณรงค์		จิตฺตโสภโณ	(เชิดสูงเนิน)	วัดมหาพฤฒาราม	พ.ศ.๒5๒3–๒5๒3

	 	 (ปัจจุบัน	พระสุธีวรญาณ,รศ.ดร.	รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา)

	 ๔.	พระมหากิตติ		อตฺตาโภ	 วัดมหาธาตุฯ	พ.ศ.๒5๒3–๒5๒๔

	 5.	พระประสิทธิสุตตคุณ	(สวัสดิ์	อตฺถโชโต)	วัดสระเกศ		พ.ศ.๒5๒๔–๒53๐

	 	 	(ปัจจุบัน	พระเทพพุทธิมงคล		วัดพุทธาราม	เนเธอร์แลนท์)

	 ๖.	พระครูศรีธรรมปฏิภาณ	(สมภพ	ปุญฺญาคโม)	วัดอรุณฯ	พ.ศ.๒53๐–๒533

	 ๗.	พระครูวินัยธรสุเมธ		ธีรธมฺโม	วัดมหาธาตุฯ	พ.ศ.๒533–๒53๖

	 8.	พระมหาขุนทอง	สุวณฺณเมโธ		วัดสามพระยา	พ.ศ.๒53๖–๒5๔๐

	 	 	และ	พ.ศ.๒5๔1–๒55๒	(ปัจจุบันเป็น	พระสุวรรณเมธาภรณ์

	 	 	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา)

	 ๙.	พระครูปลัดมารุต		วรมงฺคโล,ผศ.ดร.	วัดราชโอรสาราม	พ.ศ.๒5๔๐-๒5๔1

	 	 		และ	พ.ศ.๒553	–	๒55๗

	 1๐.	พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ดร.	วัดปทุมคงคา	พ.ศ.๒55๗-ปัจจุบัน

	  
สถานที่ตั้งคณะครุศาสตร	์

อาคารเรียนรวม	โซนซี
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	  ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

	  

	  

ปฐมนิเทศนิสิตคณะครุศาสตร์

กิจกรรม	5๔	ปี	คณะครุศาสตร์
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 ง. คณะมนุษยศาสตร์
	 คณะมนุษยศาสตร์	(Faculty	of	Humanities)	เดมิชือ่ว่า	คณะเอเชยีอาคเนย์	ด�าเนนิการ
จัดตั้ง	ในปี	พ.ศ.	๒5๐๖	โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์	
ศาสนา	วัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์	 อันเป็นถิ่นที่
ประเทศไทยตั้งอยู่	และเพื่อน�าความรู้นั้นไปใช้เป็นประโยชน์ในการด�ารงและเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์
 พ.ศ. ๒๕๐๗		ได้เปลี่ยนชื่อเป็น	คณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร	์โดยขยายขอบเขตวิชาที่
ศึกษาในคณะนี้ให้กว้างขวางข้ึน	ซึ่งครอบคลุมถึงวิชาประเภทมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์ประชาชนเพ่ือให้พระภิกษุสามเณร	ได้ปฏิบัติหน้าท่ี
ของตน	เพือ่บ�าเพญ็ประโยชน์ในด้านสาธารณปูการและเป็นท่ีพ่ึงทางใจของประชาชนได้อย่างแท้จริง
	 คณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์		ได้แบ่งงานออกเป็นส่วนงาน	ดังนี้
	 1.	ภาควิชาภาษาไทย	แขนงวิชาภาษาไทย
	 ๒.	ภาควิชาภาษาอังกฤษ	แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
	 3.	ภาควิชาเอเชียอาคเนย์วิทยา
						 	 3.1	แขนงวิชาภูมิ	–	ประวัติศาสตร์
						 	 3.๒	แขนงวิชาไทยคดี
						 	 3.3	แขนงวิชาเอเชียอาคเนย์คดี
	 	 3.๔	แขนงวิชาศิลปะและโบราณคดี
	 ๔.	ภาควิชาสังคมศาสตร์
	 	 ๔.1	แขนงวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
	 	 ๔.๒	แขนงวิชาสุขศาสตร์
	 	 ๔.3	แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์
	 	 ๔.๔	แขนงวิชาการปกครอง
	 	 ๔.5	แขนงวิชากฎหมาย

	 ในช่วงแรกได้เปิดหลกัสตูรภาควชิาภาษาองักฤษ	แขนงวชิาภาษาองักฤษ	มบีณัฑติส�าเรจ็
การศึกษารุ่นแรก	จ�านวน	1๔	รูป
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 พ.ศ. ๒๕๒๗	มหาวิทยาลัย	ได้แยกคณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร	์ออกเป็น	๒	คณะ	คือ
คณะมนุษยศาสตร์	และคณะสังคมศาสตร์	โดยก�าหนดให้คณะมนุษยศาสตร	์รับผิดชอบจัดการ
ศกึษาในด้านภาษา	ประวตัศิาสตร์	และจติวทิยา	ส่วนคณะสังคมศาสตร์	รับผดิชอบจดัการศกึษา
ด้านสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยได้ปรับลดโครงสร้างหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	จาก	๒๐๐	
หน่วยกิต	เป็น	15๐	หน่วยกิต
	 ปัจจุบัน	คณะมนุษยศาสตร์		ได้แบ่งงานออกเป็นส่วนงาน	ดังนี้
	 1.	ส�านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
	 ๒.	ภาควิชาภาษาไทย	สาขาวิชาภาษาไทย
	 3.	ภาควิชาภาษาต่างประเทศ	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
	 ๔.	ภาควิชาจิตวิทยา	สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา	สาขาวิชาจิตวิทยา	
	 5.หลกัสตูรพทุธศาสตร์มหาบัณฑิต	สาขาวชิาภาษาศาสตร์	สาขาวชิาภาษาองักฤษ	สาขา
วิชาพุทธจิตวิทยา	สาขาวิชาชีวิตและความตาย
	 ๖.	หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา	สาขาวิชาภาษาศาสตร์
	 ๗.		หน่วยวิทยบริการคณะมนุษยศาสตร	์ณ	เสถียรธรรมสถาน	กรุงเทพมหานคร

 วิสัยทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์
	 ศนูย์กลางการศกึษาพระพทุธศาสนา	บณัฑติมคีวามรูพ้ระพทุธศาสนา	สามารถบรูณาการ
กบัภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	พทุธจติวิทยา	จติวทิยา		มคีณุธรรม	จรยิธรรม	มศีกัยภาพทีจ่ะพฒันา
ตนเอง	ชุมชน	สังคม	และประเทศชาติ
 เอกลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์
	 “จัดการศกึษาและบรกิารวชิาการพระพทุธศาสนาบรูณาการกบัภาษาไทย	ภาษาองักฤษ	
และจิตวิทยา”
 อัตลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์
	 “ประยุกต์หลักไตรสิกขาบูรณาการกับภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	และจิตวิทยาเพื่อพัฒนา
สังคม”
 อัตลักษณ์บัณฑิต
	 “รอบรูวิ้ชาการพระพทุธศาสนา	ภาษาไทย	ภาษาองักฤษ	จติวทิยา	มจีติอาสาพฒันาสงัคม”

 คณบดีตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน
	 1.	พระอุบาลีคุณูปมาจารย์	(ธีร์	ปุณฺณโก)	คณบดีคณะเอเชียอาคเนย์	พ.ศ.	๒5๐๖
	 ๒.	พระกวีวรญาณ	(จ�านงค์	ทองประเสริฐ)	คณบดีคณะเอเชียอาคเนย์	พ.ศ.	๒5๐๗
	 3.	พระมหาศลิา	วรีเสฏโฐ	(รศ.สริวัิฒน์	ค�าวนัสา)	คณบดีคณะเอเชยีอาคเนย์	พ.ศ.	๒5๐๙		
	 ๔.	พระมหาวสิทุธิ	์ปญุญฺสสฺโร	(พระครปูระกาศติพุทธศาสตร์)	คณบดีคณะมนษุยศาสตร์	
พ.ศ.	๒5๒8
	 5.	พระมหาสมชยั	กสุลจติโฺต	(พระราชปัญญาเมธ)ี	คณบดคีณะมนษุยศาสตร์	พ.ศ.	๒53๒		
	 ๖.	พระครกูลัยาณสทิธวิฒัน์	(สมาน	กลฺยาณธมโฺม)	คณบดีคณะมนษุยศาสตร์	พ.ศ.	๒53๗
	 ๗.	พระมหาสุริยา	วรเมธี	คณบดีคณะมนุษยศาสตร	์พ.ศ.	๒5๔1
	 8.	พระครกูลัยาณสทิธวิฒัน์	(สมาน	กลฺยาณธมโฺม)	คณบดีคณะมนษุยศาสตร์	พ.ศ.	๒5๔5
	 ๙.	พระมหาขวัญชัย	กิตฺติปาโล		คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	พ.ศ.	๒55๔-๒55๗
	 1๐.	พระครสูงัฆรกัษ์เอกภทัร	อภฉินโฺท,	ผศ.ดร.	คณบดคีณะมนษุยศาสตร์	พ.ศ.	๒558-
ปัจจุบัน
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โครงการกิจกรรมสาธยายพระไตรปิฎก	คณะมนุษยศาสตร์

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์
ณ	อาคารเรียนรวมโซน	A

	  

	  

	  

ทีต่ัง้ คณะมนุษยศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	ต�าบลล�าไทร	อ�าเภอวงัน้อย	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	131๗๐	โทรศัพท์	:	๐3-5๒๔8-๐๐๐	ต่อ	8๒๔๒
เว็บไซต์	:	http://human-mcu.com			Email	:	mcuh2014@gmail.com
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 จ.คณะสังคมศาสตร์
	 พุทธศักราช	พ.ศ.๒5๒๖	มหาวิทยาลัยได้แยกคณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์	ออกเป็น	 

๒	คณะ	คือ	

	 คณะมนุษยศาสตร์	และคณะสังคมศาสตร์	พร้อมกับการปรับปรุงหลักสูตร	จากหลักสูตร

เดมิมีหน่วยกติ	๒๐๐	หน่วย	ลดจ�านวนลงเหลอืหน่วยกติเพยีง	15๐	หน่วยกติ	ซ่ึงจ�านวนหน่วยกติ	

เป็นเช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป	ทั้งนี้เพื่อรองรับ	พ.ร.บ.	ก�าหนดวิทยฐานะผู้ส�าเร็จ

วิชาการทางพระพุทธศาสนา	พ.ศ.	๒5๒๗	โดยก�าหนดให้มีการบริหารงานเป็น	3	ภาควิชา	คือ	

ภาควิชารัฐศาสตร์	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	และภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 เมือ่วนัที ่๑๖ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๔๒	คณะสงัคมศาสตร์ได้ย้ายที่ท�าการจากอาคารเรยีนวดั

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์	มาอยู่ที่อาคารเรียน	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ศูนย์

วัดศรีสุดาราม	 เลขท่ี	๒3	ถนนบางขุนนนท์-ตลิ่งชัน	 แขวงบางขุนนนท์	 เขตบางกอกน้อย	

กรุงเทพมหานคร

 ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑	คณะสังคมศาสตร์ได้ย้ายที่ท�าการ	จากศูนย ์

วดัศรสีดุาราม	มายงัทีท่�าการแห่งใหม่	ณ	อาคารเรียนรวม	โซน	บ	ีมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย	ต�าบลล�าไทร	อ�าเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 หลักสูตรที่เปิดสอน

	 ปัจจุบัน	คณะสังคมศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตร	ทั้งระดับประกาศนียบัตร	ปริญญาตร	ี

ปริญญาโท	และปริญญาเอก	ดังนี้

 ๑. ระดับประกาศนียบัตร

	 	 -	ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์	(ป.บส.)

 ๒. ระดับปริญญาตรี

	 	 1)	สาขาวิชารัฐศาสตร์

	 	 ๒)	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	 	

	 	 3)	สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

	 	 ๔)	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	 	

	 	 5)	สาขาวิชาสังคมวิทยา

	 	 ๖)	สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

	 	 ๗)	สาขาวิชานิติศาสตร์

 ๓. ระดับปริญญาโท

	 	 1)	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

	 	 ๒)	สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
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	 	 3)	สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

	 	 ๔)	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ

 ๔. ระดับปริญญาเอก

	 	 1)	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

	 	 ๒)	สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ	

	 	 3)	สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

	 	 ๔)	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	(หลักสูตรนานาชาติ)

 

	 ในเรื่องการเปิดสอนหลักสูตรของคณะสังคมศาสตร์ไปยังภูมิภาค	 โดยเมื่อวันที่ ๒๖ 

เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙	 ได้ขยายการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค	ด้วยการต้ังหน่วยวิทยบริการคณะ

สังคมศาสตร์	ณ	วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม	อ�าเภอด�าเนินสะดวก	จังหวัดราชบุรี	ด้วยการ

เปิดสอน	หลกัสตูรประกาศนยีบัตรบรหิารกจิการคณะสงฆ์	(ป.บส.)	หลักสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ	

สาขาวิชารัฐศาสตร์	และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

 วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑	ได้จัดตั้งหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์	ณ	วัด

ต้นสน	อ�าเภอบ้านแหลม	จังหวัดเพชรบุรี	ต่อมาได้ย้ายสถานที่ตั้งไปยัง	วัดพระรูป	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดเพชรบุรี	 ด้วยการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์	 (ป.บส.)	

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชารัฐศาสตร์	และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

 วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒	ได้จัดตั้งหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์	ณ	วัดใหญ่

อินทาราม	 (พระอารามหลวง)	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดชลบุรี	 ด้วยการเปิดสอนหลักสูตร

ประกาศนียบตัรบรหิารกจิการคณะสงฆ์	(ป.บส.)	หลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ	สาขาวชิารฐัศาสตร์	

และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

 วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒	ได้จัดตั้งหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์	ณ	วัดป่า

ประดู	่(พระอารามหลวง)	อ�าเภอเมอืง	จงัหวัดระยอง	ด้วยการเปิดสอน	หลกัสตูรประกาศนยีบตัร

บริหารกิจการคณะสงฆ์	 (ป.บส.)	หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชารัฐศาสตร์	และสาขา

วิชาการจัดการเชิงพุทธ

 วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ได้จัดตั้งหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์	ณ 

วัดไร่ขิง	 (พระอารามหลวง)	อ�าเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม	ด้วยการเปิดสอน	หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์	 (ป.บส.)	 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์	และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

 วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒	 ได้จัดตั้งหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์	ณ 

วัดไผ่ล้อม	 (พระอารามหลวง)	 อ�าเภอเมืองฯ	 จังหวัดจันทบุรี	 ต่อมาได้ย้ายท่ีท�าการไปยัง 

พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี	 อ�าเภอเมืองฯ	 จังหวัดจันทบุรี	 ด้วยการเปิดสอนหลักสูตร
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ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์	 (ป.บส.)	 และหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

 วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓	 ได้จัดตั้งหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์	ณ	 

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร	อ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี	 จังหวัดสุพรรณบุรี	ด้วยการเปิดสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์	 (ป.บส.)	หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์	และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

 วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓	 ได้จัดตั้งหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์	ณ 

วัดสระแก้ว	อ�าเภอเมืองสระแก้ว	จังหวัดสระแก้ว	ด้วยการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร

การบริหารกิจการคณะสงฆ์	 (ป.บส.)	และหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการ 

เชิงพุทธ

 วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖	 คณะสังคมศาสตร์ได้จัดงานฉลอง	3๐	ปี	 คณะ

สงัคมศาสตร์	ณ	หอประชมุ	มวก.	๔8	พรรษา	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	ต�าบล

ล�าไทร	อ�าเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 วันที ่๒๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๖	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	ได้มปีระกาศ

เรือ่ง	การแบ่งส่วนงานภายใน	พ.ศ.	๒55๖	และประกาศลงในราชกจิจานเุบกษา	เล่ม	13๐	ตอน

พิเศษ	18๙	ง	หน้า	3๖	ลงวันที่	๒5	ธันวาคม	พ.ศ.๒55๖	โดยก�าหนดให้มีภาควิชานิติศาสตร์	

ในสังกัดคณะสังคมศาสตร์

 วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรนิติ

ศาสตรบัณฑิต	คณะสังคมศาสตร์	ตั้งแต่ปีการศึกษา	๒558	เป็นต้น

สถานที่ตั้งคณะสังคมศาสตร์
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ห้องเรียนคณะสังคมศาสตร์อาคารเรียนรวมโซนบี คณะกรรมการประจ�าคณะสังคมศาสตร์

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์

	  
	  

	  

1.	หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม	จ.ราชบุรี
๒.	หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์

วัดพระรูป	จ.เพชรบุรี

3.	หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์

วัดใหญ่อินทาราม	จ.ชลบุรี

	  

๔.	หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์

วัดป่าประดู่	(พระอารามหลวง)	จ.ระยอง
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5.	หน่วยวิทยบริการ		คณะสังคมศาสตร์

วัดไร่ขิง	(พระอารามหลวง)	จ.นครปฐม

๖.	หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์

พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุร	ีจ.จันทบุรี

	  
	  

๗.	หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร	จ.สุพรรณบุรี

8.	หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์

วัดสระแก้ว	จ.สระแก้ว
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 ฉ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (International Buddhist Studies 
College-IBSC)

	 มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นสถาบนัการศกึษาทางพทุธศาสนาทีก่่อตัง้

โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษาระดับสูง

แก่พระภิกษุสงฆ์และฆราวาส	สถาบันเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่	8	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔3๒	

 เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑	 (ค.ศ.	1988)	คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

มีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะก่อตั้งหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย	 โดยจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท 

ใน	๔	สาขาวิชาส�าคัญต่อไปนี้

	 -	สาขาวิชาภาษาบาลี

	 -	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

	 -	สาขาวิชาปรัชญา

	 -	สาขาวิชาธรรมนิเทศ

	 ตัง้แต่ได้รเิริม่ก่อตัง้	มหาวิทยาลยัได้ด�าเนนิการศกึษาในสือ่ไทยส�าหรบันสิติไทยและส�าหรบั

นิสิตชาวต่างชาติ	 โดยที่ผ่านมาบัณฑิตวิทยาลัยได้มีการพัฒนาความปรารถนาดีที่จะขยายผล

โครงการหลงัจบการศกึษาเพือ่ให้นสิติจากทัว่ทกุมมุโลกทีม่คีวามสนใจในพระพุทธศาสนาได้รบั

โอกาสที่ดีที่จะค้นคว้าท�าวิจัยในพระพุทธศาสนา	 โดยได้เริ่มโครงการปริญญาโทหลักสูตร

นานาชาติที่มีความส�าคัญในการศึกษาทางพระพุทธศาสนาด�าเนินการตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒5๔3 

(ค.ศ.	2000)
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	 ในปี	พ.ศ.๒55๖	มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดตั้ง	วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาต	ิ(IBSC)	

ก็ได้ก่อตัง้ขึน้อย่างเป็นทางการภายใต้นโยบายหลกัของสภามหาวทิยาลยั	ท้ังนีเ้พือ่เป็นการจดัการ

ศึกษาในสาขาวิชาพระพุทธศาสนาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	นอกจากนั้นยังม ี

สาขาวชิาอาเซยีนศกึษาระดบัปรญิญาโท	หลกัสตูรนานาชาต	ิหลกัสตูรของวทิยาลยัพทุธศาสตร์

นานาชาติดังกล่าว	 เป็นไปเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะเติบโตเพ่ือความเป็น	

“ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ”	ส�าหรับพระภิกษุสงฆ์	สามเณร	และ	

คฤหัสถ์	ที่จะเดินทางมาศึกษาพระพุทธศาสนาจากทั่วทุกมุมโลก	และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือ

เป็นการต้อนรับการเปิดโลกทัศน์ทางความรู้ในประชาคมอาเซียนด้วยเช่นเดียวกัน
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 ช.วิทยาลัยพระธรรมทูต

	 โครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศได้จัดขึ้นร่วมกันทั้งสองนิกาย	ระหว่าง

มหานกิายและธรรมยตุกินกิาย	ในปี		พ.ศ.	๒5๐๙	–	๒51๐	และได้หยดุลงด้วยเหตุปัจจยัจ�าเป็น

บางประการ	แต่ความต้องการพระธรรมทูตไปต่างประเทศกลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อย	ๆ	โดยเฉพาะ

ในประเทศสหรัฐอเมริกา	งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเริ่มเมื่อ	พ.ศ.	๒513	แล้วมีการตั้งวัดเป็น

บ้านเลก็ๆ	หลงัหนึง่	เมือ่วนัที	่๖	กรกฎาคม	๒51๔	ต่อมาวดัไทยเริม่มจี�านวนมากขึน้	โดยเฉพาะ

เมอืงใหญ่	ๆ 	เช่น	นวิยอร์ก	วอชิงตนั	ดซี	ีชคิาโก	ลอสแองเจลสิ	เมือ่พระสงฆ์ไทยไปเผยแผ่พระพทุธ

ศาสนาต่างแดนมากขึ้น	แต่ทว่าการจัดฝึกอบรมได้ชะงักลงไปแล้ว	 	มหาเถรสมาคมภายใต้การ

สนับสนุนของกรมการศาสนา	จึงให้มีกaารรื้อฟื้นโครงการนี้ขึ้นมาใหม่	มอบให้สมเด็จพระพุฒา

จารย์		(เกี่ยว	อุปเสโณ)		กรรมการมหาเถรสมาคม	เป็นกรรมการอ�านวยการฝึกอบรมพระสงฆ์

มหานกิาย		และสมเดจ็พระพทุธชนิวงศ์		(ประจวบ	กนตฺาจาโร)		กรรมการมหาเถรสมาคม		เป็น

กรรมการอ�านวยการฝึกอบรมพระสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย		พระมหาเถระทั้งสองได้มอบภาระงาน

น้ี	แก่มหาวิทยาลยัมหามกฎุราชวทิยาลยัและมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัยโดยล�าดับเป็นหน่วย

งานด�าเนินการ	 	กรมการศาสนาสนับสนุนงบประมาณจ�านวนแห่งละสองแสนกว่าบาทในการ

ด�าเนินการโครงการ	นี้		จึงเริ่มมีการฝึกอบรมเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่ง		นับตั้งแต่ป	ี

พ.ศ.	๒538		จนถึงปัจจุบัน	โดยมีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันในการด�าเนินงานคือ

	 1.	เพื่อฝึกอบรมพระธรรมทูตให้มีความรู้ความสามารถ		จริยาวัตรอันงดงาม		และความ

มั่นใจในการปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศยิ่งขึ้น

	 ๒.	เพื่อเตรียมพระธรรมทูต	ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมส่งไปต่างประเทศ

	 3.	เพื่อสนองงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศของคณะสงฆ์ไทย

	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 (มจร)	 ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพระธรรมทูต 

สายต่างประเทศ	ปีละ	1	ครั้ง	 เริ่มอบรม	รุ่นที่	1	ปี	พ.ศ.	๒538	จ�านวนผู้ผ่านการอบรม	 

๔๙	รปู	มีการอบรมตลอดมาถึงรุน่ท่ี	๒๐	ตรงกบัปี	พ.ศ.	๒55๗	ในรุน่นีม้จี�านวนผูผ่้านการอบรม	

๖8	รูป

 การจัดตั้งวิทยาลัยพระธรรมทูต

	 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย	เรื่อง	การแบ่งส่วนงาน	พ.ศ.	๒55๖	ในราชกิจจานุเบกษา	หน้าที่	3๗	ข้อ	๔	

(15)		ประกาศ	ณ	วันที	่๒1	ตุลาคม	พ.ศ.	๒55๖

	 วิทยาลัยพระธรรมทูต	แบ่งส่วนงานออกเป็น	๒	ส่วน	ดังนี้

	 	 1.	ส�านักงานวิทยาลัย

	 	 ๒.	ส�านักงานวิชาการ
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	 และได้มปีระกาศมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	เรือ่ง	ภารกจิ	อ�านาจ	หน้าที่

และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย	พ.ศ.	๒55๗	ประกาศ	ณ	วันที่	๒๙	เมษายน	

พ.ศ.	๒55๗

 วิทยาลัยพระธรรมทูต

	 มภีารกจิเกีย่วกบังานการเรยีนการสอนเพ่ือพัฒนาพระธรรมทตู	จัดการฝึกอบรมพระธรรม

ทูต	วิจัยพัฒนารูปแบบและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 ๑.ส�านักงานวิทยาลัย มีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร	และงาน

สารสนเทศของวิทยาลัย	และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  ๑.๑ กลุ่มงานบริหาร	ปฏิบัตงิานด้านธรุการ	ประสานงานด้านงบประมาณ	การเงนิ	การ

บัญช	ีพัสดุ	นโยบายและแผนพัฒนา	รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงาน

อื่นที่เกี่ยวข้อง	หรือที่ได้รับมอบหมาย

  ๑.๒ กลุ่มงานวางแผน วิจัยและพัฒนา	ปฏิบัติงานศึกษาวิเคราะห์	ด�าเนินการจัด

โครงสร้าง	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพื่อรวบรวม	จัดเก็บรักษาข้อมูลของวิทยาลัยให้เป็น

ระบบ	และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 ๒.ส�านักงานวิชาการ	มีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	 เก่ียวกับงานวางแผนและ

พัฒนาหลักสูตร	งานวิจัยและพัฒนา	และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  ๒.๑ กลุ่มงานวางแผนทะเบียนวัดผลและสารสนเทศ	ปฏิบัติงานวางแผนและพัฒนา

หลักสูตรพระธรรมทูตทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

วิทยาลัย	และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  ๒.๒ กลุ่มงานวิชาการและคุณภาพการศึกษา	ปฏิบัติงานจัดท�าการศึกษาวิเคราะห์	

ประเมนิผล	และพฒันาวทิยาลยัพระธรรมทตู	ให้เป็นท่ีแพร่หลาย	และครอบคลมุนานาประเทศ	

และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

	 เม่ือมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	ได้มปีระกาศการจดัตัง้วทิยาลยัพระธรรม

ทูตขึ้น	 โดยมีพระโสภณวชิราภรณ์	ด�ารงต�าแหน่งรักษาการผู้อ�านวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต	

ได้ด�าเนินภารกิจการจัดฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศต่อเนื่อง	 เป็นรุ่นที่	๒1	ปี	พ.ศ.	

๒558	มีผู้ผ่านการอบรมจ�านวน	๙8	รูป	 เมื่อรวมสถิติการฝึกอบรมพระธรรมทูตตั้งแต่รุ่นที่	 

1	 –	 ๒1	 มีจ�านวนพระธรรมทูตผ่านการอบรมแล้ว	 1,5๔๗	 รูป	 ได้เดินทางไปเผยแผ  ่

พระพุทธศาสนาทั่วโลก	มีจ�านวนวัดในต่างประเทศถึง	3๙	ประเทศ
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ภาพกิจกรรมการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ	รุ่นที	่๒1

พระธรรมทูต	รุ่นที่	๒1

การอบรมพระธรรมทูต	ภาควิชาการ

การอบรมพระธรรมทูต	ภาคสาธารณูปการ
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การอบรมพระธรรมทูต	ภาคกัมมัฏฐาน

การอบรมพระธรรมทูต	ภาควิชากัมมัฏฐาน
	  

ที่ตั้ง ๗๙	หมู่	1	ถนนพหลโยธิน	กม.55	ต�าบลล�าไทร	อ�าเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

131๗๐	โทรศัพท์	๐35-๒๔8-๐๙๔	โทรสาร	๐35-๒๔8-๐๙5
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 ประวัติและพัฒนาการ

	 ส�านักงานอธิการบดี	ก่อตั้งข้ึนเมื่อวันท่ี	๗	 ตุลาคม		พ.ศ.๒5๒๙	เมื่อสภามหาวิทยาลัย	

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ได้มีมติแต่งตั้งให	้พระมหานคร	 เขมปาลี	

ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 จึงได้มี	“ส�านักงาน

อธิการบดี”	ณ	อาคารเรียนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วัดมหาธาตุ	เป็นครั้งแรก	

	 ในปี	พ.ศ.	๒5๔๐	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	ทรงพระกรณุาโปรด

เกล้าฯ	ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	พ.ศ.	๒5๔๐	โดยมี

สถานภาพเป็นนิตบิคุคลทีไ่ม่เป็นส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิ	และเป็นมหาวทิยาลยัของรฐั	ภาย

ใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ	เน้นการจัดการศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

เป็นหลกั	ทัง้น้ี	มหาวิทยาลยัได้ออกประกาศ	เรือ่ง	การแบ่งส่วนงาน	พ.ศ.๒5๔1	ประกาศในราช

กิจจานุเบกษา	เล่ม	115	ตอนพิเศษ	1๐๐ง	วันที่	๒๗	ตุลาคม	พ.ศ.๒5๔1	ซึ่งกองวิชาการ	เป็น

ส่วนงานหนึ่งในส�านักงานอธิการบดี	ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

เรื่อง	การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย	พ.ศ.๒5๔1	ลงวันที	่3๐	พฤศจิกายน	พ.ศ.๒5๔1	

	 ต่อมา	มหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ามาโดยล�าดับ	กองวิชาการได้สนอง

งานตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น	จนถึง	วันที่	15	ธันวาคม	พ.ศ.๒5๔๒

	  

 ก.ส�านักงานอธิการบดี

๔.๒ ส่วนงานที่สนับสนุนการศึกษา
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	 พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	พ.ศ.๒5๔๐		ก�าหนดส่วนงาน

ไว้ในมาตรา	8	 	และมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

เรื่อง	การแบ่งส่วน	พ.ศ.๒5๔1		แบ่งส่วนงานส�านักงานอธิการบดี	ดังนี้

	 (1)	กองกลาง

	 (๒)	กองวิชาการ

	 (3)	กองแผนงาน

	 (๔)	กองทะเบียนและวัดผล

	 (5)	กองกิจการนิสิต

	 (๖)	กองวิเทศสัมพันธ์

	 ปี	๒555	มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย	เรื่อง	การแบ่งส่วนงาน	(ฉบับที	่๒)	

พุทธศักราช	๒555	แบ่งส่วนงานส�านักงานอธิการบดีออกเป็น	๗	กอง	โดยแยกกองกลาง		ออก

เป็น	๒	กอง	ได้แก่	(1)	กองกลาง		(๒)	กองคลังและทรัพย์สิน	
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	 ปี	๒55๖		มหาวทิยาลยัได้ออกประกาศมหาวทิยาลัย	เร่ืองการแบ่งส่วนงาน	พ.ศ.๒55๖		

โดยยกเลิกประกาศ	เรื่อง	การแบ่งส่วนงาน	พ.ศ.๒5๔1		ประกาศ	เรื่อง	การแบ่งส่วนงาน	(ฉบับ

ที	่๒)	พุทธศักราช	๒555		และแบ่งส่วนงานส�านักงานอธิการบดี	ออกเป็น	13	ส่วนงาน	ดังนี้

	 (1)	กองกลาง

	 (๒)	กองกิจการนิสิต

	 (3)	กองกิจการวิทยาเขต

	 (๔)	กองคลังและทรัพย์สิน

	 (5)	กองนิติการ

	 (๖)	กองแผนงาน

	 (๗)	กองวิชาการ

	 (8)	กองวิเทศสัมพันธ์

	 (๙)	กองสื่อสารองค์กร

	 (1๐)	ส�านักงานประกันคุณภาพ

	 (11)	ส�านักงานตรวจสอบภายใน

	 (1๒)	ส�านักงานพระสอนศีลธรรม

	 (13)	ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย

	 ปี	๒55๗		มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ	เรื่องภารกิจ	อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของส่วนงานภายในมหาวทิยาลยั	พ.ศ.๒55๗		ก�าหนดให้ส�านกังานอธกิารบด	ีมภีารกจิเกีย่วกบั

งานทั่วไป	งานบุคคล	งานกิจการนิสิต	งานคลังและทรัพย์สิน	งานกิจการวิทยาเขต	งานนิติการ	

งานนโยบายแผนพฒันาและงบประมาณ	งานหลกัสตูร	ต�าราทางวชิาการและคมัภร์ีพทุธศาสตร์	

งานวเิทศสมัพนัธ์	งานสือ่สารองค์กร	งานมาตรฐานและประกันคณุภาพการศกึษา	งานตรวจสอบ

และประเมินผล	งานส่งเสริมการสอนศีลธรรม	และงานสภามหาวิทยาลัย	และปฏิบัติงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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ภาพกิจกรรมส�านักงานอธิการบดี

	   	  
กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

ประจ�าปี	๒55๖

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	จัดท�าค�าขอ 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒55๖

พิธีประสาทปริญญา	ประจ�าปี	๒55๗

พิธีประสาทปริญญา	ประจ�าปี	๒55๗

กิจกรรมปฐมนิเทศเปิดการศึกษา 
ประจ�าปีการศึกษา	๒55๗

การสัมมนาเชิงวิชาการ	ประจ�าป	ี๒55๖
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กิจกรรมอบรมบุคลากรใหม่	ประจ�าปี	๒55๗

การจัดสัมมนาประชุมผู้บริหาร โครงการความคิดเชิงระบบ	

กิจกรรมอบรมบุคลากรใหม่	ประจ�าปี	๒55๗

	  

	  

	  

	  

	   	  

	   	  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประชุมมหาวิทยาลัย

ที่ตั้ง  ส�านักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	
๗๙	หมู่	1	ถนนพหลโยธิน	กม.55	ต�าบลล�าไทร	อ�าเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
131๗๐	โทรศัพท์	๐35-๒๔8-๐3๒	โทรสาร	๐35-๒๔8-๐๐๖
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 ข.ส�านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 ส�านกัหอสมดุและเทคโนโลยสีารสนเทศ		มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย	เป็น

ส่วนงานที่พัฒนามาจากหอสมุดกลาง	 เดิมต้ังอยู่ห้องมุขชั้นล่าง	ของอาคารมหาธาตุวิทยาลัย	

กรุงเทพมหานคร		และได้เปิดด�าเนินการปรากฏเป็นหลักฐานในรายงานการประชุมของคณะ

กรรมการบริหาร	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๔๙3		ถึงการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัย	โดยห้องสมุดเป็น

เพียงแผนกหนึ่งขึ้นอยู่กับกองวิชาการ	 โดยใช้ชื่อว่า	“งานแผนกห้องสมุด”	โดยมีหัวหน้าแผนก

เป็นผู้รับผิดชอบ

						 ปี	พ.ศ.	๒๔๙๙		มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบข้อบังคับ		ว่าด้วยกิจการห้องสมุด		ซึ่งนับ

ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยที่ด�าเนินการห้องสมุดอย่างมีรูปแบบ	ก�าหนดให้ห้องสมุดมี

คณะกรรมการประจ�าห้องสมุด	มีเลขาธิการเป็นประธาน	และบรรณารักษ์เป็นเลขานุการ

						 ปี	พ.ศ.	๒5๐5		มหาวิทยาลัยได้บูรณปฏิสังขรณ์		ศาลาการเปรียญบรมมหาสุรสิงหนาท		

ทีใ่ช้เป็นส�านักงานกลางของมหาวทิยาลยั	เม่ือเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว	จึงได้ย้ายห้องสมดุมาตัง้ทีศ่าลา

การเปรียญแทน	โดยใช้ชื่อว่า	“หอสมุดกลาง”	และได้ประกาศระเบียบว่าด้วยกิจการหอสมุด

กลาง		ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	พุทธศักราช	๒5๐5	เพื่อให้กิจการห้องสมุดเป็นไปอย่างมีระบบ	และ

มีประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

						 ต่อมาปี	พ.ศ.	๒51๒	หอสมุดกลาง	ยกฐานะเป็น	“กองห้องสมุด”	สังกัดส�านักงาน

เลขาธิการ

						 ปี	พ.ศ.	๒513	ตั้งแผนกจัดหาและวิชาการ	

	 ปี	พ.ศ.	๒51๔	มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบว่าด้วยการบริการผู้เข้าใช้ห้องสมุดแผนก
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ภาษาอังกฤษ	เพื่อเปิดให้การบริการแก่เจ้าหน้าที่	ครู	อาจารย์	นิสิต	นักศึกษาและนักเรียนแห่ง

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	และบุคคลภายในทั่วไปที่สนใจ	ได้ศึกษา	ค้นคว้า

						 ปี	พ.ศ.	๒5๒๖	ได้ยกฐานะจากกองห้องสมุด	เป็น	“ส�านักหอสมุดกลาง”

	 ปี	พ.ศ.	๒5๒8	ได้ย้ายห้องสมุดแผนกภาษาอังกฤษไปอยู่รวมกันกับหอสมุดกลาง

	 ปี	พ.ศ.	๒53๐	มหาวิทยาลัยได้ประกาศการแบ่งส่วนงานใหม่	“ส�านักหอสมุดกลาง”	อยู่

ในสังกัดส�านักงานอธิการบดี	

						 ปี	พ.ศ.	๒5๔๐	ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนงานให้เหมาะสม		สอดคล้องกับพระราช

บัญญัติและหน่วยงานในก�ากับของรัฐ	และการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ	

						 วันที่	3	กันยายน	พ.ศ.๒5๔1	เปลี่ยนจากส�านักหอสมุดกลาง	เป็น	“ส�านักหอสมุดและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ”	แบ่งงานออกเป็น	3	ส่วน	คือ	

	 1.	ส�านักงานบริหาร		ที่ตั้งอาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วัดมหาธาตุ

	 ๒.	ส่วนหอสมุดกลาง	ที่ตั้งห้องสมุดอาคาร	1	วัดมหาธาตุ	และอาคาร	๒	วัดศรีสุดาราม

	 3.	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ	ที่ตั้งอาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วัดมหาธาตุ

	 ปี	พ.ศ.	๒551	 	 	ส�านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ได้ย้ายสถานที่ท�าการไป 

ปฏิบัติงาน	ณ	อาคารส�านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย	ต�าบลล�าไทร	อ�าเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	อันเป็นศูนย์การศึกษา

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัแห่งใหม่	โดยได้รบัการอปุถมัภ์จาก	เจ้าประคณุสมเดจ็

พระมหารัชมังคลาจารย์	 เจ้าอาวาสวัดปากน�้าภาษีเจริญ	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์	จ�านวน	5	ชั้น		(สร้างเมื่อปี	พ.ศ.	๒5๔๗)	

	 ปี	พ.ศ.	๒55๖		มหาวิทยาลัยได้ประกาศก�าหนดส่วนงานใหม่	แบ่งงานออกเป็น		๒	ส่วน		

คือ	1)	ส่วนหอสมุดกลาง	๒)	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ	 โดยการพัฒนาส�านักหอสมุดและ

เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต	 เป็นองค์กรชั้นน�าที่ให้การบริการด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศและทรพัยากรสารสนเทศท่ีทนัสมยั	มปีระสทิธภิาพ		พร้อมด�าเนนิงานตาม

นโยบายและพันธกิจที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย	ตามปรัชญาท่ีว่า	ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา		

พัฒนาวิทยบริการ	ก้าวทันเทคโนโลยี

	 พร้อมด�าเนินการตามพันธกิจ	3	หลัก	ประกอบด้วย	1)	พัฒนาศูนย์การเรียนรู้พระพุทธ

ศาสนา	๒)	ให้บรกิารทรพัยากรสารสนเทศด้านพระพทุธศาสนา	และ	3)	ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ที่ตั้ง ส�านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

๗๙	หมู่	1	ถนนพหลโยธิน	กม.55	ต�าบลล�าไทร	อ�าเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
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ภาพกิจกรรมของส�านักเทคโนโลยีและหอสมุดกลาง
	  	  

เปิดป้ายห้องสมุดจ�านงค์	ทองประเสริฐ

บรรยายให้ความรู้

บรรยากาศห้องสมุด บรรยากาศห้องสมุด

บริการวิชาการ

ภาพผู้บริหารประชุมบุคลากร	
	   	  

	   	  

	  

	  
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตู้คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
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 ค.ส�านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

	 วันที่	3	กันยายน	พ.ศ.๒5๔1	ก่อตั้งส�านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม	

	 ส�านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม	มีภารกิจเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่

สังคม	งานธรรมวิจัย	ธรรมนิเทศ	การจัดการเรียนการสอนอภิธรรม	การจัดการเรียนการสอน

พุทธศาสนาวันอาทิตย	์การประชาสัมพันธ์และเผยแผ่	การบริการฝึกอบรม	การปฏิบัติวิปัสสนา

กัมมัฏฐาน		

	 ปี	พ.ศ.	๒55๖	มหาวทิยาลยัได้ประกาศก�าหนดส่วนงานใหม่	แบ่งงานออกเป็น	๔	ส่วน		คอื 

 ๑. ส่วนงานบริหาร	 มีอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร	 งาน

ประชาสัมพันธ์และเผยแผ่	 ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย	ผ่านสื่อโทรทัศน์	วิทยุกระจายเสียงหรือสื่ออื่นๆ	ประกอบด้วย 

๒	กลุ่มงาน	คือ

	 	 1)	กลุ่มงานบริหารงาน

	 	 ๒)	กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

 ๒. ส่วนธรรมนิเทศ	มีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร	งานพัฒนา

ศาสนาแคมป์สน	งานมหาจุฬาอาศรม	งานบริการฝึกอบรม	ปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่สังคม	

ประสานงานกับมูลนธิ	ิหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเพือ่รบับรจิาคทรพัย์บ�ารงุ	การจดักจิกรรมการเผยแผ่	

อ�านวยความสะดวก	ประสานงานสถานที	่การจดัอบรม	สมัมนา	และประชมุเกีย่วกบัการบรกิาร

วิชาการแก่สังคม	ส่งเสริมสนับสนุน	บริการฝึกอบรมเกี่ยวกับ	คุณธรรม	จริยธรรม	วิปัสสนา 

กัมมัฏฐาน	ประกอบด้วย	3	กลุ่มงาน	คือ

	 	 1)	กลุ่มงานธรรมวิจัย

	 	 ๒)	กลุ่มงานพัฒนาศาสนาแคมป์สน

	 	 3)	กลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม

 ๓. อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย	มีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร			

งานจัดการหลักสูตรและการสอนอภิธรรม	ปฏิบัติงานวางแผนด้านการจัดการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตร	ระดับอภิธรรมบัณฑิต	การด�าเนินการจัดท�า	พัฒนาหลักสูตรพระอภิธรรม	

ประกอบด้วย	๒	กลุ่มงาน	คือ	

	 	 1)	กลุ่มงานบริหาร

	 	 ๒)	กลุ่มงานหลักสูตรและการสอน

 ๔. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มีอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน

บรหิาร	งานวชิาการ	จดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมอืน่	พฒันาหลักสูตร	จดัการเรียนการสอน

และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร	ประกอบด้วย	๒	กลุ่มงาน	คือ
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	 	 1)	กลุ่มงานบริหาร

	 	 ๒)	กลุ่มงานวิชาการและกิจกรรม

	  

	  

	   	  

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่	๔

ถวายภัตตาหารผู้บริหาร	คณาจารย์	เจ้าหน้าที่

และพระนิสิต	มจร.

ถวายภัตตาหารผู้บริหาร	คณาจารย์	เจ้าหน้าที่

และพระนิสิต	มจร.

ภาพกิจกรรม	ส่วนธรรมนิเทศ	

กลุ่มงานธรรมวิจัย
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กลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน 
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

การเรียนการสอน
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน 
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

กลุ่มงานพัฒนาแคมป์สน

ทีต่ัง้	ส�านกัส่งเสรมิพระพทุธศาสนาและบรกิารสงัคม	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	

๗๙	หมู่	1	ถนนพหลโยธิน	กม.55	ต�าบลล�าไทร	อ�าเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
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 ง.ส�านักทะเบียนและวัดผล
	 ส�านักทะเบียนและวัดผล	 เป็นหน่วยงานระดับส�านักของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวทิยาลยั	ทีด่�าเนนิการจดัตัง้ขึน้เมือ่	1๐	พฤษภาคม	พ.ศ.๒๔๙๙	ซ่ึงเป็นแผนก	1	ใน	๖	แผนก	

ที่สังกัดอยู่ในส�านักเลขาธิการ	ของการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยในสมัยนั้น	คือ	แผนกบาลี

อุดมศึกษาคณะพุทธศาสตร์	แผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา	แผนกบาลีอบรมศึกษา	แผนกบาลี

มัธยมศึกษาตอนปลาย	แผนกบาลีมัธยมศึกษาตอนต้น	และส�านักงานเลขาธิการ	และเมื่อป	ี

๒51๒	ได้มีนิสิตเพิ่มมากขึ้นได้แยกออกมาเป็น	“แผนกทะเบียน”	สังกัดกองกลาง

		 เม่ือปี	พ.ศ.๒5๒๖	ได้มข้ีอบังคบัมหาวทิยาลยั	ว่าด้วยการศกึษาขัน้ปรญิญาตรใีห้	“แผนก

ทะเบียน”	เป็น	“ส�านักทะเบียนและวัดผล”	ยกฐานะหัวหน้าแผนก	เป็นผู้อ�านวยการ	ซึ่งอยู่ใน

สังกัดส�านักงานเลขาธิการ

		 เมื่อปี	พ.ศ.๒53๐	ได้มีประกาศการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยให้ส�านักทะเบียนและ

วัดผลขึ้นตรงต่อส�านักงานอธิการบดี	 โดยผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	และแบ่งงานเป็น	 

๒	ฝ่าย	คือ	1.	ฝ่ายทะเบียนนิสิต	๒.	ฝ่ายวัดผลการศึกษา	รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผล	 

ทั้งส่วนกลาง	วิทยาเขต	และบัณฑิตวิทยาลัย	

		 เมื่อปี	พ.ศ.๒5๔๐	มหาวิทยาลัยได้มีพระราชบัญญัติ	พ.ศ.	๒5๔๐	ได้มีการยุบเลิกหน่วย

งานเดิมจาก	ส�านักทะเบียนและวัดผล	 เป็นกองทะเบียนและวัดผล	ให้สอดคล้องกับการจัดต้ัง

ส่วนงานและการแบ่งส่วนงานที่ได้จัดท�าเป็นข้อก�าหนด	 และประกาศของมหาวิทยาลัย	 

พ.ศ.	๒5๔1	 ให้กองทะเบียนและวัดผล	 ไปสังกัดอยู่ในส่วนงาน	ส�านักอธิการบดี	กองที่	๔	 

แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น	๒	ฝ่าย	คือ	ฝ่ายทะเบียนนิสิต	และฝ่ายประเมินผลการศึกษา

		 เมื่อปี	พ.ศ.๒5๔5	สภามหาวิทยาลัยได้มีค�าสั่งมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 

จัดท�าระบบทะเบียนและวัดผลโดยให้คณะกรรมการมีอ�านาจและหน้าที่ในการด�าเนินการ 

จัดท�าร่างระบบทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัยทุกระดับและได้ด�าเนินการจัดท�าระบบ

ทะเบียนเสร็จ	และอนุมัติให้ใช้ระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย	 เมื่อปี	๒5๔๗	สามารถรองรับ

งานทะเบียนทั้งส่วนกลาง	วิทยาเขต	วิทยาลัยสงฆ์	ห้องเรียน	หน่วยวิทยบริการ	และสถาบัน

สมทบของมหาวิทยาลัย

		 พ.ศ.	๒55๖	สภามหาวทิยาลยัได้มมีตอินมุตัอิอกข้อก�าหนดมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ

ราชวทิยาลยั		ให้ยกฐานะกองทะเบียนและวดัผล	สงักดัส�านกังานอธกิารบดขีึน้เป็นส�านกัทะเบยีน

และวัดผล	ตั้งแต่วันที่	๒๙	มกราคม	พ.ศ.	๒55๖	เป็นต้นไป		

	 พ.ศ.	๒55๖	มหาวิทยาลัยได้ประกาศมหาวิทยาลัย	 เรื่องการแบ่งส่วนงาน	 (ฉบับที่	3)	

พุทธศักราช	๒55๖	และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	13๐	ตอนพิเศษ	๖1	ง	หน้า	

๔1	ลงวันที	่๒3	พฤษภาคม	พ.ศ.๒55๖		มีผลใช้เมื่อวันที่	๒๔	พฤษภาคม	พ.ศ.๒55๖	ท�าให้

การแบ่งส่วนงานของส�านักทะเบียนและวัดผล	เป็น	๒	ส่วน	คือ	
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		 	 1.	ส่วนทะเบียนนิสิต

		 	 ๒.	ส่วนประเมินผลการศึกษา

	 พ.ศ.	๒55๖	 	มหาวิทยาลัยได้มีการประกาศการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 

(ฉบับที่	8)	พุทธศักราช		๒55๖

	 ให้แบ่งส่วนงานของส�านักทะเบียนและวัดผล	ดังนี้

	 	 1.	ส่วนทะเบียนนิสิต	มี	3	ฝ่าย	คือ

	 	 	 1)	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

		 	 	 ๒)	ฝ่ายรับเข้าศึกษา

		 	 	 3)	ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา

		 	 ๒.	ส่วนประเมินผลการศึกษา		มี		๒		ฝ่ายคือ

		 	 	 1)	ฝ่ายการเรียนการสอนและการสอบ

		 	 	 ๒)	ฝ่ายประมวลผลการศึกษา

	 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งส�านักทะเบียนและวัดผล	ต้องการให้ศูนย์ข้อมูลทางการศึกษา

ในงานที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและสถิติการศึกษาของนิสิต	และการวัดและประเมินผลการ

ศึกษา	 เพื่อให้สามารถน�าข้อมูลท่ีได้จากด�าเนินการนั้นไปใช้ในการวางแผนการบริหารและการ

พัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

  หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน และฝ่ายต่าง ๆ

		 ส�านักทะเบียนและวัดผล	 มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสนับสนุนภารกิจของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 	 เกี่ยวกับการจัดการศึกษา	 โดยการรับนิสิต	 งาน

ทะเบยีนและสถติกิารศกึษา	งานลงทะเบียนเรยีน	งานจดัตารางสอนและตารางสอบ	งานประมวล

ผลการศึกษา	การออกหนังสือส�าคัญแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา	งานทะเบียนสารสนเทศการศึกษา		

งานภาวะผูมี้งานท�าและงานปรญิญาบตัร		โดยการท�าฐานข้อมลูนสิติตัง้แต่แรกเข้าจนส�าเรจ็การ

ศึกษา

	 โดยส�านักทะเบียนและวัดผล	 ได้ก�าหนดภาระงานของฝ่ายต่างๆ	 ในสังกัด	 (โดยสังเขป)		

ดังนี้

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป		ท�าหน้าที่สนับสนุนการด�าเนินงานฝ่ายต่างๆ		ของส�านักทะเบียน

และวัดผล		ในด้านงานบริหารและธุรการประสานงานด้านการเงินและพัสด	ุ	นโยบายและแผน

บรหิารการศกึษา	การให้บรกิารนสิติ	หรอืงานอืน่ๆ		และปฏบิติังานอืน่เกีย่วข้องหรือท่ีได้รับมอบ

หมาย

  ฝ่ายรับเข้าศึกษา 	ท�าหน้าที่ประสานงานการรับนิสิตใหม	่	ปฏิบัติงานจัดท�าคู่มือ	การรับ

สมัคร	การจัดสอบคัดเลือกนิสิต	การรับมอบตัวนิสิตใหม่	การตรวจสอบวุฒิการศึกษา		และงาน
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เรียนเสริมหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย		หรืองานอื่น	ๆ		และปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย

  ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา	ท�าหน้าท่ีเก็บรวบรวมทะเบียนประวัติ	 ระเบียนการ

ศกึษา		การลงทะเบยีนเรยีน		การตรวจสอบออกเลขประจ�าตัวนสิิตใหม่	การจัดพิมพ์รายงานผล

การลงทะเบียนเรียน		หรืองานอื่นๆ	และปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  ฝ่ายการเรยีนการสอนและการสอบ	ร่วมท�าหน้าทีจั่ดตารางสอนในแต่ละภาคการศกึษา		

การจัดท�าข้อสอบ	การจัดตารางสอบและขั้นตอนการจัดสอบ	งานคลังข้อสอบ		หรืองานอื่น	ๆ		

และปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  ฝ่ายประมวลผลการศกึษา		ท�าหน้าทีป่ระมวลข้อมลูทางการศกึษา		การแจ้งผลการศกึษา		

การตรวจสอบผลการศึกษาขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา		การออกหนังสือส�าคัญแก่ผู้

ส�าเรจ็การศกึษา		และการพมิพ์ใบปรญิญาบตัร		งานภาวะผูม้งีานท�า		หรอืงานอืน่ๆ		และปฏบิตัิ

งานอื่นเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ภาพกิจกรรม
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ที่ตั้ง  ห้อง	C	300	ชั้น	3		โซน	C		อาคารเรียนรวม		มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

โทรศัพท์/โทรสาร		๐-35๒๔-8๐๖๒

	 และ	ห้อง	31๐		ชัน้	3		อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั		วดัมหาธาตุยวุราชรงัสฤษฎิ์	

กรุงเทพมหานคร	โทรศัพท์/โทรสาร		๐-๒๒๒1-88๙1

		 เว็บไซต์	:		reg.mcu.ac.th,	reg.mcu.ac.th/eval
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  จ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
	 สถาบนัวจิยัพทุธศาสตร์	มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย	ก่อตัง้ขึน้เมือ่วนัที	่8	

พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒5๒๒	เพื่อเป็นอนุสรณ์เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

จุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช		ได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวทิยาลยั	ครบรอบ	๙๐	ปี		มภีารกจิส�าคญัคอื	ด�าเนนิการวจิยัและพฒันางานวชิาการ		

เพื่อสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน	เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระ

ไตรปิฎก	โดยวิธีสหวิทยาการแล้วน�าองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาศีลธรรมและ

จริยธรรมของสังคม	รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

	 สถาบนัวจิยัพทุธศาสตร์	แม้จะก่อตัง้มาตัง้แต่	พ.ศ.๒5๒๒	กต็าม	แต่การด�าเนนิงานสนอง

นโยบายตามวตัถปุระสงค์ทีต่ัง้เอาไว้	ได้เริม่ปฏบิติัอย่างจริงจังเมือ่	พ.ศ.	๒5๒๗		โดยมหาวทิยาลัย

ได้ออกค�าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการข้ึนมา	๒	คณะ	คอื	คณะกรรมการนโยบาย	และคณะกรรมการ

ด�าเนนิงาน	รวมทัง้ได้แต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีปฏิบติังานซ่ึงประกอบด้วย	ผูอ้�านวยการ	รองผู้อ�านวยการ		

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ		และเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ			

	 การด�าเนินงานในระยะแรก	ฝ่ายบริหารได้ด�าเนินตามนโยบายที่ก�าหนดไว้ควบคู่ไปกับ 

การศึกษารูปแบบการท�างาน	ดังนั้นในปี	พ.ศ.๒53๐	จึงได้จัดประชุมก�าหนดนโยบายเร่งด่วน

ของสถาบนั	คอื		สถาบนัวจิยัพทุธศาสตร์จะต้องเน้นการวจิยัตนเองเป็นหลกั	เพ่ือให้ทราบบทบาท

และประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ต่อมาคณะอนุกรรมการ 

ยกร่างงานวิจัยจึงได้ก�าหนดโครงการวิจัยขึ้นมา	3	โครงการ	คือ	

	 1)	ประสิทธิภาพการผลิตพระพุทธศาสตรบัณฑิต		

	 ๒)	ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในทัศนะของอาจารย์	

บัณฑิตพุทธศาสตรบัณฑิตและพระสังฆาธิการ		

	 3)	ศึกษาติดตามผลผู้ส�าเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต	ปี	พ.ศ.๒5๒8-๒5๒๙		

	 โดยมอบหมายให้สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	 เร่งด�าเนินการให้แล้วเสร็จทันงานฉลอง	มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครบ	1๐๐	ป	ีในปี	พ.ศ.๒53๒	

	 จากนั้น	สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	ได้ด�าเนินการพัฒนาโครงการวิจัย	และพัฒนาบุคลากร

ของมหาวทิยาลยัอย่างต่อเนือ่ง	ท้ังการจดัประชมุเชงิปฏบิติัการ	“โครงการพัฒนาบคุลาการด้าน

การวจิยั”	เป็นประจ�าทกุปี	เพือ่เป็นการเพิม่ทกัษะ	และประสบการณ์	ในการเขยีนโครงการวจัิย

เพือ่ขอรบัทนุอุดหนนุการวจิยั	จากส่วนงานภาครฐั	และเอกชน	การจดัสมัมนาเสนอผลงานวจิยั

นานาชาติ	ซึ่งสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	เริ่มด�าเนินการจัดสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติขึ้น	เมื่อปี	

พ.ศ.	๒55๒	เป็นครั้งแรก	เพื่อเป็นเวทีส�าหรับบุคาลาการของมหาวิทยาลัย	นักวิชาการ	นักวิจัย	

คณาจารย์	นสิติ	และผูส้นใจ	ในการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ	และงานวจัิยทางพระพุทธศาสนา	

โดยมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ	คณาจารย์	นักวิจัย	นิสิตทั้งในประเทศ	และต่างประเทศเข้าร่วมงาน	
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เพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย	คือ	การพัฒนางานวิจัยทางพระพุทธศาสนาควบคู่

กับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคม

 ยุทธศาสตร์

	 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาใน

ระดับชาติและนานาชาติ

 วัตถุประสงค์

	 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาท่ีได้รับการเผยแพร่	ประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนาจิตใจและสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 ปณิธาน

	 ศูนย์กลางการวิจัยพระพุทธศาสนา	บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่	 เพื่อพัฒนาจิตใจและ

ปัญญา

 กลยุทธ์

	 1.	พัฒนานักวิจัย	ผลิตผลงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มความรู้	และ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือนักวิจัยและการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

	 ๒.	ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

	 3.	ส่งเสริมและสนับสนุนการน�าองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน	การ

พัฒนาบุคคลและสังคม	และกิจการคณะสงฆ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

	 ๔.	ส่งเสริมให้ผลการวิจัยได้รับการอ้างอิง	การน�าเสนอ	การน�าไปใช้	การตีพิมพ	์และได้

รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ

	 5.	พัฒนาระบบการบริหารการจัดการงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

      พันธกิจ 

	 1.	ก�าหนดระบบและกลไกทีส่อดคล้องกบันโยบาย	ยุทธศาสตร์การวจิยัและงานสร้างสรรค์

ของมหาวิทยาลัย	

	 ๒.	ศูนย์กลางการบริหารจัดการงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย	

	 3.	ส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยและเสริมสร้างจรรยาบรรณแก่นักวิจัย

	 ๔.	สนับสนุนการด�าเนินงานเครือข่ายงานวิจัยเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ	

	 5.	 เผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์สู่ท้องถ่ิน	ชุมชน	สังคม	และ

นานาชาติ

	 ๖.	พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส	
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ภาพกิจกรรมสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

	   	  

	  
	  

	   	  

สัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ	ครั้งที่	๒	
ณ	มจร	อยุธยา

สัมมนาผลงานวิจัยนานาชาต	ิครั้งที่	๖	
ณ	จังหวัดเชียงใหม่

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดท�าข้อ
เสนอโครงการวิจัย

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดท�าข้อเสนอ
โครงการวิจัย

ที่ตั้ง 

ชั้น	3	อาคารส�านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย		

โทรศัพท์/โทรสาร		๐-35๒๔-8๗3
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 ฉ.สถาบันภาษา
	 มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัได้ด�าเนนิการจดัการเรยีนการสอน	เพือ่ให้เป็น
ตามปรัชญาที่ว่า	“จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจ
และสังคม”	 โดยในระดับนานาชาติน้ัน	 	มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากชาวพุทธทั่วโลกว่า
เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลกที่ส�าคัญแห่งหนึ่ง	ทั้งนี้โดยอ้างอิงจากจ�านวน
นิสติชาวต่างประเทศทีใ่ห้ความสนใจเข้าศกึษาต่อทัง้ในระดับปริญญาตรี	ปรญิญาโท	และปรญิญา
เอก	มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี	ซึ่งผลของการจัดกิจกรรมจากการด�าเนินตามนโยบายดังกล่าว	
ท�าให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	โดยพระธรรมโกศาจารย์,	ศ.ดร.	อธิการบดี	ได้
เล็งเห็นถึงความจ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากร	ตลอดจนนิสิตของ
มหาวิทยาลัย	จึงมีนโยบายที่จะจัดตั้งสถาบันภาษาขึ้น
	 วันที่	๒๙	ตุลาคม	๒55๒	ได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันภาษาขึ้นตามมติของสภา
วิชาการ	ครั้งที่	8/๒55๒		ใช้ชื่อส่วนงานว่า	“สถาบันภาษา	มจร”	และประกาศเป็นข้อก�าหนด
ในราชกิจจานุเบกษา	1๒๙	ตอนพิเศษ	15๔	ง	ลงวันที่	1๖	สิงหาคม	๒555	ว่า	“มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	อนุมัติให้จัดตั้งสถาบันภาษา	 ต้ังแต่วันพุธท่ี	๒๗	มิถุนายน	พ.ศ.	
๒555	เป็นต้นไป”	
	 ในช่วงแรก	สถาบนัภาษาเปิดการเรยีนการสอนภาษาองักฤษทัว่ไป	โดยเปิดให้ผูส้นใจ	ทัง้
ท่ีเป็นบคุลากร	นสิติ	และประชาชนทัว่ไปศกึษาภาษาองักฤษจากอาจารย์เจ้าของภาษา	จากนัน้
ได้ริเริ่มด�าเนินโครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่บุคลากรที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย	 โดยท�าความร่วมมือกับสถาบันสอนภาษาจากเมืองออกซ์ฟอร์ด	ประเทศอังกฤษ
ส่งอาจารย์ผู้เช่ียวชาญมาท�าการสอน	นอกจากนี้	สถาบันภาษายังขยายการเรียนการสอนไปสู่
ภาษาอื่นๆ	ประกอบด้วย	ภาษาไทย	ภาษาญี่ปุ่น	และภาษาจีน	ตามล�าดับ
	 ปี	พ.ศ.	๒55๒	ได้เปิดสอนภาษาอังกฤษและภาษาไทยแก่นิสิตชาวต่างประเทศ	ระดับ
ปริญญาตรี	
	 ปี	พ.ศ.	๒553	สถาบนัภาษาได้จดัตัง้กองทนุพฒันาสถาบนัภายใต้ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ว่าด้วยกองทุนสถาบันภาษา	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั	พทุธศักราช	๒553		โดยได้รบัทนุตัง้ต้นสนบัสนนุจากนายแพทย์รศัม	ีคณุหญงิสมปอง	
วรรณิสสร	จ�านวน	1,๐๐๐,๐๐๐	บาท	(หนึ่งล้านบาทถ้วน)
	 ปี	พ.ศ.	๒55๔	ได้รับหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนและสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
แก่นิสิตระดับปริญญาเอก	ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ว่าด้วยการ
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส�าหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต	พุทธศักราช	๒55๔	
ต่อมาในปี	พ.ศ.๒55๖	สถาบันภาษา	ได้แยกส่วนงานภายใน	ออกเป็น	๒	ส่วนงาน	คือ
 ๑. ส่วนงานบริหาร
	 มีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารและงานสารนิเทศของสถาบัน	
และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย	แบ่งออกเป็น	๒	กลุ่มงาน	คือ
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	 	 1.1	กลุ่มงานบริหาร	ปฏิบัติงานด้านธุรการ	ประสานงานด้านงบประมาณ	การเงิน	
การบญัชี	พสัด	ุนโยบายและแผนพฒันา	ประสานงานกบัส่วนงาน	และปฏบิตังิานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
	 	 1.๒	กลุ่มงานวางแผน	วิจัยและพัฒนา	ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน	การประกัน
คุณภาพ	การจดัการความรู	้การบรหิารความเสีย่ง	การวจิยัและพฒันาสถาบนัภาษา	และกจิกรรม
ภายในสถาบันภาษาให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และนโยบายของมหาวทิยาลยั	และปฏบิติังาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 ๒. ส่วนงานวิชาการ
	 มีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตรและ 
งานบริหารวิชาการของสถาบัน	และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
	 	 ๒.1	กลุ่มงานจัดการศึกษา	ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ	
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	จัดท�าต�าราหลักสูตร	พัฒนาสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งประสาน
งานการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาของคณะ	วิทยาเขต	วิทยาลัย	หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	
และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
	 	 ๒.๒	กลุม่งานบรกิารวิชาการ	ปฏบิตังิานด้านบรกิารวชิาการภาษาในหลกัสตูรวฒุบิตัร
ภาษาต่างประเทศ	การเขียนบทความทางวิชาการ	การบริการการแปลภาษาต่างประเทศ	การ
จัดทดสอบภาษาต่างประเทศ	การให้บริการห้องสมุดและสื่อการเรียนการสอนด้านภาษา	และ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

	 ปัจจบุนัสถาบนัภาษา	เปิดการเรยีนการสอนและสอบวดัความรูด้้านภาษาองักฤษแก่นสิติ
ทกุระดบัของมหาวทิยาลยั	รวมท้ังเปิดสอนภาษาอืน่ๆ	เช่น	ภาษาจีน	ภาษาญ่ีปุน่	ภาษาเวยีดนาม	
ภาษาพม่า	และภาษาไทย	และยังคงด�าเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ	ตามพันธกิจบริการวิชาการ
แก่สังคมอีกหลายโครงการ	และยังคงด�าเนินงานในฐานะเลขานุการจัดการประชุมนานาชาติ
วิสาขบูชาวันส�าคัญสากลของโลก	และงานอื่นๆ	ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายด้วยความยินดีและ
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง	เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้

	สมเด็จพระเทพฯ	เสด็จเยี่ยมชม	ห้องสมุดสถาบันภาษา	(วิสปาร์ค)
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ภาพกิจกรรมสถาบันภาษา

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

สถาบันภาษาศึกษาดูงานที	่มหาวิทยาลัยบูรพา

คอร์สภาษาเวียดนามคอร์สภาษาพม่า

	  

ที่ตั้ง	 โซน	D	๔๐๐	ชั้น	๔	อาคารเรียนรวม	 	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย		
โทรศัพท์/โทรสาร		๐-35๒๔-8๐๙8

คอร์สการท�าอาหารญี่ปุ่น

ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตดีงามมหกรรมภาษา	ศาสนา	และวัฒนธรรมอาเซียน	ครั้งที่	1
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 ช. สถาบันวิปัสสนาธุระ
	 สถาบันวิปัสสนาธุระ	 เดิมเรียกว่า	 ส�านักงานกลางกองวิปัสสนาธุระ	 อยู่ภายใต้การ 

บริหาร	งานของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์	 โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์	 (อาจ	อาสภมหาเถร)	

อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ	สมัยที่ด�ารงต�าแหน่งสังฆมนตรีว่าการปกครอง	เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น	และจุด

ประสงค์เพือ่การศึกษาดา้นวิปัสสนาธรุะของวดัมหาธาตกุารด�าเนินงานในเบื้องต้น	ได้อาราธนา

พระภาวนาภิรามเถร	 (สุข	ปวโร)	ผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถในทางวิปัสสนาธุระ

แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม	กรุงเทพมหานคร	มาเป็นอาจารย์ฝึกสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานที่พระ

อุโบสถวัดมหาธาตุ	มีพุทธบริษัททั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ให้ความสนใจเข้ามาฝึกปฏิบัติมิได้ขาด	

และบรรพชิตที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติรุ่นแรก	๒	รูป	คือ	พระมหาโชดก	ญาณสิทธิ	ป.ธ.	๙	(พระ

ธรรมธีรราชมหามุนี)	วัดมหาธาตุ	และพระครูสังวรสมาธิวัตร	วัดเพลงวิปัสสนา

	 ต่อมาในปี	พ.ศ.	๒๔๙5	พระพิมลธรรมได้ส่งพระมหาโชดก	ญาณสิทฺธิ	ป.ธ.	๙	ไปศึกษา	

ดงูานวปัิสสนาธรุะท่ีส�านกัศาสยสิสา	เมอืงแรงกนู	ประเทศพม่า	ซึง่เป็นส�านกัวปัิสสนาทีม่ชีือ่เสยีง

ของพม่าเป็นเวลา	1	ปี	 เมื่อครบก�าหนดแล้วจึงได้กลับคืนสู่ประเทศไทย	พร้อมกันนี้พระมหา

โชดก	ยงัได้นิมนต์พระวิปัสสนาจารย์ชาวพม่าผูช้�านาญ(ตามค�าขอของรฐับาลไทยต่อรฐับาลพม่า)	

จากประเทศพม่ามาด้วย	๒	รปู	คอื	พระอาจารย์อาสภเถร	ประธานกมัมฏัฐานาจาริยะ	และพระ

อาจารย์อนิทวังสะ	มาเพือ่ช่วยฝึกสอนวปัิสสนาธรุะในประเทศไทยด้วย	ซ่ึงการได้นมินต์พระเถระ

ทั้งสองมาก็เป็นไปตามด�าริของพระพิมลธรรม

	 ในปี	พ.ศ.	๒๔๙๖	พระมหาโชดก	ญาณสิทฺธิ	และพระครูประกาศสมาธิคุณ	ได้เป็นก�าลัง	

ส�าคัญในการฝึกสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานในวัดมหาธาตุ	 ซ่ึงนับวันจะมีผู้สนในปฏิบัติกัมมัฏฐาน

เพิม่จ�านวนมากขึน้โดยล�าดบั	พระสงัฆาธกิาร	ผูบ้ริหารคณะสงฆ์กใ็ห้ความสนใจได้จัดส่งครูสอน

พระปรยิตัธิรรมเข้ามาฝึกอบรมวปัิสสนากมัมฏัฐานแล้วกลับไปเสนอพระภกิษ	ุสามเณร	อบุาสก	

อบุาสกิา	ภายในเขตปกครองของตน	จนปรากฏว่าส�านกัวปัิสสนากมัมฏัฐานได้เกดิขึน้ทัว่ประเทศ	

แม้แต่สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน	ีได้เสดจ็มาสมาทานพระวปัิสสนากมัมฏัฐาน	ทีพ่ระ

อารามแห่งนี้	และพระมงคลเทพมุนี	(หลวงพ่อสด	วัดปากน�้า)	ก็ได้มาศึกษาวิปัสสนากัมมัฏฐาน

แบบนี้และรับรองว่า	ส�านักนี้ปฏิบัติถูกต้องตามแนวทางสติปัฏฐาน	๔

	 วิปัสสนากัมมัฏฐานในต่างประเทศ	ในปี	พ.ศ.	๒5๐๗	ได้ส่งคณะพระวิปัสสนาจารย	์น�า

โดยพระราชสทิธมินุ	ี(โชดก	ญาณสทิธฺ)ิ	และพระมหาวจิติรตสิสฺทตโฺต	พธ.บ.	แห่งวดัมหาธาต	ุไป

เผยแผ่พระพทุธศาสนาในประเทศภาคพืน้ยโุรป	ได้ปฏบิติัศาสนกจิสอนวปัิสสนากมัมฏัฐานและ

พกัอยูท่ีพ่ทุธวหิารแฮมพ์สเตท	ประเทศองักฤษ	เป็นเวลา	3	เดอืน	ต่อมาได้แต่งตัง้จากคณะสงฆ์

แห่ง	ประเทศไทยเป็นหวัหน้าฝ่ายพระธรรมทูตสายต่างประเทศและได้ขยายการเผยแผ่พระพุทธ

ศาสนาไปถงึประเทศเยอรมนั	ฮอนแลนด์	ฟินแลนด์	สหรฐัอเมริกา	และแคนนาดา	โดยล�าดับ	ได้

มีผู้สนใจจ�านวนมากเข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน	ซึ่งมีพระสงฆ์ไทยเป็นผู้ท�าหน้าที่ฝึกสมาธิ	

วิปัสสนากัมมัฏฐานและสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้
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 การพัฒนาการสถาบันวิปัสสนาธุระ 

	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒5๒๔	 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงากรณราชวิทยาลัย	 ได้พิจารณา 

เห็นว่าการศึกษาในด้านวิปัสสนาธุระโดยเปิดส�านักงานกลางวิปัสสนาธุระที่วัดมหาธาตุ	

กรุงเทพมหานคร	สมควรจะได้รับการฟื้นฟูขยายการบริหารงานในรูปแบบที่มีองค์กรหลัก 

มารองรับ	จึงได้มีมติอนุมัติให้ส�านักงานกลางวิปัสสนาธุระที่วัดมหาธาตุ	 กรุงเทพมหานคร	 

เป็นสถาบันวิปัสสนากัมมัฏฐานของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมื่อวันที่	 ๙	 ธันวาคม	 

พ.ศ.	๒5๒๔	โดยมีพระพิมลธรรม	(สมเด็จพระพุฒาจารย์	:	อาจ	อาสภมหาเถร)	เป็นผู้ลงนาม

	 ปัจจุบัน	สถาบันวิปัสสนาธุระยังให้การบริการในด้านวิปัสสนากัมมัฏฐานเพื่อสืบทอด

จรรโลงสืบต่อกันมาอย่างไม่ขาดสาย	จึงเกิดเป็นส�านักวิปัสสนากัมมัฏฐานแบบ	“ยุบหนอ	 

พองหนอ”	ทั้งนี้	ก็เพราะการมองการณ์ไกลของสมเด็จพระพุฒาจารย์	(อาจ	อาสภมหาเถร)	

อดีต	สภานายกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	 นอกจากนี	้การวิปัสสนาธุระส�าหรับชาวต่างประเทศ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย	 ได้จัดตั้งศูนย์วิปัสสนานานาชาติขึ้น	 (The	 International	Buddhist	Meditation	

Center	 (I.B.M.C.))	 เมื่อปี	พ.ศ.	๒533	โดยจัดให้มีการบรรยายธรรมเป็นภาษาอังกฤษ	และ 

สอนภาค	ปฏิบตัวิปัิสสนากมัมฏัฐานอนัเป็นแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	และวฒันธรรม

ไทย	เพื่อศึกษาและวิจัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	และเพื่อให้ชาวต่างประเทศได้มีโอกาส

ปฏิบัติธรรมเข้าใจหลักธรรมอย่างแท้จริง

	 สถาบันวิปัสสนาธุระ	 เป็นส่วนงานที่ยกฐานะจากฝ่ายวิปัสสนาธุระ	ส่วนธรรมนิเทศ	 

ส�านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม	ขึ้นเป็นสถาบัน	ที่มีสถานะเทียบเท่ากับคณะ	

ส�านักหรือศูนย์	 ตามข้อก�าหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เรื่อง	การจัดตั้ง 

ส่วนงาน	(ฉบบัที	่๒)	พ.ศ.	๒55๖	ลงวนัที	่๒1	ตลุาคม	พ.ศ.	๒55๖	ประกาศในราชกจิจานเุบกษา	



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๐3

หน้า	 3๔	 เล่ม	 13๐	 ตอนพิเศษ	 ง	 วันท่ี	 ๒5	 ธันวาคม	 ๒55๖	 โดยมีพระเดชพระคุณ 

พระราชสิทธิมุนี	 รักษาการผู้อ�านวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ	 รูปแรก	สถาบันวิปัสสนาธุระ 

มีภารกิจ	อ�านาจ	หน้าที่	 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เร่ือง	 

ภารกิจ	อ�านาจ	หน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย	พ.ศ.	๒55๗	ลงวันที	่

๒๗	เมษายน	พ.ศ.	๒55๗	ดังน้ี	“สถาบันวิปัสสนาธุระ	มีภารกิจเกี่ยวกับการวางแผน	พัฒนา 

ส่งเสรมิ	เผยแผ่และให้บรกิารวชิาการด้านการปฏบิตัวิปัิสสนากมัมฏัฐาน	และฝึกอบรมคณุธรรม

งานพัฒนาคุณภาพวิปัสสนาจารย์	งานวิจัยพัฒนารูปแบบและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน	

สร้างเครือข่ายส�านักปฏิบัติธรรมและหน่วยอบรมคุณธรรมให้กว้างขวาง	แบ่งการบริหารงาน 

ออกเป็น	๒	ส่วน	คือ

 ๑. ส่วนงานบรหิาร		มอี�านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบเกีย่วกบังานบริหารงานนโยบาย

และพัฒนา	งานบุคลากรงานงบประมาณ	งานทะเบียนและงานสารสนเทศของสถาบันและ 

ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

	 	 1.1	กลุ่มงานบริหาร	ปฏิบัติงานด้านธุรการ		ประสานงานด้านงบประมาณ		การเงิน	

บุคลากร	การบัญชี	พัสดุ	นโยบายและแผนพัฒนารวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

	 	 1.๒	กลุม่งานทะเบยีนและสารสนเทศ	ปฏบิติังานจัดท�าทะเบยีนผู้ปฏบิติัธรรมและผู้เข้า

อบรมคุณธรรมให้เป็นระบบและจัดท�าเว็บไซต์	 จัดท�าฐานข้อมูล	จัดท�าท�าเนียบผู้เข้ารับการอบ

รมวิปัสสนากัมมัฏฐาน		และการฝึกอบรมคุณธรรมจัดท�ารายงานประจ�าปีของสถาบันเอกสาร

ประชาสัมพันธ์และด�าเนินงานการเผยแผ่ผลงานด้านวิปัสสนากัมมัฏฐานและการฝึกอบรม

คุณธรรมสูส่าธารณชนงานประกนัคณุภาพสถาบนั	รายงานประจ�าปีและปฏบิตังิานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย

 ๒. ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม	 	มีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวข้อง 

กับงานวิจัยและพัฒนางานวิจัยวิปัสสนาจารย์และงานบริการฝึกอบรมและปฏิบัติงานอื่น 

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

	 	 ๒.1	กลุม่งานวางแผน	วจิยัและพฒันาปฏบิติังานด้านวจิยัส่งเสรมิสนบัสนนุ	และพฒันา

รปูแบบและวธิกีารปฏบัิตวิปัิสสนากมัมฏัฐาน	ตดิตามประเมนิผล		และวางแผนพฒันาสร้างองค์

ความรูด้้านการปฏิบัตวิปัิสสนากมัมฏัฐานประสานเครอืข่ายด้านคณุธรรมให้กว้างขวางยิง่ขึน้	ส่ง

เสริมและพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

	 	 ๒.๒	กลุม่งานบรกิารฝึกอบรม		ปฏบิติังานบรกิารหลกัสตูรการฝึกปฏบิติัวปัิสสนากมัมฏั

ฐานและการฝึกอบรมคณุธรรม	แก่เยาวชน	ประชาชนทัว่ไป	ผลติหลกัสตูรการอบรมทีเ่หมาะสม

จัดหาส่ิงอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้มารับการฝึกอบรมและสรุปรายงานประเมินผลการฝึก

อบรมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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ภาพกิจกรรมสถาบันวิปัสสนาธุระ
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ที่ตั้ง อาคารวิปัสสนาธุระ	 สมเด็จพระพุฒาจารย์	 (อาจ	 อาสภมหาเถร)	 มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	๗๙	หมู่	1	ถนนพหลโยธิน	กม.55	ต�าบลล�าไทร	อ�าเภอวังน้อย	

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	131๗๐	โทรศัพท์	/	โทรสาร	๐35-๒๔8-๐๐8
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 ช. ศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies Center)

	 ศูนย์อาเซียนศึกษา	เป็นส่วนงาน	1	ใน	3	ส่วนงานที่ตั้งขึ้นใหม	่ที่มีสถานะเทียบเท่ากับ

คณะ	สถาบัน	(ศูนย์อาเซียนศึกษา	วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาต	ิและวิทยาลัยพระธรรมทูต)	

ตามประกาศของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย	เร่ือง	การแบ่งส่วนงาน	พ.ศ.	๒55๖	

ลงวันที่	๒1	ตุลาคม	พ.ศ.	๒55๖	ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	หน้า	3๔	เล่ม	13๐	ตอนพิเศษ	

ง	วันที่	๒5	ธันวาคม	๒55๖	เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย	 โดยมีพระเดชพระคุณพระราชวรเมธี,	 ดร.	 (ประสิทธิ์	พฺรหฺมร�สี)	 รอง

อธิการบดีฝ่ายบริหาร	ด�ารงต�าแหน่ง	รักษาการผู้อ�านวยการศูนย์อาเซียนศึกษา	รูปแรก	

	 ศูนย์อาเซียนศึกษา	มีภารกิจ	อ�านาจ	หน้าที	่ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวทิยาลยั	เรือ่ง	ภารกจิ	อ�านาจ	หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของส่วนงานในมหาวทิยาลยั	

พ.ศ.	๒55๗	ลงวันที	่๒๗	เมษายน	พ.ศ.	๒55๗	ดงันี	้“ศนูย์อาเซียนศกึษา	มภีารกจิเกีย่วกบัการ

บริหารงาน	การวางแผนงาน	การพัฒนาเครือข่าย	การศึกษาวิจัย	การจัดระบบสารสนเทศ	และ

การให้บริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานอาเซียน	คอยประสานความร่วม

มือกับส่วนงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น	ๆ 	ในประชาคมอาเซียน	แบ่งการบริหารงาน

ออกเป็น	๒	ส่วน	คือ	

 ๑. ส่วนงานบริหาร	มีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการของศูนย์

บริหาร	วางแผนงาน	การพัฒนาเครือข่าย	สร้างความร่วมมือ	และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

ที่ได้รับมอบหมาย	แบ่งการบริการจัดการภายในออกเป็น	๒	กลุ่มงาน	คือ	1.1	กลุ่มงานบริหาร	

ปฏิบัติงานด้านธุรการ	ประสานงานด้านงบประมาณ	การเงิน	การบัญชี	พัสด	ุนโยบายและแผน

พัฒนา	รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย	1.๒	กลุม่งานวางแผนและพฒันาเครอืข่าย	ปฏบิติังานด้านการวางแผน	งานโครงการ

และกิจกรรมต่างๆ	พัฒนาเครือข่าย	สร้างความร่วมมือแบบพหุภาคีระหว่างส่วนงานของ

มหาวทิยาลยัและประชาคมอาเซยีน	และปฏิบตัหิน้าทีอ่ืน่ทีเ่กีย่วข้องหรอืทีไ่ด้รบัมอบหมาย	โดย

มี	พระมหาเด่นพงษ์	พทฺุธรกขิฺโต	ด�ารงต�าแหน่ง	ผูอ้�านวยการส่วนงานบรหิาร	ศนูย์อาเซียนศกึษา

 ๒. ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ	มีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยว

กับการศึกษาวิจัย	จัดระบบสารสนเทศ	และให้บริการวิชาการองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคม

อาเซยีน	และปฏิบตังิานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรอืทีไ่ด้รบัมอบหมาย	๒.1	กลุม่งานวจัิยและสารสนเทศ	

ปฏิบัติงานส่งเสริมการท�าวิจัย	 เพื่อสร้างองค์ความรู้พร้อมน�าลงสู่การปฏิบัติที่จริง	บริหารและ

ติดตามงานวิจัย	จัดระบบสารสนเทศเพื่อเป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	และปฏิบัติ

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย	๒.๒	กลุ่มงานบริการวิชาการ	ปฏิบัติงานให้บริการ

วิชาการเก่ียวกับองค์ความรู้ของประชาคมอาเซียน	เผยแพร่องค์ความรู้สู่พื้นที่สาธารณะ	จัด

กจิกรรมการเรียนรู	้การฝึกอบรม	การสือ่สารกบัสงัคม	และปฏบิตังิานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรอืทีไ่ด้รบั

มอบหมาย”
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ภาพกิจกรรมศูนย์อาเซียนศึกษา

	  

	  

	  

	  



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๒๐8

										สรุปได้ว่า	ส่วนงานจัดการศึกษา	ก็ดี	ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา	ก็ดี	ที่อยู่ในส่วนกลาง	

ล้วนท�างานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย	 ได้อย่างประสานสอดคล้อง	ท�าให้มหาวิทยาลัยได้

เจริญพัฒนามาตามล�าดับ		ทั้งสายจัดการศึกษา	ก็มีนิสิตเข้ามาศึกษา	และส�าเร็จการศึกษา	ทั้ง

ระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	ปริญญญาเอก	เป็นจ�านวนที่เพิ่มมากขึ้น	 	ทั้งสายสนับสนุนการ

ศึกษา	 ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ตอบสนอง	ด�าเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการต่างๆ	อย่างประสาน

สอดคล้องเพื่อสนับสนุนส่วนงานที่จัดการศึกษาได้อย่างลงตัว
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	 ในตอนที่	๕	จะกล่าวถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค	แบ่งเป็น	2	 ส่วน	คือ 

(๑)	ส่วนงานจัดการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาเขต	 (2)	ส่วนงานจัดการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาลัยสงฆ์ 

ในการเสนอเน้ือหาน้ันจะกล่าวถึงประเด็นหลักๆ	 เช่น	ประวัติและพัฒนาการของส่วนงาน 

สถานที่ตั้ง	สาขาวิชาที่เปิดสอน	พร้อมภาพประกอบของส่วนงานนั้น	ๆ	ดังต่อไปนี้

พันธกิจของมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

(จากมหาจุฬาฯ สู่ส่วนภูมิภาค)

ตอนที่

๕

๓.๔ พัฒนาการ
หลักสูตร
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 ก.วิทยาเขตหนองคาย
	 เม่ือ	พ.ศ.	2๕๑๑	ก่อนเข้าพรรษา	พระเถระระดับเจ้าคณะจังหวัด	๑๕	จังหวัดในภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื	กลบัจากไปทศันศกึษาภาคเหนอืแลว้ประชมุกนัเปน็ปจัฉมินเิทศ	ทีว่ดักลาง	

จังหวดัสรุนิทร	์ครัง้นัน้	พระราชปรชีาญาณมนุ	ี	(พระธรรมปริยติัมนุ)ี		เจา้คณะจงัหวดัหนองคาย	

ได้ปรารภกับพระเถระทั้งหลาย	ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สมควรมีวิทยาลัยสงฆ์ประจำาภาค	

เพือ่เปน็สถาบนัหลกัของงานศนูยป์ระสานงานพระพทุธศาสนาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	(ศ.ป.ศ.)		

ซึง่ตัง้ขึน้ก่อนหน้านัน้แลว้	ท่ีประชมุจงึมอบหมายใหพ้ระมหาประทยั	วชริญาโณ	(พระราชพฒุมินุ)ี	

เลขาธิการ	ศ.ป.ศ.	สมัยนั้น	เสนอเรื่องตั้งวิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(ว.ส.อ.)	ต่อที่

ประชมุ	ครัน้ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาข้อเสนอน้ันแลว้	พระสงัฆเถระ	ซึง่ไดท้ำาสงัฆสนันบิาตกนัในครัง้

นัน้	มสีงัฆมตเิปน็เอกฉนัทร์บัหลกัการรบัรองการจัดต้ัง	ว.ส.อ.	ขึน้	ทวา่การจะจัดต้ังข้ึน	ณจงัหวดั

ใดนั้น	ให้ยกไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป	ซึ่งกำาหนดประชุมกันที่จังหวัดหนองคาย

	 ครั้นถึงกลางป	ีพ.ศ.	2๕๑2	ศูนย์ประสานงานพระพุทธศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

ได้จัดประชุมกันที่วัดศรีษะเกษ	อำาเภอเมือง	จังหวัดหนองคาย	จึงได้นำาเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัย

สงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นมาพิจารณาร่วมกันว่าสมควรจัดต้ังข้ึน	ณ	จังหวัดใด	สังฆ

สนันบิาตนัน้ไดเ้สนอใหต้ัง้	ณ	จงัหวดัตา่ง	ๆ 	อนัเปน็ศนูยก์ลางของภาคบา้ง	จงัหวดัใหญ	่ๆ 	บา้ง	ที่

สมควรจัดตัง้	แตก่ไ็ดร้บัการปฏเิสธจากเจา้คณะจงัหวดัเหลา่นัน้	ในทีส่ดุจงึยกใหจ้งัหวดัหนองคาย

รบัไวด้ำาเนนิการ	ซึง่กำาหนดพจิารณาแนวทางการดำาเนนิการต้ังวทิยาลยัสงฆ์ภาคตะวนัออกเฉียง

เหนือร่วมกันในการประชุมประจำาป	ีพ.ศ.	2๕๑๓

	 วันที่	๗	กรกฎาคม	พ.ศ.	2๕๑๓	พระราชปรีชาญาณมุนี	(นวน	เขมจารีป.ธ.๖)	เจ้าคณะ

จังหวัดหนองคาย	ประธานศูนย์ประสานงานพระพุทธศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จัด

ประชุมสังฆสันนิบาตประจำาปีขึ้นที่วัดศรีษะเกษ	อำาเภอเมือง	จังหวัดหนองคาย	และนิมนต์เจ้า

คณะจังหวัด	รองเจ้าคณะจังหวัด	ผู้อำานวยการศูนย์ประสานงานพระพุทธศาสนาจังหวัดต่าง	ๆ	

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๑๕	จังหวัด	และพระจริยานิเทศก์	๔๕0	รูป	มาร่วมประชุมประจำา

ป	ีจงึไดน้ำาเรือ่งการจดัตัง้วทิยาลยัสงฆภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนอื	เสนอข้ึนพิจารณา	ทีป่ระชมุคร้ัง

นั้นมีสังฆมติเป็นเอกฉันท์ว่า

	 ๑.	ใหต้ัง้วทิยาลยัสงฆภ์าคตะวนัออกเฉยีงเหนอืทีว่ดัศรษีะเกษ	อำาเภอเมอืง	จงัหวดัหนองคาย	

เนือ่งจากมโีรงเรยีนบาลสีาธติศกึษาวดัศรษีะเกษอยูแ่ล้ว	จึงได้ถอืเปน็แนวทางในการดำาเนนิงาน 

ต่อไป	ตลอดทั้งพระสงฆ์	สามเณรในประเทศลาวก็จะได้เข้ามาศึกษาด้วย

๕.๑ ส่วนงานจัดการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาเขต
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	 2.	 ให้ทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกันสนับสนุนอุปถัมภ์โดยจัดกฐินหรือ

ผา้ปา่มาถวายปีละ	๑-2	ครัง้		และใหก้ารชว่ยเหลอืด้านครสูอนและสง่ภกิษสุามเณรมาเรยีนด้วย

	 ๓.	 ให้ตั้งมูลนิธิขึ้นไว้เป็นทุนบำารุงส่งเสริมกิจการวิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

โดยตั้งทุนๆ	ละ	๑,000	บาทและให้เริ่มตั้งทุนนิธิขึ้นตั้งแต่ที่ประชุมครั้งนั้น	จังหวัดละ	๑	ทุน

	 ในการประชุมครั้งนี้ผู้ร่วมประชุมที่เป็นกำาลังอุปถัมภ์สำาคัญฝ่ายฆราวาสคือฯพณฯเอนท

รี	พิชเยน	ทรโยธิน		เอกอัครราชทูตไทยประจำาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	

พร้อมด้วยคุณหญิงแสงเดือน	พิชเยนทรโยธิน	เป็นที่ปรึกษา	การจัดทำาตราสารมูลนิธิและยังได้

บริจาคตั้งทุนมูลนิธิจำานวนเงิน	200,000	บาท	 (สองแสนบาทถ้วน)	 	และได้มอบให้อาจารย์

เกษม		บุญศรี	อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นผู้ยกร่างตราสารมูลนิธิและภายหลังได้จด

ทะเบยีนเปน็มลูนธิกิบัทางราชการอยา่งถกูต้องตามกฎหมายเมือ่วนัที	่๑๓	มกราคม	2๕๑๕		ตัง้

อยู่เลขที่	๑๑๖๗		วัดศรีษะเกษ	ถนนมีชัย	ตำาบลในเมือง	จังหวัดหนองคาย	โดยมี	ฯพณฯ	เอนท

รี		พิชเยนทรโยธิน	เป็นประธานมูลนิธ	ิพร้อมด้วยกรรมการ	จำานวน	9	คนในปี	พ.ศ.	2๕๓0		ได้

เปลี่ยนชื่อจาก	“	มูลนิธิวิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”	เป็น	“มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ

ราชวทิยาลยั วทิยาเขตหนองคาย”	และได้รับใบอนญุาตจากคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาติ	

เมื่อวันที่	2๓	มิถุนายน	2๕๓0

	 วันที่	๓๑	พฤษภาคม	2๕๑๔		จอมพลถนอม	กิตติขจร	(นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น)		และ

ท่านผู้หญิงจงกล	กิตติขจร	ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส	วางศิลาฤกษ์	อาคารวิทยาลัยสงฆ์ภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื	โดยการนำาของเจา้คณะจังหวดัทกุจังหวดัและฝ่ายสงฆม์พีระเทพรัตนโมลี	

พระราชพรหมจรยิคณุ	และพระราชปรีชาญาณมนุ	ีเปน็ประธานสร้างอาคาร	๕	ชัน้ทรงไทยสร้าง

ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก	และดำาเนินการก่อสร้างเสร็จ		ในปี	พ.ศ.	2๕20

	 วันที่	๓๑	พฤษภาคม	2๕๑๔		จอมพลถนอม	กิตติขจร	(นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น)	และ

ท่านผู้หญิงจงกล	กิตติขจร	ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส	วางศิลาฤกษ์	อาคารวิทยาลัยสงฆ์ภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื	โดยการนำาของเจา้คณะจังหวดัทกุจังหวดัและฝ่ายสงฆม์พีระเทพรัตนโมลี	

พระราชพรหมจรยิคณุ	และพระราชปรีชาญาณมนุ	ีเปน็ประธาน	เปน็ประธานสร้างอาคาร	๕	ชัน้

ทรงไทยสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก	และดำาเนินการก่อสร้างเสร็จในปี	พ.ศ.	2๕20

	 ในกาลตอ่มา	คณะผูบ้รหิาร	วทิยาลยัสงฆ์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื	ได้ประชมุพิจารณาวา่	

สมควรจัดการศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา	เพื่อรองรับพระภิกษุสามเณร	ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา	ซึ่งมีผู้จบรุ่นแรก	พ.ศ.	2๕๑๘		ด้วยหวังว่า

จะใหเ้ขา้ศึกษาตอ่ระดบัอดุมศกึษา	ทีว่ทิยาลยัสงฆภ์าคตะวนัออกเฉยีงเหนอืซึง่กำาลงัรุง่เรอืงเปน็

ลำาดบัในสมยันัน้	เมือ่จบการศกึษาแลว้จะได้ชว่ยงานกจิการของวทิยาลัยสงฆภ์าคตะวนัออกเฉียง

เหนือ	และส่งไปช่วยงานกิจการพระพุทธศาสนาในจังหวัดต่าง	ๆ	ดังเจตนาแรกตั้งวิทยาลัยสงฆ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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	 ดังนั้น	 เมื่อนำาเสนอต่อมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	 เพ่ือขอเปิด

เป็นส่วนหนึ่งของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

ได้อนุมัติยกฐานะวิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขึ้นเป็นวิทยาเขตของมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย	เมื่อวันที	่๗		มิถุนายน	พ.ศ.	2๕2๑		และเป็นวิทยาเขตแห่งแรกของมหาวิทยาลัย	

และคณะสงฆ์ไทยฝ่ายมหานิกาย

	 ๑๕	มิถุนายน	2๕2๑		พระพิมลธรรม	(อาจ	อาสภมหาเถร)		องค์สภานายกมหาจุฬาลง

กรณราชวทิยาลยั	ไดเ้ป็นประธานเปิดคณะครศุาสตร	์	เอกบรหิารการศกึษา	และถอืเปน็การเปดิ

กิจการของวิทยาเขต

หนองคาย	เป็นครั้งแรก	ดังนั้น	วิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จึงเป็นส่วนหนึ่งของมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตหนองคาย	

	 22		มิถุนายน	2๕2๑		สมเด็จพระสังฆราช	(วาสนมหาเถร)	ประธานพิธีเนื่องในวโรกาส

เสด็จบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ	ณ	มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตหนองคาย	

	 พ.ศ.	2๕29		สภามหาวทิยาลยั	มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	มมีตใิหเ้รยีกชือ่เปน็ทางการ

ว่า	“มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตหนองคาย”

	 พ.ศ.	 2๕๓๓	 	 เปิดสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์	 วิชาเอกการเมืองการปกครอง	 	 คณะ

สังคมศาสตร์

										พ.ศ.	2๕๓9			จัดตั้งศูนย์การศึกษาวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร		จังหวัดนครพนม			

เปิดการสอนสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา	คณะครุศาสตร์

	 พ.ศ.	2๕๓9	เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู	(ป.วค.)

	 พ.ศ.	2๕๔0	เปิดสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	คณะมนุษยศาสตร์

	 พ.ศ.	2๕๔0	เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาพิเศษสำาหรับพระสังฆาธิการและผู้ปฏิบัติการ 

(กศ.พส.)

	 พ.ศ.	2๕๔๑	เปลี่ยนสถานะศูนย์การศึกษาวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร	 เป็นวิทยาลัย

สงฆ์นครพนม

	 พ.ศ.	2๕๔9	เปดิหนว่ยวทิยบรกิารวดัพระธาตเุชงิชมุวรวหิาร	จงัหวดัสกลนคร	เปดิสอนสาขา

วชิาการสอนพระพทุธศาสนา	คณะครศุาสตร	์และเปดิสอนสาขาวชิารัฐศาสตร์	วชิาเอกการเมอืง 

การปกครอง	คณะสังคมศาสตร์	และเมื่อวันที่	2๘	มีนาคม	พ.ศ.2๕๕๕	ได้รับอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย	ให้ย้ายหน่วยวิทยบริการจากวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารไปยัง	เลขที่	2๑9	ตำาบล 

ไฮหย่อง	อำาเภอพังโคน	จังหวัดสกลนครเพื่อรองรับนโยบาย	และแผนพัฒนาอาคารสถานที่ของ

มหาวิทยาลัย

	 พ.ศ.	2๕๕๗	สภามหาวิทยาลัย	มีมติอนุมัติให้เลิกยุบหน่วยวิทยบริการจังหวัดสกลนคร	

เนื่องจากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)ได้ส่งคณะกรรมการเข้าตรวจประเมิน

การจัดการศึกษา	นอกสถานที่ตั้ง	ปรากฏว่ามีผลการตรวจประเมิน	“ไม่ผ่าน”



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2๑๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตหนองคาย

2๑9	หมู่	๓	ตำาบลค่ายบกหวาน	อำาเภอเมือง	จังหวัดหนองคาย	๔๓๑00



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2๑๔

วิทยุเพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตหนองคาย

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา

กับเทศบาลเมืองหนองคาย	จังหวัดหนองคาย



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2๑๕

ร่วมจัดนิทรรศการงานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อทุกปี

งานโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต	ประจำาปี	2๕๕๖



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2๑๖

	  
สถานที่ตั้ง	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตหนองคาย

เลขที่	2๑9	หมู่ที	่๓	ตำาบลค่ายบกหวาน	อำาเภอเมืองหนองคาย	จังหวัดหนองคาย	๔๓๑00

เลขที่	2๑9	หมู่ที่	๓	ตำาบลค่ายบกหวาน	อำาเภอเมืองหนองคาย	

จังหวัดหนองคาย	๔๓๑00		www.mcunk.ac.th

โทรศัพท์	0๔-2๔9-๕๓๓๓		โทรสาร	0๔-2๔9-๕222	โทรศัพท์เคลื่อนที่	0๘-๑๕๔๕-๓0๔๘

	  



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2๑๗

 ข.วิทยาเขตเชียงใหม่
	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตเชียงใหม่	 เป็นวิทยาเขตแห่งที่	๓	

ของมหาวิทยาลัยท่ีได้รับอนุมัติให้จัดตั้งข้ึนในส่วนภูมิภาค	และเป็นแห่งแรกในภาคเหนือ	จาก

การริเริ่มก่อตั้งราวเดือนกรกฎาคม	2๕2๔	โดย	ผศ.รุ่งเรือง	บุญโญรส	อาจารย์ประจำาภาควิชา

ปรัชญาและศาสนา	อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ได้เรียนปรึกษากับ

เจ้าชื่น	สิโรรส	แห่งพุทธนิคมเชียงใหม่	ถึงความคิดที่จะจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นที่วัดอุโมงค	์(สวน

พุทธธรรม)เพื่อยกระดับการศึกษาของพระภิกษุสามเณรในจังหวัดภาคเหนือ	 	 เจ้าชื่น	 สิโรรส		

ยินดีให้ความร่วมมือ

 สิงหาคม ๒๕๒๔	 ผศ.รุ ่งเรือง	 บุญโญรส	นมัสการกราบเรียน	พระศรีธรรมนิเทศก ์

(กมล		โชติมฺนฺโต)	รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่	ฝ่ายการศึกษา	วัดสันป่าข่อย	ขอให้เสนอเรื่อง

ไปยังคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่โดยร่วมมือกับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ในการจัดตั้ง

วิทยาลัยสงฆ์ล้านนาเพื่อจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยสำาหรับพระภิกษุสามเณร	ในจังหวัด

เชียงใหม่

 ธันวาคม ๒๕๒๔	ผศ.รุ่งเรือง	บุญโญรส	ได้มีหนังสือนมัสการกราบเรียน	พระมหานคร 

เขมปาลี,ดร.	 (ได้ดำารงสมณศักดิ์สุดท้ายที่พระราชรัตนโมลี)	 	 เลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย			ในพระบรมราชูปถัมภ์	ในขณะนั้น	ถึงความประสงค์ที่จะจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ดังกล่าว	

ขอความเหน็และความสนบัสนนุ	ท่านเลขาธกิารฯ	มหีนงัสอืตอบให้ความสนบัสนนุ	ส่วนท่ีจะจดั

ตั้งเป็นสาขาหรืออยู่ในเครือของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ	ก็แล้วแต่ความเหมาะ

สม			

 กรกฎาคม ๒๕๒๕	พระศรีธรรมนิเทศก์	ทำาหนังสือถึงพระราชพรหมมาจารย์	 (ดวงคำา 

ธมฺมทินฺโน)	 เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่	ขอให้มอบหมายพระศรีธรรมนิเทศก์	ดำาเนินการในนาม 

ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่	 ร่วมกับ	ผศ.รุ่งเรือง	 บุญโญรส	และคณะ	 เพื่อให้มีการจัดตั้ง 

วิทยาลัยสงฆ์ขึ้น

 สิงหาคม ๒๕๒๕	เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่	มีหนังสือมอบหมายให้	พระศรีธรรมนิเทศก์

เป็นผู้พิจารณาดำาเนินการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ล้านนาในนามคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ตาม

วตัถปุระสงค์	ส่วนสถานท่ีจดัตัง้วทิยาลยัสงฆ์นัน้	คณะสงฆ์มคีวามเหน็ตรงกนัว่า	วดัสวนดอก	ต.สุ

เทพ		อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	เป็นสถานที่สมควรและเหมาะสมอย่างยิ่ง

	 ผศ.รุ่งเรือง	บุญโญรส	ผศ.ดร.สิงห์ทน	คำาซาวและ	รศ.ดร.กาญจนะ	แก้วกำาเนิด	อดีตรอง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ได้ร่วมกันร่างตราสารเพื่อจัดตั้งมูลนิธิวิทยาลัยสงฆ์ล้านนา	ให้

เป็นองค์กรจดัตัง้วทิยาลยัสงฆ์ล้านนา	พฤศจกิายน	2๕2๖มมีติจากคณะกรรมการดำาเนนิการจดั

ตั้งวิทยาลัยสงฆ์	ให้เปิดสอนในปีการศึกษา	2๕2๗	เป็นต้นไป	๑๔	มกราคม	2๕2๗		ผศ.รุ่งเรือง		

บญุโญรส	ได้ทำาหนงัสอืแจ้งต่อ		พระศรธีรรมนเิทศก์ว่า		คณะกรรมการดำาเนนิงานมคีวามพร้อม



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2๑๘

ทีจ่ะจดัตัง้วทิยาลยัสงฆ์ล้านนาแล้ว		โดยจะเริม่ดำาเนนิการ	ตัง้แต่	มถินุายน	2๕2๗	พระศรธีรรม

นเิทศก์			ได้ทำาหนงัสอืขออนญุาตใช้อาคารเรยีนปรยิตัธิรรมเดมิของวดัสวนดอกเป็นทีจ่ดัตัง้และ

ดำาเนินการ		ต่อพระครูศรีปริยัตยานุรักษ์	(ไฝ	ญาณวุฑฒิ)	เจ้าอาวาสวัดสวนดอก	ในขณะนั้น

 ๑ มีนาคม ๒๕๒๗	พระราชพรหมาจารย์	เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่	ได้ลงนามในประกาศ

คณะสงฆ์จงัหวดัเชยีงใหม่	เรือ่งจดัตัง้วทิยาลยัสงฆ์ล้านนา	ให้มคีณะกรรมการดำาเนนิงาน	ประธาน	

คือ	พระศรีธรรมนิเทศก์		รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่		รองประธาน	คือ	พระครูศรีปริยัตยานุ

รักษ์	 เจ้าคณะอำาเภอเมืองเชียงใหม่	 	 คณะกรรมการประกอบด้วย	ผศ.มณี	 	พยอมยงค	์

(ศ.เกียรติคุณ	ดร.มณี		พยอมยงค์	ศิลปินแห่งชาติ)		รศ.ดร.กาญจนะ	แก้วกำาเนิด				ผศ.ดร.	สิงห์

ทน	คำาซาว		อาจารย์อนันต	์		ชันขุนทด		และกรรมการและเลขานุการ		2	ท่าน	คือ	ผศ.รุ่งเรือง	

บุญโญรส	และ	ผศ.บำาเพ็ญ	ระวิน

 ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๗	พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์	(ประธานกรรมการดำาเนินงานแทนพระ

ศรีธรรมนิเทศก์ซึ่งมรณภาพ	22	มีนาคม	2๕2๗)	พร้อมด้วย	ผศ.รุ่งเรือง	บุญโญรส	ไปชี้แจงใน

ท่ีประชมุ	สภามหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	ในพระบรมราชปูถมัภ์		ให้ความเหน็ชอบในการจัด

ตั้งวิทยาลัยสงฆ์ล้านนา	 	 เมื่อ	๑๘	มิถุนายน	2๕2๗	 เร่ิมเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธ

ศาสตรบัณฑิต	 	ปฐมหลักสูตรท่ีเปิดก็คือ	สาขาวิชาศาสนา	โดยมี	พระมหาณรงค์	 จิตฺตโสภโณ	

(ปัจจบุนัดำารงสมณศกัดิท์ีพ่ระสธุวีรญาณ)	ได้กรณุารับงานสอนวชิาความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัพระ

ไตรปิฎก	วิชาพระวินัยปิฎก	วิชาพระสุตตันตปิฎก	ตลอดปีการศึกษา	2๕2๗	สำาหรับวิชาสามัญ

อื่นๆในหลักสูตรได้เชิญอาจารย์จากคณะต่าง	ๆ	ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาร่วมถวายความรู้		

 ๓ ตุลาคม ๒๕๒๘	พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์	 	ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์ล้านนา	กับ	

ผศ.รุง่เรอืง	บญุโญรส	ได้เข้าร่วมชีแ้จงในทีป่ระชมุสภามหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	ในพระบรม

ราชูปถัมภ์	 เรื่องการดำาเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	วิชาเอกศาสนา	

ตลอด	๑	ปี	กับ	๑	ภาคการศึกษา	ในที่สุด	สภามหาวิทยาลัยก็มีมติรับวิทยาลัยสงฆ์ล้านนาเป็น

กิจกรรมส่วนหนึ่งของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	และให้ใช้ชื่อเป็น

ทางการว่า	“มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	ในพระบรมราชปูถมัภ์	วทิยาเขตเชยีงใหม่”	มสีถานะ

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ	เป็นสถานศึกษาและวิจัย	มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิจัยส่งเสริมและ

ให้บรกิารพระพทุธศาสนาแก่พระภิกษสุามเณรและคฤหสัถ์	รวมทัง้การทำานบุำารงุศลิปวฒันธรรม

	 หลงัจากนัน้	คณะกรรมการดำาเนนิงานได้อาราธนาพระราชสทิธาจารย์	(หน	ูถาวโร)	ขณะ

น้ันดำารงตำาแหน่งรองเจ้าคณะจงัหวดัเชยีงใหม่	มาร่วมบรหิารในตำาแหน่งประธานคณะกรรมการ

และบริหารวิทยาเขต	

	 ต่อมา	มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ก็ได้ดำาเนินการแต่งตั้ง	พระ

ราชสิทธาจารย์	 เป็นรองอธิการบดี	หัวหน้าวิทยาเขตเชียงใหม่	 	และพระครูศรีปริยัตยานุรักษ์

เป็นคณบดีคณะพุทธศาสตร์



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2๑9

	 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่	2/2๕๔0	เมื่อวันที่	2๗	กุมภาพันธ์	พ.ศ.2๕๔0	

ได้มมีตอินมุตัใิห้ตัง้ศนูย์การศกึษามหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัยฯ	วทิยาเขตเชยีงใหม่	ณ	วดัพระ

ธาตุหริภุญชัย		จังหวัดลำาพูน	และในคราวประชุมครั้งที่	๘/2๕๔0		เมื่อวันที่	2๘	สิงหาคม	พ.ศ.

2๕๔0	มีมติให้ยกฐานะศูนย์การศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย	 จังหวัดลำาพูน	 เป็นวิทยาลัยสงฆ์

ลำาพูน	เพื่อขยายเขตการศึกษาไปยังสถานที่ที่เหมาะสม	และเปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรใน

พื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง	ได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา	เพื่อสนองนโยบายการกระจายโอกาส

ทางการศึกษาของสถาบัน	ตามพระราชปณิธานในการสถาปนา	ที่จะสนับสนุนให้พระภิกษุ

สามเณร	ได้ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงอย่างทั่วถึง	ตามศักยภาพและโอกาสอันสมควร

	 วันอังคารที่	2๖	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2๕๓๔		สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราช

กุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรม

ราชูปถัมภ์	วิทยาเขตเชียงใหม่	

 ปี ๒๕๓๖	เปิดสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	และสาขาวิชาสังคมศึกษา

 ปี ๒๕๓๗	เปิดสาขาวิชาพระพุทธศาสนา	และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ปี ๒๕๓๘ เปิดสาขาวิชาปรัชญา	และประกาศนียบัตรวิชาชีพครู	(ป.วค.)

 ปี ๒๕๓๙	เปิดสาขาวชิาพทุธศาสนาสำาหรบัพระสงัฆาธกิาร	ในชือ่โครงการการศกึษาพเิศษ

สำาหรับพระสังฆาธิการ	(กศ.พส.)

 ๑ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๔๐	ได้มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	เปลีย่นชือ่เป็น		“มหาวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตเชียงใหม่”	ในปี	2๕๔๑-2๕๔๖	มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย	ได้แต่งตั้ง	พระราชวิมลเมธี	(สังวาล		พรหมฺวณฺโณ)	เป็นรองอธิการการบดี

วิทยาเขตเชียงใหม่แทนพระธรรมสิทธาจารย์	 นับจากนั้นตำาแหน่งรองอธิการบดีได้แก่	พระครู

พิพิธสุตาทร	(บุญช่วย	สิรินฺธโร)	พ.ศ.	2๕๔9	–	2๕๕2		พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ	์(ธีรพงษ์	สิ

รนิธฺโร)	พ.ศ.	2๕๕๓	–	2๕๕๗	และพระราชสงิหวรมนุ	ี(โสภณ	โสภโณ)	พ.ศ.	2๕๕๗	–	ถงึปัจจบุนั

 ปี ๒๕๔๐	เปิดสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	และสาขาวิชาจริยศึกษา

 ปี ๒๕๔๑ เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ปี ๒๕๔๓	 เปิดสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์สำาหรับพระธรรมจาริก	 ในชื่อโครงการ

การศึกษาพิเศษสำาหรับพระธรรมจาริก	(กศ.พจ.)และสาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

 ปี ๒๕๔๗	เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	(ปริญญาโท)	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา	

(คฤหัสถ์)

 ปี ๒๕๔๘	เปิดประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ	์(ป.บส.)	สาขาวิชารัฐศาสตร	์ 

สาขา	 วิชาการสอนพระพุทธศาสนาสำาหรับพระธรรมจาริก(กศ.พจ.)	และหลักสูตรพุทธศาสตร 

มหาบัณฑิต	(ปริญญาโท)	สาขาวิชาปรัชญา	
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 ปี๒๕๕๐	 เปิดหลักสูตรการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ	(English	Programme)	สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา	และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ปี ๒๕๕๑	เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต		สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ปี ๒๕๕๑	เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาบาลี

 ปี ๒๕๕๒	เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม

 ปี ๒๕๕๓	เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

 ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖	อธบิดกีรมป่าไม้	นายบญุชอบ	สทุธมินสัวงษ์	ได้ลงนามในประกาศ

กรมป่าไม้	ฉบับที่	๕/2๕๕๖	อนุญาตให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	สามารถเข้า

ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิาขนุแม่กวง	เพือ่ใช้เป็นสถานทีต่ัง้มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลง

กรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตเชียงใหม่	ท้องที่ตำาบลป่าเมี่ยง	อำาเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่	

เนื้อที่	90๖	ไร่มีนายปั่น	อะทะเทพ	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	ผู้รับมอบอำานาจดำาเนิน

การแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อดำาเนินการจัดสร้างวิทยาเขต

เชียงใหม่ในพื้นที่ดังกล่าว

 ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘	พระวิสุทธิวงศาจารย์	 เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ	 เป็นองค์ประธาน 

วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนเอนกประสงค์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขต

เชียงใหม่	 เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนหลังแรก	ณ	พื้นที่ตำาบลป่าเมี่ยง	อำาเภอดอยสะเก็ด	 จังหวัด

เชียงใหม่

	  
อาคารเรียน	มจร	วิทยาเขตเชียงใหม่หลังแรกในยุคเริ่มต้น	(ยุคแรก)
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อาคารเรียน	มจร	๑	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงเสด็จ

พระราชดำาเนินวางศิลาฤกษ์	(ยุคปัจจุบัน)

	  
อาคารสำานักวิทยบริการ	(สำานักวิชาการห้องสมุดและวิจัย)
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อาคารช้อยนันทาภิวัฒน์	(คณะครุศาสตร์และโรงเรียนบาลีสาธิต)

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนเอนกประสงค์	มจร	วิทยาเขตเชียงใหม่	ณ	พื้นที่ตำาบลป่าเมี่ยง 

อำาเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่	(ยุคอนาคต	วิทยาเขตเชียงใหม่พื้นที่	ตำาบลป่าเมี่ยง 

อำาเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่)
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 ค.วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	 	มีฐานะเป็น

วิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ได้พัฒนามาจาก	“วิทยาลัยสงฆ์

ภาคทักษิณ”  ตั้งอยู่	ณ	วัดแจ้ง-วรวิหาร	ถนนราชดำาเนิน		ตำาบลท่าวัง		อำาเภอเมืองฯ		จังหวัด

นครศรีธรรมราช		มีประวัติการก่อตั้งและพัฒนาการตามลำาดับดังนี้

 พ.ศ. ๒๕๑๓ คณะสงฆ์ภาคใต้ได้ก่อต้ังวทิยาลัยสงฆ์ภาคทกัษณิขึน้	โดยพระราชธรรมเวท	ี

(เรือง	วุฑฺฒิาโณ)	เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช	เป็นประธาน	และมีพระมหาพร้อม	โกวิโท	

(ปัจจุบัน		พระเทพปัญญาสุธี	รองอธิการบดี)	เป็นผู้อำานวยการ

 พ.ศ. ๒๕๒๘ สภามหาวิทยาลัย	มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ในพระบรมราชูปถัมภ์		ได้

มมีตใิห้วทิยาเขตนครศรธีรรมราช	เปิดดำาเนนิการเรยีนการสอนในระดับอดุมศกึษา	(ปริญญาตร)ี		

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	(พธ.บ.)	เปิดการเรียนการสอนในคณะพุทธศาสตร	์วิชาเอกศาสนา 

เป็นครั้งแรก	โดยมีพระเทพปัญญาสุธี	(พร้อม	โกวิโท)	เป็นรองอธิการบดี	ถึงปัจจุบัน

 พ.ศ. ๒๕๔๐	มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ได้ยกฐานะขึ้นเป็น

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย		ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย	พ.ศ.	2๕๔0	ซึ่งได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันท่ี	๑	 ตุลาคม	พ.ศ.	

2๕๔0		เป็นผลให้วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ได้รับการยกฐานะตามกฎหมายด้วย	และเปลี่ยน

ชื่อเป็น						มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช		มีฐานะเป็น

มหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ	และเป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลยั	ตัง้อยู่	ณวดัแจ้งวรวิหาร	ถนนราชดำาเนนิ	ตำาบลท่าวงั	อำาเภอเมอืง	จังหวดันครศรธีรรมราช

 พ.ศ. ๒๕๔๒	 	มีผู้บริจาคท่ีดิน	หมู่ที่	๗	บ้านบางสะพาน	ตำาบลบางจาก	อำาเภอเมืองฯ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช	 จำานวน	 ๓9	 ไร่เศษ	 เพ่ือใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	แห่งใหม	่ปัจจุบันได้ซื้อที่ดินเพิ่ม	2	ไร่	

๓	งาน	รวมทั้งสิ้น	๔๑		ไร	่๓	งาน

 พ.ศ. ๒๕๔๓		มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราชได้

เริ่มดำาเนินการปรับปรุงพื้นที่ทำาถนนเข้าพื้นที่ก่อสร้างอาคาร	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 พ.ศ. ๒๕๔๔ 	ก่อสร้างอาคารอำานวยการ	ชั้นเดียว	จำานวน	๑	หลัง		

 พ.ศ. ๒๕๔๖		ก่อสร้างอาคารเรียน	๓	ชั้น		จำานวน	๑	หลัง

 พ.ศ. ๒๕๔๗		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ	

 พ.ศ. ๒๕๕๗		ก่อสร้างอาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ	จำานวน		๑		หลัง

 พ.ศ. ๒๕๕๘		ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์		๓		ชั้น	จำานวน		๑		หลัง
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 พ.ศ. ๒๕๔๕		ได้ขยายห้องเรียนไปยังจังหวัดปัตตานี	โดยเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร

บัณฑิต		คณะพุทธศาสตร์	สาขาวิชาศาสนา	ณ	วัดมุจลินทวาปีวิหาร	ตำาบลตุยง	อำาเภอหนองจิก	

จังหวัดปัตตานี	 ในปัจจุบันได้ก่อสร้างอาคารเรียนและย้ายไปยังสถานที่ใหม่	ณ	ถนนโรงเหล้า 

สาย	ข.	ตำาบลรูสะมิแล	อำาเภอเมือง	จังหวัดปัตตานี	

  วนัพฤหสับดทีี ่๒๑ ตลุาคม ๒๕๕๓		สภามหาวทิยาลยั	ในคราวประชมุ	ครัง้ที	่๖/2๕๕๓		

มีมติให้จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี	 โดยยกฐานะโครงการขยายห้องเรียนของมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช		ซึ่งตั้งอยู	่ถนนโรงเหล้าสาย	ข.	ซอย	

๑0		ตำาบลรูสะมีแล	อำาเภอเมือง	จังหวัดปัตตานี	ขึ้นเป็น	วิทยาลัยสงฆ์ปัตตาน	ีโดยได้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑2๘		ตอนพิเศษ	๔	ง		วันที่	๑๔	มกราคม	2๕๕๔

	 ปัจจุบัน	วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีมีการเรียนการสอนใน	๓	สาขาวิชา	คือ	สาขาวิชาศาสนา	

สาขาวิชารัฐศาสตร์	วิชาเอกการปกครอง	และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

 พ.ศ. ๒๕๔๖	 ได้ขยายห้องเรียนไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 	 โดยเปิดสอนหลักสูตร 

พุทธศาสตรบัณฑิต	คณะพุทธศาสตร์	 	สาขาวิชาศาสนา		ณ	วัดพัฒนาราม		ตำาบลตลาดใหม่		

อำาเภอเมือง		จังหวัดสุราษฎร์ธานี	

	 ปัจจุบันห้องเรียนวัดพัฒนาราม	จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการเรียนการสอน	๓	สาขาวิชา	คือ	

สาขาวิชาศาสนา	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

 พ.ศ. ๒๕๕๐	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

ได้ย้ายไปทำาการจัดการเรียนการสอน	ณ	ที่ตั้งแห่งใหม่	บ้านบางสะพาน	หมู่ที่	๗	ตำาบลบางจาก	

อำาเภอเมือง	จังหวัดนครศรีธรรมราช		

 พ.ศ. ๒๕๕๒		ดร.นนทพร	โสภณ		ผู้ถือใบอนุญาตและเจ้าของวิทยาลัยศรีโสภณ	ได้มอบ

ที่ดินและอาคารเรียนพร้อมอุปกรณ์การศึกษาของวิทยาลัยศรีโสภณให้เป็นของมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย	วิทยาเขตนครศรธีรรมราช	จึงย้ายสถานที่ทำาการจากอาคารเรียน 

บ้านบางสะพาน	มาบริหารจัดการเรียนการสอน	ณ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย		

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	(อาคารวิทยาลัยศรีโสภณ)	เลขที่	๓/๓	หมู่ที่	๕	ตำาบลมะม่วงสองต้น		

อำาเภอเมืองฯ		จังหวัดนครศรีธรรมราช	ถึงปัจจุบัน
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อาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ
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อาคารเรียนสามชั้น

อาคารอำานวยการ
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 ง. วิทยาเขตขอนแก่น

	 เมื่อปี	พ.ศ.	2๕2๘	พระราชสารเวที	 เจ้าอาวาสวัดธาตุ	พระอารามหลวง	 (ในขณะนั้น) 

มคีวามประสงคท์ีจ่ะใหจ้ดัตัง้มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย	เพือ่เปน็สถานศกึษาระดับอดุมศกึษา

สำาหรบัพระภิกษสุามเณรในเขตปกครองคณะสงฆภ์าค	9	และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	จงึเสนอ

เร่ืองไปยงัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	โดยการสนบัสนนุของเจา้ประคณุสมเดจ็พระพฒุาจารย	์

(อาจ	อาสภมหาเถร)	นายกสภามหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัในขณะนัน้	และสภามหาวทิยาลยั

ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งเป็นวิทยาเขตขอนแก่น	 เมื่อวันท่ี	๓	ตุลาคม	2๕2๘	ตามหนังสือท่ี	

๗๑๔/2๕2๘	ลงวันที่	๑2	ธันวาคม	2๕2๘	ลงนามโดย	พระมหานคร	เขมปาลี	เลขาธิการมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำาแหน่งในขณะนั้น	โดยใช้ชื่อเป็นทางการว่า	“มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตขอนแก่น”  

	 ต่อมามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีคำาสั่งที่	๘	ลงวันที	่2๗	มีนาคม	2๕29	แต่งตั้งให้ 

พระราชสารเวท	ีเป็นผูร้กัษาการตำาแหนง่รองอธกิารบดหีวัหนา้วทิยาเขตขอนแกน่	และแต่งตัง้ให	้

พระมหาโสวิทย์	โกวิโท		เป็นผู้รักษาการตำาแหน่งคณบดีคณะพุทธศาสตร	์จึงได้ดำาเนินการเปิด

ภาคการศกึษาครัง้แรกเมือ่วนัที	่๑๖	พฤษภาคม	2๕29	ในคณะพุทธศาสตร์	สาขาวชิาเอกศาสนา 

มีนิสิตรุ่นแรกจำานวน	2๑	รูป
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 ลำาดับเหตุการณ์สำาคัญของวิทยาเขตขอนแก่น

 ปีพุทธศักราช ๒๕๓๙	ขออนุมัติขยายเขตการศึกษาระดับวิทยาลัยสงฆ	์ตั้งอยู่วัดศรีวิชัย

วนาราม	ตำาบลกุดป่อง	อำาเภอเมืองเลย	จังหวัดเลย	เปิดดำาเนินการสาขาวิชาหลักสูตรและการ

สอน(ภาษาไทย)	มีนิสิตรุ่นแรกจำานวน	๓๕		รูป		

 ปีพทุธศกัราช ๒๕๔๒	ขออนุมตัขิยายเขตการศกึษาระดบัหอ้งเรยีน	ต้ังอยูว่ดับรูพาภริาม									

(พระอารามหลวง)		ถนนผดุงพานิช	ตำาบลในเมือง	อำาเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	เปิดดำาเนินการ 

สาขาวิชาศาสนาปรชัญา	มนีิสิตรุ่นแรก	จำานวน	๔9	รูป	ตอ่มาปีพทุธศกัราช	2๕๔๗	ย้ายมาตั้งที ่

วัดสระทอง	ถนนหายโศรก	ตำาบลในเมือง	อำาเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	

 ปพีทุธศกัราช ๒๕๔๕	ไดร้บัอนุมตัใิห้เปิดดำาเนนิการเรยีนการสอนระดบับณัฑติศกึษา	จดั

ตัง้หอ้งเรยีนบณัฑติศกึษา	วทิยาเขตขอนแกน่	เบือ้งต้นเปดิการเรียนการสอนสาขาวชิาพระพุทธ

ศาสนา	สำาหรับบรรพชิต

 ปพีทุธศกัราช ๒๕๔๗	สภาวทิยาเขตขอนแกน่	ในคราวประชมุคร้ังที	่๑/2๕๔๗	เมือ่วนัที	่ 

9	กุมภาพันธ	์2๕๕๗	ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตขอนแก่น 

ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น	จัดตั้งสถานีวิทยุสถาบัน	ขนาด	๑	กิโลวัตต์	เพื่อภาระกิจการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค	9	โดยให้ชื่อสถานีวิทยุว่า	“สถานีวิทยุกระจายเสียง

พระพุทธศาสนา	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตขอนแก่น”	ระบบ	F.M.	

คลื่น	101.75	MHz.	

 ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙	ขออนุมัติขยายเขตการศึกษาระดับหน่วยวิทยบริการ	ตั้งอยู่เลขที	่

๕๗๗					วดัอภิสทิธิ	์ถนนนครสวรรค	์ตำาบลตลาด	อำาเภอเมอืงมหาสารคาม	จงัหวดัมหาสารคาม	

เปิดดำาเนนิการสาขาวชิาพระพทุธศาสนา	มนีสิติรุน่แรกจำานวน	๔๑	รปู	และปเีดียวกนัขออนมุติั

ขยายเขตการศึกษาระดับศูนย์การศึกษา	ตั้งอยู่ที่วัดกลาง	 (พระอารามหลวง)	ตำาบลในเมือง	

อำาเภอเมอืงกาฬสนิธุ	์จงัหวดักาฬสนิธุ	์	จดัการศกึษาหลักสูตรประกาศนยีบตัรการบริหารกจิการ

คณะสงฆ์		

   ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐	 วิทยาเขตขอนแก่นได้ขยายที่ทำาการจาก	วัดธาตุ	พระอาราม

หลวง	ตำาบลเมืองเก่า	อำาเภอเมืองขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น		มาตั้งอยู่	ณ	เลขที่		๓0	หมู่ที่	๑ 

ถนนขอนแกน่-น้ำาพอง	ตำาบลโคกส	ีอำาเภอเมอืงขอนแกน่	จงัหวดัขอนแกน่	เมือ่วนัที	่๑	พฤษภาคม	

ปีพุทธศักราช	2๕๕0

  ปีพทุธศกัราช ๒๕๕๐	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	สยามบรมราชกมุาร	ีเสด็จพระราชดำาเนนิ

เปิดป้ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตขอนแก่นซึ่งเป็นสถานที่ทำางาน 

แห่งใหม่ของวิทยาเขตขอนแก่น	ในวันที่	๑๗	ธันวาคม	2๕๕0

   ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒	 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับปริญญาเอก	หลักสูตรพุทธศาสตร 

ดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและให้เปิดสอนได้ต้ังแต่ปีการศึกษา	2๕๕2	เป็นต้นไป	
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 ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓	ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ย้ายที่ทำาการจากวัดสระทอง	ถนน 

หายโศรก	ตำาบลในเมือง		อำาเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	มาตั้งอยู่ที่บ้านท่าเยี่ยม	หมู่ที่	๔	

ตำาบลนิเวศน์	อำาเภอธวัชบุรี	จังหวัดร้อยเอ็ด	

 ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓	วิทยาลัยสงฆ์เลย	ได้ย้ายท่ีทำาการจากวัดศรีวิชัยวนาราม	ตำาบล 

กดุปอ่ง			อำาเภอเมอืง	จงัหวดัเลย	มาตัง้อยูท่ี่	๑๑9	หมู	่๕	ตำาบลศรสีองรกั	อำาเภอเมอืงเลย	จงัหวดัเลย	 

เมื่อวันที่	๑	มิถุนายน	พ.ศ.	2๕๕๓

 ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕	จัดตั้งศูนย์ภาษา	ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอาเซียน	และศูนย์

การศึกษาพระพุทธศาสนาอาเซียน	และพระธรรมโกศาจารย์
๑
	 ,ศ.ดร.	อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั	ไดเ้ดนิทางมาเปดิปา้ยศนูยภ์าษา	ภมูปิญัญาและวฒันธรรมอาเซยีน	

และศนูยก์ารศกึษาพระพทุธศาสนา	เมือ่วนัเสาร์ที	่20	ตลุาคม	2๕๕๕	อยา่งเปน็ทางการ	สำาหรับ

ศูนย์ภาษา	ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอาเซียน	ได้ดำาเนินการเปิดการเรียนการสอน	๘	ภาษา	คือ	

๑.	ภาษาอังกฤษ	สำาหรบันสิติโดยทัว่ไป	2.	ภาษาไทย	สำาหรับนสิิตต่างชาติทีม่าศกึษาในวทิยาเขต

ขอนแกน่	๓.	ภาษาลาว	สำาหรบันิสติท่ีสนใจโดยทัว่ไป	๔.	ภาษาธรรม-ไทยนอ้ย	สำาหรบันสิติทัว่ไป

เพือ่รกัษาและคน้ควา้คมัภรีโ์บราณอาน	๕.เวยีดนาม	สำาหรบันสิติทัว่ไป	๖.	ภาษาจนี	สำาหรบันสิติ

โดยทั่วไป	๗.	ภาษากัมพูชา	สำาหรับนิสิตทั่วไป

   

	   	  

	   	   	  

๑
ปัจจุบัน	พระพรหมบัณฑิต
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 พัฒนาการด้านอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ขอนแก่น ณ ที่ทำาการปัจจุบัน

	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 	วิทยาเขตขอนแก่น	ได้ดำาเนินการก่อสร้าง

อาคารเพื่อรองรับการจัดการศึกษา	จำานวน	๗		อาคาร	ดังนี้

อาคาร	๑00	ปี	สมเด็จพระพุฒาจารย์	
(อาจ	อาสภมหาเถร)

อาคารหอสมุดสารสนเทศ
สมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว	อุปเสณมหาเถร)

อาคารพิมลธรรมวรรณิสสรอุทิศ

อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย	์(เกี่ยว	อุปเสณมหาเถร)		
(อาคารอเนกประสงค์)

อาคารหอฉันพระพิมลธรรม	(อาจ	อาสภมหาเถร)

อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา	๘0		พรรษา

	   	  

	  

	  

	  
	  

	  

กุฎีรับรองพระพรหมสิทธิ		(ธงชัย	สุขญาโณ)
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	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตขอนแก่น	มีความก้าวหน้าทางด้าน
การจดัการศกึษาเปน็อยา่งสงู	จดัการศกึษาตัง้แตร่ะดบัหลกัสตูรประกาศนยีบตัรจงึถงึระดบัสงูสดุ
ของอุดมศึกษา	คือ	ระดับปริญญาเอก	ปัจจุบัน	วิทยาเขตขอนแก่นจัดการศึกษา	ระดับหลักสูตร
ประกาศนียบัตร	จำานวน	2	หลักสูตร	ระดับปริญญาตรี	จำานวน	๘	หลักสูตร	ระดับปริญญาโท			
จำานวน	๔	หลักสูตร	และระดับปริญญาเอก	จำานวน	2	หลักสูตร	ดังนี้
 ๑. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร	จำานวน	2	หลักสูตร	ดังนี้
	 	 ๑.๑	หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
	 	 ๑.2	หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
 ๒. หลักสูตรระดับปริญญาตรี 	จำานวน	๘	หลักสูตร	ดังนี้
	 	 2.๑	หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาศาสนา
	 	 2.2	หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาปรัชญา
	 	 2.๓	หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
	 	 2.๔	หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
	 	 2.๕	หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชารัฐศาสตร์
	 	 2.๖	หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
	 	 2.๗	หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาสังคมศึกษา
	 	 2.๘	หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา	(English	Program)
 ๓. หลักสูตรระดับปริญญาโท จำานวน	๔	หลักสูตร	ดังนี้
	 	 ๓.๑	หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
	 	 ๓.2	หลักสุตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาปรัชญา
	 	 ๓.๓	หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต		สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
	 	 ๓.๔	หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต		สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 ๔. หลักสูตรระดับปริญญาเอก	จำานวน	2	หลักสูตร		ดังนี้
	 	 ๔.๑		หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
	 	 ๔.2		หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาปรัชญา

 นิสิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
	 ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตขอนแก่น	นอกจากจะมี 
พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ภายในประเทศที่ให้ความสนใจเข้าศึกษาแล้ว	 ยังมีนิสิตจาก
นานาชาติที่ให้ความสนใจเข้าศึกษา	ณ	วิทยาเขตขอนแก่น	ประกอบด้วย
	 ๑.	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
	 2.	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
	 ๓.	ราชอาณาจักรกัมพูชา
	 ๔.	สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ
	 ๕.	สาธารณรัฐอินเดีย
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 จ.วิทยาเขตนครราชสีมา
 ประวัติความเป็นมา

	 สมเด็จพระธีรญาณมุนี	 (ธีร์	 ปุณฺณกเถร)	 เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก	 	 เจ้าอาวาสวัด

จักรวรรดิราชาวาส	ได้ปรารภว่า	“ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น	 จังหวัดนครราชสีมา	มีความ

เหมาะสมตอ่การจดัตัง้วทิยาลยัสงฆม์ากทีส่ดุ	เพราะเป็นเมอืงเอกเปน็ศนูยก์ลางการศกึษามาแต่

เดิม”

  ปีพุทธศักราช ๒๕๒๓	พระเถรานุเถระในจังหวัดนครราชสีมาและกรุงเทพมหานคร 

ที่มีภูมิลำาเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา	 ได้ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์

นครราชสีมา	และที่ประชุมมีมติให้คณะสงฆ์ภาค	๑๑	เป็นผู้ดำาเนินการ	

  ปีพุทธศักราช ๒๕๒๙	คณะสงฆ์ภาค	๑๑	มีมติจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา	เพื่อเป็น

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา	(ลงวันที่	2๘	เดือนมีนาคม	พ.ศ.	2๕29)	โดยมีพระพรหม

คุณาภรณ์	 (เมื่อครั้งดำารงสมณศักดิ์ที่	พระธรรมวิสุทธาจารย์)	 เป็นประธานสภาวิทยาลัยสงฆ์

นครราชสีมา	

 ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙		สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	มีมติอนุมัติ

ให้วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา	 เป็นวิทยาเขตนครราชสีมาและใช้นามว่า	“มหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลยัในพระบรมราชปูถมัภ	์วทิยาเขตนครราชสมีา”	ตัง้อยูท่ี	่อาคารเรียนโรงเรียนปริยติัสามญั

นครราชสีมา	วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร	ตำาบลในเมือง	อำาเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา		

โดยมีพระธรรมวิสุทธาจารย์	เจ้าคณะภาค	๑๑	และเจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร	

เป็นประธานสภาวิทยาเขตรูปแรก	และ	พระสีหราชสมาจารมุนี	 (โอภาส	นิรุตฺติเมธี)	 เจ้าคณะ

จังหวดันครราชสมีา		และเจา้อาวาส	วดัพรหมราชเปน็รองอธกิารบดีวทิยาเขตนครราชสีมาเปน็

รูปแรก	(ปัจจุบันดำารงสมณศักดิ์ที่	“พระธรรมวรนายก”)

พัฒนาการด้านจัดการศึกษา

  ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๐	เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต		คณะพุทธศาสตร	์	สาขา

วิชาพระพุทธศาสนา			

  ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓		เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต		คณะมนุษยศาสตร์		สาขา

วิชาภาษาอังกฤษ		

  ปีพุทธศักราช ๒๕๓๔	 เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	คณะครุศาสตร์	สาขาวิชา

สังคมศึกษา		

		 ปีพุทธศักราช		2๕๓๖		เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต		คณะครุศาสตร์	 	สาขา

วิชาการบริหารการศึกษา

  ปพีทุธศกัราช ๒๕๓๗	เปดิสอนหลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑิต	คณะสงัคมศาสตร์	สาขาวชิา

รัฐศาสตร์		
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  ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒	เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู	(ป.วค.)

   ปพีทุธศกัราช ๒๕๔๗	เปิดสอนหลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ		คณะครศุาสตร	์สาขาวชิาการ

สอนภาษาไทย

  ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗	 เปิดสอนหลักสูตร	ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

(ป.บส.)

  ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ 	 เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	คณะสังคมศาสตร	์สาขา

วิชาการจัดการเชิงพุทธ

  ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙	 	 เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาพระพุทธ

ศาสนา

  ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐	 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

(ป.บส.)	ที่หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิ

  ปพีทุธศกัราช ๒๕๕๐	เปิดสอนหลกัสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต	สาขาวชิารัฐศาสตร์	สำาหรับ

คฤหัสถ์

  ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑	เปดิสอนหลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ	สาขาวชิาการจดัการเชงิพทุธ	

ที่หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา	จังหวัดชัยภูมิ		

  ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑	เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา	

สำาหรับคฤหัสถ์

  ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒	 	 เปิดสอนหลักสูตรพุทธมหาศาสตรบัณฑิต	 	สาขาวิชาพระพุทธ

ศาสนา	สำาหรับคฤหัสถ์

  ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒	เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	(ป.บัณฑิต)

   ๑ เมษายน  ๒๕๕๓	เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชารัฐศาสตร	์ที่หน่วย

วิทยบริการจังหวัดชัยภูมิ

 ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓	 	 เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	 	สาขาวิชาปรัชญา	

สำาหรับพระภิกษุ	สามเณร

  ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕	 เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ		

สำาหรับคฤหัสถ์

  ปพีทุธศกัราช ๒๕๕๖	เปิดสอนหลกัสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต	สาขาวชิาการสอนภาษาไทย		

  ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘	 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน	

(ป.ศส.)
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 พัฒนาการด้านกายภาพ

  ปีพุทธศักราช ๒๕๓๙	วิทยาเขตนครราชสีมาได้ก่อสร้างอาคารเรียนรวมเป็นตึก	๕	ชั้น	

ยาว	9๑	เมตร	บนเนือ้ที	่๕0	ไร	่ที	่ธรณสีงฆว์ดัพระนารายณม์หาราชวรวหิาร	บา้นหวัถนน	ตำาบล

หวัทะเล	อำาเภอเมอืง	จงัหวดันครราชสมีา	หลวงพอ่คณู	ปริสทุโฺธ	บรจิาค	20	ลา้นบาท	พระราช

สีมาภรณ์	(โอภาส	นิรุตฺติเมธี)	เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา		คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา	และ

ประชาชนจังหวัดนครราชสีบริจาคร่วมสมทบ	ต่อมาหลวงพ่อคูณ	ปริสุทฺโธ	บริจาคเพิ่มอีก	๓0	

ล้านบาท	รวม	๕0	ล้านบาท

  ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลยัใหม้สีถานภาพเป็นนติบุิคคลและเป็นมหาวทิยาลยัในกำากบัของรฐั		ตามประกาศในราช

กิจจานุเบกษา	เล่มที่๑๑๔	ตอนที่	๕๑	ก		ลงวันที่	๑	ตุลาคม	พุทธศักราช	2๕๔0	

 ปีพุทธศักราช ๒๕๔๑	ย้ายที่ตั้ง	จากวัดพระนารายณ์มหาราช	มาอยู่ที่	เลขที่	๔๑9	หมู่

ที	่๗			บา้นหวัถนน	ถนนชาตพิฒันา	ตำาบลหวัทะเล	อำาเภอเมอืงนครราชสมีา	จงัหวดันครราชสมีา 

รหัสไปรษณีย	์๓0000

  ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓	ก่อสร้างที่พักสงฆ์	พระพรหมคุณาภรณ์	(พุ่ม	กิตฺติสารเถร)

  ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓	ก่อสร้างที่พักนิสิตหน้ามหาวิทยาลัย

  ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓	ก่อสร้าง	อาคารพระเทพวิทยาคม	สูง	๓	ชั้น	 ใช้เป็นห้องสมุด 

หอประชุม	และหอฉัน	หลวงพ่อคูณ	ปริสุทฺโธ	บริจาค	๕0	ล้านบาท

  ปีพุทธศักราช ๒๕๔๔	ก่อสร้างโรงอาหาร	และถนนภายในมหาวิทยาลัย

  ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ 	 ตั้ งสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา	 มจร.99.๗๕	 Mhz. 

อาคารห้องส่ง	อุปกรณ์

  ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐	ขยายการจัดการศึกษาเปิดหน่วยวิทยบริการจังหวัดชัยภูมิ	ตั้งอยู่

ที่วัดชัยภูมิวนาราม	ตำาบลในเมือง	อำาเภอเมือง	จังหวัดชัยภูมิ

  ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑	ก่อสร้างลานปฏิบัติธรรม		

   ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕	พระเทพภาวนาวิกรม	เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ	สร้างอาคารเรียน 

๓	หลัง	มูลค่า	๘0	ล้านบาท	บนที่ดินจำานวน	๑๔๖	ไร่	2	งาน	๔๘	ตารางวา	ยกให้หน่วย 

วิทยบริการจังหวัดชัยภูม	ิ	

  ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖	หน่วยวิทยบริการจังหวัดชัยภูมิ	ย้ายจากวัดชัยภูมิวนาราม	ไปตั้ง 

อยู่ที่	เลขที่	9๗	หมู่ที่	๑๔	บ้านโนนเหลื่อม	ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง	อำาเภอเมือง	จังหวัดชัยภูมิ	 

เมื่อวันที	่๑๘	มิถุนายน	2๕๕๖	

  ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘	ก่อสร้างอาคารเรียนรวมศูนย์บัณฑิต	ด้วยงบประมาณ	๘0	ล้านบาท
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ป้ายหน้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย		วิทยาเขตนครราชสีมา

	  

	  

	  

อาคารเรียนรวม	ใช้เป็นสำานักงานและห้องเรียน	ปริญญาตรี,โท

อาคารพระเทพวิทยาคม(คูณ	ปริสุทฺโธ)	ใช้เป็นห้องประชุมและห้องสมุด

อาคารสำานักงานและอาคารเรียน	หน่วยวิทยบริการจังหวัดชัยภูมิ	
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 ฉ.วิทยาเขตอุบลราชธานี
	 มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	วทิยาเขตอบุลราชธาน	ีจดัตัง้ขึน้ตามประกาศ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ตามหนังสือที่	๓9๕/2๕29		ลงวันที่		2๗			

ธันวาคม	2๕29	 เรื่อง	อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาเขตอุบลราชธานี	และประกาศมหาวิทยาลัย	ที่	

๗9/2๕29	เรือ่ง	จดัตัง้วทิยาเขตอบุลราชธาน	ีลงวนัที	่2๗	ธนัวาคม	2๕29	โดยสภามหาวทิยาลยั

ได้มีมติให้จัดตั้งวิทยาเขตอุบลราชธานี	 ในคราวประชุมครั้งที่	๖/2๕29	เมื่อวันที่	2	ธันวาคม	

2๕29	วิทยาเขตอุบลราชธานี	 ในระยะเริ่มแรก	จึงได้ดำาเนินการบริหารจัดการศึกษา	คณะ

ครศุาสตร์	สาขาวชิาหลกัสตูรและวธิกีารสอน	วชิาเอกการสอนสงัคมศกึษา	ในปีการศกึษา	2๕๓0	

	 วิทยาเขตอุบลราชธานี	 เดิมตั้งอยู่	 วัดมหาวนาราม	 (พระอารามหลวง)	ตำาบลในเมือง 

อำาเภอเมืองอุบลราชธาน	ี	จังหวัดอุบลราชธานี	 	 เกิดขึ้นจากความคิดของพระเถระสองรูป	คือ 

พระราชรัตโนบล	(พิมพ์		นารโท	ป.ธ.๖,พ.ม.)	อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี	และพระกิตติ

ญาณโสภณ	(สมเกียรติ	สมกิตฺติ	ป.ธ.๖)	ตำาแหน่ง	รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี	เป็นผู้ริเริ่ม

ดำาเนินการก่อตั้ง	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตอุบลราชธานี	 โดย 

พระเถระทั้งสองรูปมีความเห็นพ้องกันว่า	ต้องการให้พระภิกษุสามเณร	กุลบุตรลูกหลานชาวไร่	

ชาวนา	 ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี	 ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับ

อดุมศกึษาและต้องการให้มสีถานศกึษาระดบัอดุมศกึษาตัง้อยูใ่นท้องถิน่ของจงัหวดัอบุลราชธานี

ไม่จำาเป็นจะต้องทิ้งวัดวาพระศาสนาละท้ิงศรัทธาของญาติโยมไปศึกษาต่อในถิ่นอื่นหรือเข้าไป

ศึกษาที่กรุงเทพมหานคร	 เพราะการไปศึกษาในกรุงเทพมหานคร	นั้น	มีความเป็นอยู่ลำาบาก 

ยุ่งยากนานาประการ	เช่นเรื่องวัดที่อยู่อาศัย	 เรื่องอาหารการขับฉัน	เร่ืองการเดินทางไปศึกษา 

ในสถานศึกษา	หรือสำานักเรียนต่าง	ๆ	นั้น	มีความยุ่งยากลำาบากมาก	เหล่านี้เป็นต้น		

 การย้ายที่ตั้งของวิทยาเขตอุบลราชธานี

 ปีพ.ศ.๒๕๔๒	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ได้มีนโยบายให้ส่วนงานระดับ

วทิยาเขต	พจิารณาหาสถานทีต่ัง้แห่งใหม่	เพือ่รองรบัการขยายตวัทางการศกึษาของมหาวทิยาลยั		

เพราะตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบัญญตัมิหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	พ.ศ.2๕๔0		

นั้น	 ได้เปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์สามารถเข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษาได ้

หากวิทยาเขตใดมีความพร้อมที่จะขยับขยายหาที่ตั้งใหม่ได	้ก็ให้ดำาเนินการได้

 ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๒	พระเทพกิตติมุนี	ประธานสภาวิทยาเขตอุบลราชธานี	ได้นัดประชุม

สภาวิทยาเขตอุบลราชธานี	 และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลกระโสบ	ณ	ศาลา

การเปรียญวัดบ้านดอนนกชุม	ตำาบลกระโสบ	อำาเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี	พระเทพ 

กิตติมุนี	ได้เสนอเรื่องขออนุญาตใช้สถานที่ป่าสาธารณประโยชน์	ดงบั้งไฟ	จำานวน	๔00	ไร่เศษ	

ตัง้อยูท้่องที	่หมูท่ี	่๑		บ้านหมากมี	่ตำาบลกระโสบ	อำาเภอเมอืงอบุลราชธาน	ีจงัหวดัอบุลราชธาน	ี

แต่ขออนญุาตใช้พืน้ทีบ่างส่วนด้านทศิตะวนัออก	จำานวน	2๑2		ไร่เศษ	ต่อทีป่ระชมุสภาวทิยาเขต	
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และสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลกระโสบ	ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันแล้ว	มีมติอนุญาตให้

วิทยาเขตอุบลราชธานีเข้าใช้พื้นท่ีดังกล่าว	จำานวน	2๑2	ไร่เศษตามที่เสนอ	จากน้ัน	พระเดช

พระคุณพระเทพกิตติมุนี	 ได้นำาคณะผู้บริหารคณาจารย์	 ออกไปเตรียมพื้นที่	 ที่ป่าสาธารณ 

ประโยชน์	 (ดงบ้ังไฟ)	ซึ่งไม่มีถนนเข้า	จึงได้ขอแผ่ที่ดินของประชาชนเจ้าของที่ดิน	 เพื่อตัดถนน	

จากถนนสมเด็จ	(สายอุบล-ตาลสุม)	ระยะทาง	๑,000	เมตร	เข้ามายังสถานที่ตั้งใหม	่ชาวบ้าน

ก็ยินดีถวายท่ีดินให้แก่วิทยาเขตอุบลราชธานี	ข้างละ	๔		 เมตร		รวมเป็น	๘	เมตร	จนถึงที่ตั้ง

โครงการ	

 โครงการก่อสร้างวิทยาเขตอุบลราชธานี (ดงบั้งไฟ) แห่งใหม่ 

	 จากการที่มีการประชุมร่วมระหว่างสภาวิทยาเขตอุบลราชธานี	และสภาองค์การบริหาร 

ส่วนตำาบลกระโสบ	และที่ประชุมมีมติให้สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย		วิทยาเขตอุบลราชธานี	แห่งใหม่แล้ว		ประธานสภาวิทยาเขตอุบลราชธานี	มีบัญชาให้

รองอธกิารบดวีทิยาเขตอบุลราชธาน	ีไปดำาเนนิการจดัทำาแผนพฒันามหาวทิยาลยั	ท้ังแผนระยะ

สัน้	แผนระยะยาว		และขอเสนอบรรจแุผนพฒันาวทิยาเขตอบุลราชธาน	ีในแผนพฒันาการศกึษา

ระดับอุดมศึกษา	ระยะที	่9	(พ.ศ.2๕๔๕-2๕๔9)	เมื่อเดือนพฤษภาคม	2๕๔2	เริ่มดำาเนินการ

โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตอุบลราชธานี	 (ดงบั้งไฟ)	

ตำาบลกระโสบ	อำาเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี	โดยในระยะเริ่มแรก	ได้ดำาเนินการดังนี้

	 ๑.	ก่อสร้างถนนลูกรังจากถนนสมเด็จ(เส้นทางอุบล-ตาลสุม)	ระยะทาง	๕00	เมตร	โดย

ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	องค์การบริหารส่วนตำาบลกระ

โสบ	และสำานักงานโยธาธิการจังหวัดอุบลราชธานี	

	 2.	ก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม	๑		หลัง	ลักษณะทรงไทย		เสาไม้		โครงไม้	หลังคามุงหญ้า

แฝก	กว้าง	๑0	เมตร	ยาว	๔0	เมตร	เพื่อเป็นสำานักงานกลางในการติดต่อประสานงานโครงการ

ก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตอุบลราชธานี	(ดงบั้งไฟ)	และเป็น

สถานที่ปฏิบัติธรรมสำาหรับพระนิสิต	เป็นประจำาทุกปี

	 ๓.	ดำาเนินการก่อสร้างกุฎีกัมมัฎฐาน	2		หลัง	กว้าง	๔	เมตร	ยาว	๔	เมตร	ยกพื้น	เสา

คอนกรีตเสริมเหล็ก	พื้นเทคอนกรีต	ผนังก่ออิฐถือปูน	โครงหลังคาไม	้หลังคามุงกระเบื้อง	เพื่อ

ให้เป็นที่พักของเจ้าหน้าที่พระวิปัสสนาจารย์	

	 ๔.	ขุดบ่อนำ้าบาดาล	๑	แห่ง	และลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก	(คสล.)	กว้าง	๑	เมตร	ลึก	๕		

เมตร			

 พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๕		ได้ดำาเนินการระดมทุน	จัดทอดผ้าป่าสามัคคี	๘๔,000	พระธรรม

ขันธ์		ระดมทุนทั้งภาครัฐ	ภาคประชาชน	และภาคพระสงฆ์สังฆาธิการ	เพื่อหาทุนทรัพย์ปัจจัย

ก่อสร้างอาคารเรยีนวทิยาเขตอบุลราชธาน	ี	โดยได้รบัการสนบัสนนุจากท่านผูว่้าราชการจงัหวดั

อุบลราชธาน	ี(นายรุ่งฤทธิ์		มกรพงศ์)	ผลจากการระดมทุนครั้งนี	้	ได้อาคารเรียนและเสนาสนะ	

ดังนี้	
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	 ๑.	ศาลาหอประชุม	๑	หลัง	กว้าง	๑2	เมตร	ยาว	๓๗	เมตร	ลักษณะทรงไทยประยุกต์ 

ช้ันเดียว	ยกพื้นเทคอนกรีตเสริมเหล็ก	หลังคาโครงเหล็ก	มุงกระเบื้องลอนคู่	ก่อผนังข้างเมตร

ครึ่ง	งบประมาณในการก่อสร้าง	๑,๗00,000	บาท	(หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)	

	 2.	อาคารเรียนมกรพงศ์	๑	หลัง		กว้าง		๑2		เมตร	ยาว		๓๗		เมตร		ลักษณะทรงไทย

ประยกุต์	ชัน้เดยีว	ยกพืน้	พืน้เทคอนกรตีเสรมิเหลก็	ผนงัก่ออฐิถอืปนู	โครงหลงัคาเหล็ก	หลังคา

มุงกระเบือ้งลอนคู	่	งบประมาณในการก่อสร้าง		2,๕00,000	บาท	(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)	

	 ๓.	อาคารเรียนสหกรณ์อุบลราชธานี	จำากัด	๑		หลัง	กว้าง	๑2	เมตร	ยาว		๓๗		เมตร	

ลักษณะทรงไทยประยุกต์	ชั้นเดียว	ยกพื้น	พื้นเทคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผนังก่ออิฐถือปูน	 โครง

หลังคาเหล็ก		หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่	งบประมาณในการก่อสร้าง	2,๕00,000	บาท	(สอง

ล้านห้าแสนบาทถ้วน)	นอกจากนี้	ยังได้จัดหาเจ้าภาพ	ก่อสร้างห้องนำ้า-ห้องสุขา	จำานวน	2	หลัง	

ๆ	ละ	๓0	ห้อง	ด้านหลังของอาคารเรียนมกรพงศ์	และอาคารเรียนสหกรณ์อุบลราชธานี	จำากัด		

 พัฒนาการด้านกายภาพ

 พ.ศ.๒๕๔๖	จัดทำาแผนพัฒนาวิทยาเขตอุบลราชธานี	และมีโครงการที่ดำาเนินการดังนี้

	 ๑.	 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑	สาย	ระยะทาง	๑,000	 เมตร	จาก 

ถนนสมเด็จ	เข้ามายังโครงการสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย	งบประมาณ		2,000,000		บาท	(สอง

ล้านบาทถ้วน)	โดยได้รบังบสนบัสนนุจากองค์การบริหารส่วนตำาบลกระโสบ	องค์การบริหารส่วน

จังหวัดอุบลราชธาน	ีและสำานักงานโยธาธิการจังหวัดอุบลราชธานี	

  ๒. ระบบไฟฟ้าแรงสูง	จากถนนสมเด็จ	 เข้ามายังโครงการสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย	

ระยะทาง	๑,๕00	 	 เมตร	 	ปักเสาไฟฟ้าแรงสูง	 	 ลงหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง	 	 งบประมาณ		

๖๕0,000	บาท	(หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก	การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี	 โดยการประสานงานของ	 นายเกรียง	 	 กัลป์ตินันท์	

ส.ส.อุบลราชธาน	ี(งบ	ส.ส.พัฒนาจังหวัด)

 ๓. เสนอโครงการก่อสร้างอาคารเรยีนรวม วทิยาเขตอบุลราชธานี	ตามรปูแบบรายการ

ของอาคารเรียนกรมสามัญศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ	แบบอาคาร	๓2๔ล/๔๑		มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเป็นค่าก่อสร้าง	 งบประมาณ		

๑0,000,000	 	 บาท	 (สิบล้านบาทถ้วน)	 แต่ก่อสร้างจริงในวงเงินทำาสัญญาก่อสร้าง		

๑๗,๕00,000	บาท	ปรับพื้นเพิ่มเติม	๘๖0,000	บาท	(แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)	รวมเป็น

ราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		๑๘,๓๖0,000		บาท	(สิบแปดล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)	

 พ.ศ.๒๕๔๙	 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี	 

(งบ	CEO	)เพื่อดำาเนินการก่อสร้าง	ดังนี้
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	 ๑.	ก่อสร้างห้องประชุม	พระพรหมวชิรญาณ		กว้าง	๑๑	เมตร	ยาว	2๔	เมตร	ชั้นล่าง 

ของอาคารเรยีนรวมวทิยาเขตอบุลราชธาน	ี(งบประมาณพฒันาจงัหวดั)	โดยผูว่้าราชการจงัหวดั

อุบลราชธาน	ี(นายสุธี		มากบุญ)		ได้เห็นความสำาคัญของการศึกษาทางพระพุทธศาสนา		จึงได้

จัดสรรงบประมาณพัฒนาจังหวัดให้สำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี	ดำาเนินการ

ก่อสร้างห้องประชุมเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย	 และเป็นที่ประชุมคณะสงฆ์	

จำานวน		๕,000,000	บาท	(ห้าล้านบาทถ้วน)	

	 2.	ก่อสร้างมณฑปแท่นประดษิฐานพระบรมสารีริกธาตุ	ซ่ึงเจ้าพระคณุ	สมเดจ็พระญาณ

สังวร	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	ทรงประทานให้แก่ประชาชนชาวจังหวัด

อุบลราชธาน	ีได้มาสักการะในวโรกาสพิธีเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา		๗2		พรรษา	มหาราชินี		

“๗2		พรรษา	เทิดไท้มหาราชินี”	โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	(นายสุธี		มากบุญ)	ได้ให้

อัญเชิญมาประดิษฐานไว้สักการะ	ณ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

อบุลราชธาน	ี(ดงบ้ังไฟ)	พร้อมกบัจดัสรรงบประมาณพฒันาจงัหวดัให้สำานกังานวฒันธรรมจงัหวดั

อบุลราชธาน	ีดำาเนนิการก่อสร้างแท่นมณฑป	และห้องประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาต	ุ	จำานวน		

๗20,000		บาท	(เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

 พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๑	 	พระครูสารกิจโกศล	 	รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี	 	 ได้

ดำาเนินการต่อเติมอาคารเรียนรวม	ชั้นล่าง	 โดยกั้นห้องโถงชั้นล่างด้านทิศตะวันนออก	ทำาเป็น

ห้องสมดุวทิยาเขตอุบลราชธานี	ราคาก่อสร้าง	2๕0,000	บาท	(สองแสนห้าหมืน่บาทถ้วน)	และ

กั้นห้องโถงทางด้านทิศตะวันตก	จำานวน	2	ห้อง	ห้องที่	๑	 เป็นห้องจำาหน่ายสินค้า	 เรียกว่า	 

ร้านสวัสดิการโดยมีพระครูกิตติคุโณภาส	 เป็นผู้ดำาเนินการ	ราคาก่อสร้าง	200,000	บาท	 

(สองแสนบาทถ้วน)	 และห้องท่ี	2	กั้นเป็นห้องสำานักงานโครงการครูพระสอนศีลธรรมใน 

โรงเรียน	 โดยมอบหมายให้	 พระใบฎีกาสุพจน์	 ตปสีโล	 เป็นผู ้ดำาเนินการ	 ราคาก่อสร้าง	 

200,000	บาท	(สองแสนบาทถ้วน)	

 พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๒	พระครสูารกจิโกศล	รองอธกิารบดวีทิยาเขตอบุลราชธาน	ีได้ดำาเนนิ

การก่อสร้างอาคารหอสมดุและเทคโนโลยสีารสนเทศ	จำานวน	๑	หลงั	ลกัษณะทรงไทยประยกุต์	

๓	ชั้น		งบประมาณในการก่อสร้าง	๑๔,๕๓๕,000	บาท	(สิบสี่ล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาท

ถ้วน)	

 สาขาวิชาที่เปิดดำาเนินการจัดการศึกษาในวิทยาเขตอุบลราชธานี

 การบริหารจัดการศึกษา ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตอุบลราชธานี	 ได้เปิดดำาเนินการ

จัดการศึกษาทั้งในระดับประกาศนียบัตร	ระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	๔	คณะ	๗		หลักสูตร	

ประกอบด้วย
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 ๑.ระดับประกาศนียบัตร	2	หลักสูตร	คือ

	 	 ๑.๑.หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์	(ป.บส.)	

	 	 ๑.๑.หลักสูตรประกาศนียบัตรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

 ๒.ระดับปริญญาตรี

	 	 ๑.	คณะพุทธศาสตร์

	 	 	 สาขาวิชาศาสนา

	 	 2.	คณะครุศาสตร์

	 	 	 สาขาวิชาสังคมศึกษา

	 	 	 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

	 	 ๓.	คณะสังคมศาสตร์	

	 	 	 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

	 	 	 สาขาวิชารัฐศาสตร์	

	 	 ๔.	คณะมนุษยศาสตร์

	 	 	 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	

 ๓. ระดับปริญญาโท	เปิดสอน	๑	สาขาวิชา		คือ	

	 	 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา		

	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตอุบลราชธานี	จะดำาเนินการขอเปิด 

คณะ/สาขาวชิาเพิม่	ในแผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา	ระยะท่ี	๑๑	(พ.ศ.2๕๕๕–2๕๕9)		

จำานวน		2	คณะ	ในระดับปริญญาตรี	หลักสูตร	๔	ปี	และหลักสูตรประกาศนียบัตรเพิ่มเติมอีก	

คือ.-

 ๑. ระดับประกาศนียบัตร

	 	 ๑)	หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ

	 	 2)	หลักสูตรประกาศนียบัตรจารึกอักษรโบราณ

	 	 ๓)	หลักสูตรประกาศนียบัตรพระนักเผยแผ่	

 ๒. ระดับปริญญาตร	ีหลักสูตร	๔	ป	ี

	 	 ๑)	คณะมนุษยศาสตร์

	 	 	 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

	 	 2.	คณะพุทธศาสตร์

	 	 	 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา	สำาหรับคฤหัสถ์

	 	 	 	สาขาวิชาพระอภิธรรม

 ๓. ระดับบัณฑิตศึกษา		หลักสูตร	2	ปี	

	 	 สาขาวิชาเอกพระพุทธศาสนา
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	 มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	วทิยาเขตอบุลราชธาน	ีเป็นสถาบนัการศกึษา

ระดบัอดุมศกึษา	ท่ีจะต้องรบัผดิชอบในการผลติบณัฑติระดับปรญิญาตร	ีปรญิญาโท	และปริญญา

เอก	ในสาขาต่าง	ๆ 	เพือ่พฒันาทรพัยากรมนษุย์	ให้สอดคล้องและสนองตอบนโยบายของรัฐบาล

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	นอกจากนี้	ยังมีภาระกิจในด้านการวิจัย	การให้

บรกิารด้านวิชาการแก่ชุมชน	การทำานุบำารงุศลิปวฒันธรรม	และการส่งเสรมิกจิการทางพระพทุธ

ศาสนา	ซึ่งจะต้องปฏิบัติภารกิจดังกล่าว	 ให้สามารถตอบสนองนโยบายเกี่ยวกับการกระจาย

โอกาสทางการศึกษา	และสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	ให้มีประสิทธิภาพทั้งภายในและ

ภายนอก	อีกท้ังต้องพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนา	และ

ความเป็นสากล	ให้มากยิง่ขึน้		จงึจำาเป็นอย่างยิง่จะต้องกำาหนดทศิทางในการพฒันาสถาบนัการ

ศกึษาแห่งนี	้วทิยาเขตอบุลราชธาน	ีเป็นสถาบนัการศกึษาด้านพระพุทธศาสนา	เป็นมหาวิทยาลัย

ของรัฐในกำากับของรัฐบาล	ได้ตระหนักถึงภารกิจในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ	และมีความรู้		

คู่คุณธรรม	ทั้งในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตร	และหลักสูตรปริญญาตร	ีหลักสูตรปริญญาโท		

ในสาขาวิชาต่าง	ๆ	 เพื่อเป็นการสนองตอบความต้องการของพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ใน

ท้องถิ่น	เพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่เข้มแข็ง	สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญา	มีความ

รู้คู่คุณธรรม	นำาพาสังคมไทยพัฒนาไปสู่ทิศทางเจริญรุ่งเรือง	และสามารถแข่งขันกับประชาคม

โลกได้		ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.2๕๔2	และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ	ฉบับที	่๑๑	(พ.ศ.2๕๕๕-2๕๕9)	ที่เน้นในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย	์

ให้ดำารงชีพอยู่ในสังคมได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง	ตามแนวนโยบายของรัฐบาล	

วทิยาเขตอบุลราชธานี	จงึได้สนองนโยบายของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั		ตาม

พนัธกจิของมหาวทิยาลยั	๔	ด้าน	คอื	ด้านผลติบณัฑติ	ด้านวจิยัและพฒันา	ด้านส่งเสรมิพระพทุธ

ศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม	และด้านทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม

 แนวนโยบายการพัฒนาวิทยาเขตอุบลราชธานี 

	 สืบเนื่องจากภูมิประเทศที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

อุบลราชธานี	นั้น	จังหวัดอุบลราชธานี	 เป็นจังหวัดชายแดนตะวันออกสุดของประเทศไทย	มี

พื้นที่อาณาเขตชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน	2	ประเทศ	คือ	ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาว		และประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยกมัพชูา	จงึนบัได้ว่า	จงัหวดั

อุบลราชธานี	 เป็นประตูเมืองไปสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน	 	ความเป็นไปได้ในด้านศักยภาพทาง

ภูมิศาสตร์แล้วเหมาะสมท่ีจะพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้	 เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิชาการ

ทางพระพุทธศาสนา	แหล่งนักปราชญ์		

	 แรงปัจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขต

อุบลราชธานี	 ในการท่ีจะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา 

จะต้องได้รบัการสนับสนุนจากเจ้าคณะพระสงัฆาธกิาร	พ่อค้า	ประชาชนชาวจงัหวดัอบุลราชธานี	

เป็นอย่างดียิ่ง	กล่าวคือ
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ภาพอาคารเรียนวิทยาเขตอุบลราชธานี

	 ๑.	ได้รับการสนับสนุนที่ดินสาธารณประโยชน์	อันเป็นสถานที่ตั้ง	มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตอุบลราชธานี	คือ	ป่าสาธารณประโยชน์	ดงบั้งไฟ	ท้องท่ีหมู่	๑	

บ้านหมากม่ี	ตำาบลกระโสบ	อำาเภอเมืองอุบลราชธานี	 	จังหวัดอุบลราชธานี	จำานวนเนื้อที่ดิน	

2๑2	ไร่เศษ	

	 2.	จงัหวดัอุบลราชธานี	เป็นจงัหวัดท่ีมพีืน้ทีก่ว้างใหญ่ไพศาล	มอีำาเภอทัง้หมด	2๕	อำาเภอ		

เป็นจังหวัดที่มีการคมนาคมสะดวก	ทั้งทางรถไฟ	รถทัวร์	 เคร่ืองบิน	คือ	มีสนามบินนานาชาติ

อุบลราชธาน	ีสถานี	บขส.	มีรถทัวร์ปรับอากาศจากอุบลราชธานี-ปากเซ	(ประเทศลาว)	บริการ 

ทุกวัน

	 ๓.	สถานทีต่ัง้มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	วทิยาเขตอบุลราชธาน	ีตัง้อยูไ่ม่

ห่างไกลจากสนามบินนานาชาต	ิเท่าใดหนัก	ประมาณ	๑0	ก.ม.			

	 ๔.	สถานทีต่ัง้มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	วทิยาเขตอบุลราชธาน	ีตัง้อยูไ่ม่

ห่างไกลจากโรงพยาบาลสงฆ์	๕0	พรรษามหาวชิราลงกรณ	บ้านปลาดุก	ตำาบลไร่น้อย	อำาเภอ

เมืองอุบลราชธานี		จังหวัดอุบลราชธานี		(	๕	ก.ม.)						

	 ๕.	ในปัจจบุนันี	้มพีระภกิษสุามเณรชาวต่างประเทศ	คอื		ประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตย

ประชาชนลาว	 	และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชา	 ได้เดินทางเข้ามาศึกษาอยู่ที่

วิทยาเขตอุบลราชธานี	ปีละหลายรูป
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ป้ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย		วิทยาเขตอุบลราชธานี

ศาลาปฏิบัติธรรม		วิทยาเขตอุบลราชธานี
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 ช.วิทยาเขตแพร่
 ปีพุทธศักราช ๒๕๒๙	พระเทพวิริยาภรณ์	(สุจ	ีกตสาโร)	รองเจ้าคณะภาค	๖	พระราช 

รัตนมุนี	(รส	คณฺธรโส)	เจ้าคณะจังหวัดแพร่	และพระโสภณปริยัติธรรม	(ปั๋น	สิกฺขาสโภ)	รองเจ้า

คณะจังหวัดแพร่	ไดป้ระชุมปรกึษากันเพือ่หาแนวทางในการจัดตัง้วิทยาเขตแพร	่โดยความร่วม

มือของทุกฝ่าย	คือ	ทั้งฝ่ายบรรพชิต	และฝ่ายคฤหัสถ์	ฝ่ายบรรพชิตมีเจ้าคณะจังหวัดแพร่,	เจ้า

คณะจงัหวดันา่น,	เจา้คณะจงัหวดัพะเยา,	เจา้คณะจงัหวดัเชยีงราย,	เจา้คณะจงัหวดัลำาปาง,	เจา้

คณะจงัหวดัอตุรดิตถ์,	เจา้คณะจงัหวดัสโุขทัย	รวมทัง้เจา้คณะพระสงัฆาธกิารทกุระดับชัน้ในเขต

ภาค	๕	และภาค	๖	ส่วนคฤหัสถ์มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่	

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่	ผู้อำานวยการโรงเรียนพิริยาลัย	จังหวัดแพร่	ผู้อำานวยการโรงเรียนนารี

รัตน์จังหวัดแพร่คณะศึกษานิเทศน์	และนายอำาเภอทุกอำาเภอ	ในจังหวัดแพร่	ต่างก็ให้ความ

สนับสนุนเห็นชอบในการจัดตั้งวิทยาเขตแพร่	ขึ้น	ณ	วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร	 เลขที่	๑๖	

ตำาบลในเวียง	อำาเภอเมืองแพร่	จังหวัดแพร่	โดยได้เสนอเรื่อง	เข้าสู่สภามหาวิทยาลัย	มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์	 กรุงเทพมหานครฯ 

	ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย	ครั้งที่	๑/2๕๓0	เมื่อวันที่	๑0	มกราคม	2๕๓0	มีมติให้จัด

ตั้งวิทยาเขตแพร่ขึ้น	 โดยมีชื่อเต็มว่า	“มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

วิทยาเขตแพร่”	และได้อนุมัติให้เปิดสอน	“คณะครุศาสตร์”	สาขาวิชาเอกการศึกษานอก

โรงเรียน	โดยมี	พระเทพวิริยาภรณ์	 (สุจี	กตสาโร)	 เป็นรองอธิการบดีรูปแรก	พระโสภณปริยัติ

ธรรม	เปน็ผูช้ว่ยอธกิารบดฝีา่ยบรหิาร	พระเมธวีราภรณ	์เปน็ผูช้ว่ยอธกิารบดฝีา่ยวชิาการ	พระครู

โกศลสมณคุณ	 เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน	พระครูโสภณธวัชชัย	 เป็นผู้ช่วย

อธิการบดี	ฝ่ายกิจการนิสิต	พระสุนทรธรรมาภรณ์	 เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์	

พระครูโสภณคุณาภรณ์	เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์	พระครูมุนินทร์ธรรมานุวัตร	เป็นรองคณบดี

คณะครุศาสตร์	และพระครูพิบูลธรรมภาณ	เป็นเลขานุการคณบดี	คณะครุศาสตร์	

 พ.ศ. ๒๕๓๐	วิทยาเขตแพร่	 ได้ดำาเนินการเปิดรับสมัครให้พระภิกษุสามเณรเข้าศึกษา 

และปฐมนเิทศ	เปดิการศกึษารุน่แรกเมือ่วนัที	่๑	มถินุายน	2๕๓0	มพีระภกิษสุามเณรสมคัรเขา้

ศึกษารุ่นแรก	ในสาขาวิชาเอกการศึกษานอกโรงเรียนจำานวน	๕0	รูป	ปัจจุบัน	วิทยาเขตแพร่ 

เปิดสอนระดับปริญญาตรี	 ใน	๔	สาขาวิชาคือ	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา	สาขาวิชารัฐศาสตร์	 

(วิชาเอกการปกครอง)	สาขาวิชาสังคมศึกษา	สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ	ระดับปริญญาโท	 

ใน	2	สาขาวิชา	คือ	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา	และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์นอกจากนั้น

วิทยาเขตแพร่ยังได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์	 (ป.บส.)	 

และหลักสูตรประกาศนียบัตรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	(ป.ศส.)
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	 ที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตแพร่ตั้งอยู่ที่	๑๑๑	หมู่ที่	๕	 

ตำาบลแม่คำามี	อำาเภอเมืองแพร่	จังหวัดแพร่	๕๔000	โทรศัพท	์0-๕๔๖๔-๖2๗๓,	0-๕๔๖๔-

๖๕๘๕	หา่งจากท่ีตัง้เดมิประมาณ	๑๕	กโิลเมตร	เดนิทางจากตวัเมอืงไปทางเหนอื	ตามทางหลวง 

หมายเลข	๑0๑	และพื้นที่ตั้งอยู่ติดทางหลวง	หลักกิโลเมตรที่	๑๔9	

 พ.ศ. ๒๕๔๔ วิทยาเขตแพร่	 ได้ขยายห้องเรียนไปยังวัดบุญวาทย์วิหาร	จังหวัดลำาปาง																							

ตามประกาศมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	ลงวนัที	่2๘	มถินุายน	2๕๔๕	เปดิสอน

สาขาวิชาศาสนา	มีพระสุนทรมุนี	 (พระราชธรรมาลังการ)	 รองเจ้าคณะจังหวัดลำาปาง	 เป็น

ประธานห้องเรียน	ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำาปาง	และผู้อำานวยการ

วทิยาลยัสงฆน์ครลำาปาง	โดยเปดิสอนสาขาวชิาศาสนา	สาขาวชิารฐัศาสตร	์สาขาพระพุทธศาสนา	

สาขาการสอนพระพุทธศาสนา	ปัจจุบันได้รับการยกฐานะโครงการขยายห้องเรียนวัดบุญวาทย์

วิหาร	 จังหวัดลำาปาง	ขึ้นเป็น	“วิทยาลัยสงฆ์นครลำาปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย” 

 พ.ศ. ๒๕๔๕	 	 ได้มีการขยายพื้นท่ีจากวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร	มายังบ้านหนองห้า	 

หมู่ที่	๕	ตำาบลแม่คำามี	อำาเภอเมืองแพร่	จังหวัดแพร่	ดำาเนินการก่อสร้างวิทยาเขตแพร่แห่งใหม	่

โดยการถวายทีด่นิจากพอ่อาจารยร์ตัน	์พนมขวญั	จำานวน	๗	ไร	่๓	งาน	๕0	ตารางวา	และอาจารย ์

สุขุม	กันกา	ซึ่งในขณะนั้นดำารงตำาแหน่งเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร	่และเป็น 

ศิษย์เก่าหลักสูตรประกาศบัตรวิชาชีพครูได้ประสานงานขอรับงบประมาณจากองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดแพร่	ปีงบประมาณ	2๕๔๖	โดยมีนายแพทย์ชาญชัย	ศิลปอวยชัย	นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแพร่	เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำานักงานหลังแรก

	 ปัจจุบัน	วิทยาเขตแพร่	มีที่ดิน	จำานวน	๓๖	ไร่	๑	งาน	๗๗.9	ตารางวา	และมีสิ่งก่อสร้าง	

ดังนี้

	 ๑.	อาคารประชาสัมพันธ์	จำานวน	๑	หลัง

	 2.	อาคารเรียน	90	ปี	พระมหาโพธิวงศาจารย์	จำานวน	๑	หลัง

	 ๓.	อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่อุปถัมภ์	จำานวน		๑	หลัง

	 ๔.	อาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ	จำานวน	๑	หลัง

	 ๕.	อาคารหอประชุมสิริราชานุสรณ์	จำานวน	๑	หลัง

	 ๖.	อาคารปฏิบัติธรรม	(หอฉัน)	จำานวน	๑	หลัง

	 ๗.	อาคารหอพักนิสิต	จำานวน	๑	หลัง

	 ๘.	อาคารอเนกประสงคม์หาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	วทิยาเขตแพร	่จำานวน	

๑	หลัง	
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 ผู้บริหารวิทยาเขตแพร่ตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบัน 

พ.ศ.	2๕๓0-2๕๔0	 พระมหาโพธิวงศาจารย์	(สุจ	ีกตสาโร)

พ.ศ.	2๕๔๑-2๕๔๕	 พระครูพินิจธรรมประภาส	(ดวงทิพย	์ธีรปฺโญ)	ปัจจุบันดำารง  

	 	 	 	 สมณศักดิ์ที่	พระปัญญากรกวี

พ.ศ.	2๕๔๕-2๕๕๓			 พระครูโสภณพัฒนานุยุต	(วรเชฏฐ์	ชวนปฺโญ)

พ.ศ.	2๕๕๔-	ปัจจุบัน		 พระราชเขมากร	(ประยุทธ	ภูริทตฺโต)

	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตแพร่	 เป็นสถาบันการศึกษาระดับ

อดุมศกึษา	ทีจ่ะตอ้งรบัผดิชอบในการผลติบัณฑติระดบัปรญิญาตรี	ปรญิญาโท	ในสาขาวชิาตา่งๆ	

เพือ่พัฒนาทรัพยากรมนษุย์ให้ตอบสนองความตอ้งการและแผนพฒันาประเทศ	นอกจากนีย้ังมี

ภารกิจในด้านการวิจัย	การบริการวิชาการแก่สังคม		การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	และการส่ง

เสริมพระพุทธศาสนา	ซึ่งจะต้องปฏิบัติภารกิจดังกล่าว	 ให้สามารถตอบสนองนโยบายเกี่ยวกับ

การกระจายโอกาส	และสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพทั้งภายในและ

ภายนอก	อีกทั้งต้องพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ	และความเป็นสากล	ตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย	คือ	ผลิตบัณฑิต	วิจัยและพัฒนา	ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่

สังคม	และทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

	  
ภาพมุมสูง	มจร		วิทยาเขตแพร่
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ภาพงานสถาปนาก่อตั้ง
มจร	วิทยาเขตแพร่
ครบรอบ	2๖	ปี	

ภาพบัณฑิต	จาก 
มจร	วิทยาเขตแพร ่
ณ	มจร	วังน้อย	

	  

	  

	ภาพมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม 
มจร	วิทยาเขตแพร่

	  

ภาพบริหารและคณาจารย ์

มจร	วิทยาเขตแพร	่
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 ซ.วิทยาเขตสุรินทร์
	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตสุรินทร	์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช		

2๕๓๑	โดยคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์	ซึ่งมี	พระราชสิทธิโกศล	เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร	์(ขณะนั้น)	

พร้อมทั้งข้าราชการ	ซึ่งมี	นายเถกิง	เจริญศรี	ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร	์คณาจารย์	พ่อค้าและ

ประชาชน	ได้พร้อมใจกันดำาเนินการให้ขออนุญาตจัดตั้ง	 โดยมี	พระศรีธีรพงศ์	 (ปัจจุบันดำารง

สมณศักดิ์ที	่พระธรรมโมลี,ป.ธ.9,ดร.	รองอธิการบดี/ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์)		รองเจ้า

คณะจงัหวดัสรุนิทรฝ์า่ยจดัการศกึษา	และ	พระมหาประจักษ	์จกกฺธมโฺม	(ปจัจุบนัดำารงสมณศกัด์ิ

ที	่พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ,ผศ.ดร.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร/รองเจ้าคณะอำาเภอท่าตูม)	พระ

จริยนิเทศก์ประจำาจังหวัดสุรินทร์		เป็นผู้แทนในการขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย

	 สภามหาวิทยาลัย	ในคราวประชุมครั้งที่	2/2๕๓๑	เมื่อวันที่	2๔		มีนาคม	2๕๓๑		มีมติ

ให้จัดตั้ง	วิทยาเขตสุรินทร์		ขึ้นใน	“คณะสังคมศาสตร์”	โดยมีชื่อเต็มว่า		“มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย		ในพระบรมราชูปถัมภ์	วิทยาเขตสุรินทร์”	โดยใช้อาคารและสถานที่ของวัดศาลาลอย

พระอารามหลวง		อำาเภอเมืองสุรินทร์		จังหวัดสุรินทร์		เป็นสำานักงานและอาคารเรียน		

	 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 วิทยาเขตสุรินทร์	 	 ได้ทำาการ

ปฐมนิเทศเปิดการศึกษารุ่นแรก	เมื่อวันที่	๑9	พฤษภาคม	2๕๓๑		และได้ประกอบพิธีเปิดป้าย	

ณ	อาคารเรียนโรงเรียนปริยัติธรรม	วัดศาลาลอย	เมืองสุรินทร์	 เป็นการชั่วคราว	เมื่อวันที่	๓0	

ตุลาคม	2๕๓๑		โดยมี	สมเด็จพระพุฒาจารย์	(อาจ	อาสภมหาเถระ)	ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระ

สังฆราช		เป็นประธานฝ่ายสงฆ์	และนายพิศาล	มูลศาสตรสาทร		ปลัดกระทรวงมหาดไทย	เป็น

ประธานฝ่ายฆราวาส	โดยมีเจ้าคณะจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง	๑๗	 จังหวัด	 	 ผู้ว่า

ราชการจังหวัดทัง้	๑๗				จงัหวดั	ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	พระสังฆาธกิาร	ขา้ราชการ	พอ่คา้		

และประชาชนเข้าร่วมในพิธี
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 ปีพทุธศกัราช  ๒๕๔๐			มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย	ได้รับพระราชบญัญติั

รับรองสถานภาพความเป็นนิติบุคคลของมหาวิทยาลัย	และมีพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย	

เรียกชื่อว่า	 	พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	พ.ศ.	 	2๕๔0	โดย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	ทรงลงพระปรมาภิไธย	เมื่อวันที่	2๑	กันยายน	

2๕๔0	และประกาศในราชกิจจานุเบกษา	ฉบับกฤษฎีกา	เล่มที่	๑๑๔	ตอนที่	๕๑	ก		ลงวันที่	๑	

ตุลาคม	2๕๔0		

 ปีพุทธศักราช  ๒๕๔๒		วิทยาเขตสุรินทร์ได้ย้ายสถานที่ตั้งจากวัดศาลาลอย	พระอาราม

หลวง			ตำาบลในเมือง	อำาเภอเมือง	จังหวัดสุรินทร	์ไปอยู่บริเวณที่สาธารณประโยชน์ป่าสกร็อม	

หมู่ที่	๘		ตำาบลนอกเมือง	อำาเภอเมือง	จังหวัดสุรินทร	์โดยประชาชนในเขตตำาบลนอกเมือง	และ

องค์การบริหารส่วนตำาบลนอกเมือง	ได้มอบพ้ืนที่จำานวน	๑00	ไร่	 ให้เป็นที่ต้ังแห่งใหม่จนถึง

ปจัจุบนั	และในปเีดยีวกนัวทิยาเขตสรุนิทรไ์ดก้อ่สรา้งอาคารเรยีนขนาดสงู	๓	ชัน้	ยาว	๕๖	เมตร	

มีพื้นที่ใช้สอย		2,๖00	ตารางเมตร	จำานวน	๑	หลัง	 เพ่ือใช้เป็นสถานที่จัดการศึกษาและการ

บริหารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์
	  

 ปีพทุธศกัราช ๒๕๔๘	วทิยาเขตสรุนิทร์ได้รับงบประมาณเพ่ือกอ่สร้างอาคารหอสมดุและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	ขนาดสูง	๓	 ช้ัน	ยาว	๓๕	เมตร	 	มีพื้นที่ใช้สอย	๑,๓๖๘		ตารางเมตร	

จำานวน		๑	หลัง	 เพื่อใช้เป็นแหล่งให้บริการด้านห้องสมุด	การสืบค้นด้วยระบบเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ	ห้องปฏิบัติการงานวิจัย	ห้องพุทธศิลป์	และเป็นห้องบริหารงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับสำานักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์
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 ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒	วิทยาเขตสุรินทร์ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารสำานักงาน

วิทยาเขต	ขนาดสูง	๓	ชั้น	ยาว	๔๗		เมตร	มีพื้นที่ใช้สอย	๑,๗๗๖	ตารางเมตร	จำานวน	๑	หลัง			

ปจัจบุนัไดป้รบัใชเ้ปน็สถานทีป่ฏบิตังิาน	๓	สว่นงาน	คอื	สำานกังานวทิยาเขตสุรินทร์	การจดัการ

ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	และห้องบรรยายของหลักสูตรประกาศนียบัตร

	 ปจัจุบนัวทิยาเขตสรุนิทร	์	ไดม้กีารพฒันาบรบิทตา่งๆ	ของวทิยาเขตเพือ่ใหม้คีวามเหมาะ

สมและสอดคล้องกับบรรยากาศทางวิชาการ	 ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ

วัฒนธรรม		เช่น	ปรับปรุงภูมิทัศน์	พัฒนาระบบสาธารณูปโภค	สนามกีฬา	ก่อสร้างมณฑปเพื่อ

ประดิษฐานพระมหาเศรษฐีนวโกฎิ	และก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่	๕
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ด้านบุคลากร
	 วทิยาเขตสรุนิทรไ์ดแ้บง่สว่นงานออกเปน็	๓	สว่นงานหลัก	คอื	สำานกังานวทิยาเขตสุรินทร์		
วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์และสำานักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์	มีบุคลากรทั้งสายวิชาการและปฏิบัติ
การวิชาชีพ	ทั้งที่เป็นบุคลากรประจำาและลูกจ้างชั่วคราว	จำานวน	๖9	รูป/คน	ดังนี้

คุณวุฒิ

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

คุณวุฒิ

ประจำา

ชั่วคราว

รวม

อาจารย์

20

๑0

๓0

ตำ่ากว่าปริญญาตรี

๑2

๑2

ผศ.

๖

2๔

๓0

ปริญญาตรี

๑2

9

2๑

รศ.

ปริญญาโท

๖

๖

ศ.

รวม

๑๘

2๑

๓9

สายวิชาการ

สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ด้านนิสิต
	 ในปีการศึกษา	2๕๕๘	วิทยาเขตสุรินทร์ได้จัดการศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตร	
๑		หลักสูตร	ระดับปริญญาตรี	จำานวน	๕	สาขาวิชา	และระดับปริญญาโท	๑	สาขาวิชา	มีนิสิต
รวมทั้งสิ้น	๗๑2	รูป/คน	ดังนี้

ระดับ

ประกาศนียบัตร
			-	การสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ปริญญาตรี

			-	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

			-	สาขาวิชาสังคมศึกษา

			-	สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

			-	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

			-	สาขาวิชารัฐศาสตร์

ปริญญาโท

			-	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

จำานวน	(รูป/

คน)

๑๑๕

๓๗

๑๑๖

๗๔

๕๔

2๕๓

๖๓
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 ฌ.วิทยาเขตพะเยา
	 มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	วทิยาเขตพะเยา	เดมิเปน็วทิยาลยัสงฆพ์ะเยา 

ขึ้นอยู่กับวิทยาเขตเชียงใหม่	ซึ่งวิทยาลัยสงฆ์พะเยาได้รับการจัดต้ังข้ึนตามประกาศคณะสงฆ์

จังหวัดพะเยา	ที่	๑/2๕๓๔	ลงวันที่	๔	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2๕๓๔	ลงนามโดย	พระโสภณธรรมเมธี	

เจ้าคณะจังหวัดพะเยา	 โดยมี	พระเทพวิสุทธิเวที	 รองเจ้าคณะภาค	๖	 เป็นประธานกรรมการ

บริหาร	พระโสภณธรรมเมธี	เป็นผู้อำานวยการ	ร.ท.ปรีชา	หอมประภัทร	เป็นหัวหน้าสำานักงาน	

พระมหาณรงค์	ฐิตเมโธ	 เป็นเลขานุการสำานักงาน	และได้รับการจัดตั้งเป็นวิทยาเขต	ในนาม	

“มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 วิทยาเขตพะเยา”	 ตามประกาศ

มหาวิทยาลัย	ที่	๔0/2๕๓๔	เรื่อง	ตั้งวิทยาเขตพะเยา	ประกาศ	ณ	วันท่ี	20	สิงหาคม	พ.ศ.	

2๕๓๔	ลงนามโดย	พระสุเมธาธิบดี	นายกสภามหาวิทยาลัย	ในขณะนั้น

	 ต่อมา	 ได้มีการตราพระราชบัญญัติ	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	พ.ศ.	

2๕๔0	ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	ฉบับกฤษฎีกา	เล่ม	๑๑๔	ตอนที	่๕	ก	วันที่	๑	ตุลาคม	

พ.ศ.	2๕๔0	ทำาให้สถานภาพของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	เปลี่ยน

เปน็	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	เปน็มหาวทิยาลยัในกำากบัของรฐั	และวทิยาเขต

พะเยา	จงึเปน็สว่นงานหนึง่ของมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย	ตามมติท่ีประชมุสภา

มหาวทิยาลยั	ในคราวประชมุ	ครัง้ที	่๑๑/2๕๔๑	เมือ่วนัที	่2๗	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2๕๔๑	ประกาศ	

ณ	วันที่	๓0	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2๕๔๑

	 มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	วทิยาเขตพะเยา	แรกเริม่ต้ังอยู	่ณ	เลขที	่๖92	

วดัศรีโคมคำา	ถนนพหลโยธนิ	ตำาบลเวยีง	อำาเภอเมอืง	จงัหวดัพะเยา	เปน็สถาบนัการศกึษาระดบั

อดุมศกึษา	หลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ	๔	ปี	ประกอบด้วย	คณะสงัคมศาสตร	์สาขาวชิารฐัศาสตร	์

วิชาเอกการปกครอง	 	คณะพุทธศาสตร์	 	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา	วิชาเอกพระพุทธศาสนา	

และสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา	วิชาเอกปรัชญา	และคณะครุศาสตร	์สาขาวิชาหลักสูตรและ

การสอน	วิชาเอกสังคมศึกษา	และวิชาเอกการสอนภาษาไทย	ระดับปริญญาโท	สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา	นอกจากน้ียังได้ขยายการจัดการศึกษาไปยังจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงราย

ในนาม	“	วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ”	และ	“	วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย”
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	 ปัจจุบันวิทยาเขตพะเยาได้ย้ายที่ทำาการมายังที่ทำาการแห่งใหม่ตั้งแต่วันที	่๖	พฤษภาคม	

2๕๕๘	บนเนื้อที่ของตนเอง	2๖0	ไร่	ณ	ม่อนทหาร	เลขที	่	๕๖๖	หมู่	2	ตำาบลแม่กา	อำาเภอ

เมอืง	จังหวดัพะเยา	โดยมอีาคารเรยีน	๑	หลงั	อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและหอ้งสมดุ	๑	หลงั		

ในปีการศึกษา	 	2๕๕๘		ได้ดำาเนินการก่อสร้างอาคารเรียนรวม	๘0	ปี	พระเทพญาณเวทีขึ้น	

นอกจากนัน้ไดด้ำาเนนิการปรบัปรงุและพฒันาด้านสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานได้แก	่ไฟฟา้	ประปา	

ถนนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	และสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ	 เอื้อประโยชน์ต่อการเรียน

การสอนในยุคปัจจุบัน

	 ตั้งแต่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตพะเยา	ได้รับการจัดต้ังเป็น

วิทยาเขตจากสภามหาวิทยาลัย	เป็นต้นมาส่งผลการดำาเนินงานวิทยาเขตประสบผลสำาเร็จได้ใน

ระดับหนึ่ง	แต่ก็ยังมีกิจกรรมต่าง	ๆ	หรือระบบการบริหารจัดการที่จะต้องมีการปรับปรุงและ

พัฒนาต่อไป	ทั้งนี้เพื่อความก้าวหน้าไปสู่การพัฒนาที่สมบูรณ์ยั่งยืนและเจริญก้าวหน้า	สามารถ

ที่จะแข่งขันและเท่าเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น	ๆ	 ท้ังในด้านคุณภาพมาตรฐานการบริหาร

จัดการ	ตลอดถึงวิชาการ	ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถอำานวยความสะดวก	มีสภาพ

แวดลอ้มทีเ่หมาะสมในการเป็นสถาบันแหง่การเรยีนรู	้คน้ควา้	วจิยั	การบริการวชิาการ	และการ

ส่งเสริมทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 สภาวทิยาเขตพะเยาในคราวประชมุคร้ังที่	๑/2๕๕๘	เมือ่วนัที	่๑๔		เดือนมถินุายน	2๕๕๘	

มีมติอนุมัติให้กำาหนดเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย	ปณิธานมหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์บัณฑิต	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตพะเยา	ดังนี้

 เอกลักษณ์วิทยาเขตพะเยา	คือ	

	 	 สร้างศาสนทายาท	ให้โอกาสทางการศึกษา	พัฒนาคนสู่ชุมชน

 ปณิธานวิทยาเขตพะเยา	คือ	สร้างผู้นำาทางพระพุทธศาสนา	ให้การศึกษาตลอดชีวิต		

	 	 ผลิตให้นิสิตเก่งและดี	ให้มีการศึกษาและวิจัยศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

 อัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาเขตพะเยา	คือ	ถึงพร้อมด้วยวิชาความรู้และความประพฤติ		

 

	 จงึทำาใหบ้ทบาทของมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย	วทิยาเขตพะเยา	ในฐานะ

เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการศึกษาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา	ซ่ึงมีพันธกิจคือ	การผลิตบัณฑิต

และผลตินกัวชิาการดา้นพระพทุธศาสนา	การวจัิยซ่ึงเปน็ฐานองคค์วามรู้และประยกุต์องคค์วาม

รูต้า่ง	ๆ 	ไปสูก่ารพฒันาทางสงัคมให้ดข้ึีนและเปน็ดชันบีง่ชีท้ีส่ำาคญัของความนยิมความมชีือ่เสยีง

ของมหาวิทยาลัยอยู่ที่ปริมาณและคุณภาพของผลการวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญ	

ความเป็นเลิศทางวิชาการของบุคลากรและของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณเป็นอย่างดียิ่ง



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2๕๔

	  

อาคารเรียนและอาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ	ICT

	  ผังแม่บทมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตพะเยา	

เนื้อที่	2๖0	ไร่	เลขที่	๕๖๖	หมู่ที่	2	ตำาบลแม่กา	อำาเภอเมือง	จังหวัดพะเยา	๕๖000

อาคารเรียนรวม	๘0	ปีพระเทพญาณเวที	(ศรีมูล	มูลสิริ) 	  
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 ญ.วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 
	 พุทธศักราช	2๕2๘	พระเดชพระคุณ	เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์	(สมศักด์ิ	อุปสโม 
ป.ธ.9,	M.A.,	Ph.D.)	ครั้งดำารงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่	พระศรีสุทธิพงศ	์และ
เปน็อาจารยส์อนพระปรยิตัธิรรมแผนกบาล	ีชัน้ประโยค	ป.ธ.๗		ประจำาสำานกัเรียนวดัชนะสงคราม	
และคณบดีคณะพุทธศาสตร์		มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	(ชื่อในขณะ
นั้น)	 ได้ศึกษาพินิจพิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาภาษาบาลีของคณะสงฆ์แล้วเห็นว่า	การศึกษา
ภาษาบาลทีีไ่ดม้กีารจดัการศกึษาอยูใ่นปัจจบุนั	ยังไมส่ามารถทีจ่ะทำาใหผู้เ้รยีนมคีวามเชีย่วชาญ
แตกฉานภาษาบาลี	 เพียงพอต่อการศึกษาวิเคราะห์อรรถสาระแห่งพุทธธรรมคำาสอนขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ได้อย่างลุ่มลึกครอบคลุม	 เพราะคัมภีร์บาลีพระไตรปิฎกทั้ง	๔๕	
เล่ม	หรือคัมภีร์ชั้นรอง	ๆ	ลงมา	เช่น	อรรถกถา	ฎีกา	และอนุฎีกา	ล้วนได้รับการบันทึกไว้ด้วย
ภาษาบาลี
	 ต่อมา	ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ	ได้ทราบว่าวัดท่ามะโอ	อำาเภอเมือง	จังหวัดลำาปาง	เปิด
สอนวชิาภาษาบาลตีามหลกัคมัภรีภ์าษาบาลีชัน้สูงอนัได้แก	่คมัภร์ีไวยากรณ,์	อภธิานปัปทปีกิา,	
วุตโตทัย	 	และสุโพธาลังการ	เมื่อเรียนจบคัมภีร์ทั้ง	๔	 น้ีแล้วจะมีความรู้แตกฉานในภาษาบาลี
เป็นอย่างดี	 	สามารถวินิจฉัยศัพท์วิจัยธรรมได้อย่างมีกฎเกณฑ์และหลักการ	ท่านจึงลาพักงาน
ประจำาตา่ง	ๆ 	ในขณะน้ันเปน็การชัว่คราว		เดนิทางไปจำาพรรษาท่ีวดัท่ามะโอ	จงัหวดัลำาปาง	เมือ่
ปี	พ.ศ.	2๕2๘	เพื่อศึกษาถึงวิธีการ	กระบวนการ	การเรียนการสอนคัมภีร์หลักภาษาบาลีชั้นสูง	
และอีกประการหนึ่งที่สำาคัญคือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ท่ีจะนำาคัมภีร์หลักภาษาบาลีชั้นสูงท้ัง	
๔	นั้นมาจัดการเรียนการสอนให้แพร่หลายทั่วไป
 พทุธศกัราช ๒๕๓๐	ท่านเจา้ประคณุสมเดจ็ฯ	ไดด้ำาเนนิจดัตัง้สถาบนัเพือ่จดัการการเรยีน
การสอนภาษาบาลีตามหลักในคัมภีร์หลักภาษาบาลีชั้นสูง	(สัททาวิเสส)	โดยใช้ชื่อว่า		“สถาบัน
บาฬีศึกษาพุทธโฆส”	ที่วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม	ต.หอมเกร็ด	อ.สามพราน	จ.นครปฐม	โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูการเรียนการสอนภาษาบาลีตามแนวคัมภีร์หลักภาษาบาลีชั้นสูง	อันได้
แก่คัมภีร์สัททาวิเสส		เพื่อเป็นการวางพื้นฐานความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาบาลีซึ่งเป็น
ปจัจยัสำาคญัในการศกึษาคมัภรีบ์าลพีระไตรปฎิก	ไดอ้ยา่งถกูตอ้งตรงตามพทุธประสงคท์ัง้อรรถะ
และพยญัชนะ	อนัจะช่วยให้สามารถถ่ายทอดอรรถสาระแหง่พทุธพจนใ์นพระไตรปฎิกจากภาษา
บาลสีูภ่าษาไทยหรอืภาษาอืน่ใด	โดยไมผ่ดิพลาดคลาดเคล่ือน	ซึง่เปน็ส่ิงสำาคญัยิง่ในการจรรโลง
รักษาพระสัทธรรมให้คงอยู่ชั่วกาลนาน
 พทุธศกัราช ๒๕๓๕	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	ไดร้บัสถาบนับาฬศีกึษา
พุทธโฆสเข้าเป็นส่วนงานระดับสถาบันของมหาวิทยาลัย	สังกัดสำานักงานอธิการบดี
 พทุธศกัราช ๒๕๓๗	มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	ไดย้กสถานภาพสถาบนั 
บาฬศีกึษาพทุธโฆสขึน้เปน็	“วทิยาเขตบาฬีศกึษาพุทธโฆส	นครปฐม”	นบัเปน็วทิยาเขตลำาดับที	่
๑0	ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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	 นับจากนั้น	วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส	นครปฐม	ได้ดำาเนินการจัดการศึกษาวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนาตามปณิธานแห่งการก่อตั้ง	มาตามลำาดับดังนี้
 พทุธศกัราช ๒๕๓๗	ไดด้ำาเนนิการจดัทำาหลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ	สาขาวชิาบาลพีทุธ
ศาสตร์	 เสนอมหาวิทยาลัย	และได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา	2๕๓๗	จนถึง
ปัจจุบัน	
 พทุธศกัราช ๒๕๔๓	ไดเ้สนอขออนมุตัเิปดิหลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ	สาขาวชิาพระพทุธ
ศาสนา	และได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา	2๕๔๓	จนถึงปัจจุบัน
 พุทธศักราช ๒๕๔๘	ได้ดำาเนินการจัดการศึกษา	ดังนี้
	 -	ไดเ้สนอขออนมุตัเิปดิหลกัสตูรประกาศนยีบตัรการบรหิารกจิการคณะสงฆ์	(ป.บส.)	และ
ได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา	2๕๔๘	จนถึงปัจจุบัน
	 -	ได้ดำาเนินการจัดทำาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา	และได้
รับอนุมัติให้จัดการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา	2๕๔๘	จนถึงปัจจุบัน	โดยมีข้อกำาหนดว่าเมื่อศึกษา
ครบกำาหนดหน่วยกิตรายวิชาแล้ว	นิสิตทุกรูป/คน	ต้องเข้าปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาติดต่อกันเป็น
เวลา	๗	เดือน	จึงจะมีสิทธิ์เสนอสอบวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร
	 -	ไดเ้สนอขออนมุตัเิปิดหลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ	สาขาวชิาการจดัการเชงิพทุธ	และได้
รับอนุมัติให้จัดการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา	2๕๔๘	-	2๕๕๑
 พุทธศักราช ๒๕๔๙	 ได้ดำาเนินการจัดทำาหลักสูตรประกาศนียบัตรการปฏิบัติวิปัสสนา
ภาวนา	 (ป.วภ.)	 เสนอมหาวิทยาลัย	และได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา	2๕๔9	
จนถงึปจัจบุนั	โดยมขีอ้กำาหนดวา่	เมือ่ศกึษาครบหนว่ยกติแล้ว	จะตอ้งเข้าปฏบิติัวปิสัสนาภาวนา
ติดต่อกันเป็นเวลา	๓	เดือน
 พทุธศกัราช ๒๕๕๒	ไดด้ำาเนนิการจดัทำาหลกัสตูรพทุธศาสตรดษุฎบีณัฑติ	สาขาวชิาบาลี
พทุธศาสตร	์เสนอมหาวิทยาลยั	และไดร้บัอนมุตัใิหจั้ดการศกึษาต้ังแต่ปกีารศกึษา	2๕๕2	จนถงึ
ปัจจุบัน
 พุทธศักราช ๒๕๕๖ ได้เสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา	และได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา	2๕๕๖	จนถึงปัจจุบัน
 พุทธศักราช ๒๕๕๗	 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา	(สกอ.)		ได้เข้าทำาการตรวจประเมินการดำาเนินงานทุกด้านของวิทยาเขต	อาทิ	ด้าน
การจดัการศึกษา	ดา้นการวจิยั	ดา้นบรกิารวชิาการแกส่งัคม	ดา้นทำานบุำารงุศลิปวฒันธรรม	แลว้
ได้แจ้งผลการประเมนิวา่	วทิยาเขตบาฬศีกึษาพทุธโฆส	นครปฐม	ผา่นการประเมนิในระดบั	“ด”ี	
และได้ลงความเห็นลงใน	CHE	QA	online	ไว้ดังนี้
							....วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส	นครปฐม	มีหลักสูตรที่โดดเด่นด้านการดำารงรักษาและ
สืบทอดพระพุทธศาสนา	 โดยเฉพาะด้านภาษาบาลี	 วิปัสสนาภาวนา	และคัมภีร์พระพุทธ
ศาสนา....



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2๕๗

		 	 	 	 	 .....การจัดการศึกษาของวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส	นครปฐม		ในสาขาวิชาบาลีพุทธ
ศาสตร์	และวิปัสสนาภาวนา	เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาเฉพาะในวิทยาเขตนี	้แห่งเดียว
เท่านั้น	แสดงความโดดเด่น		ความมีคุณภาพของหลักสูตร	และได้รับการยอมรับระดับโลก	เป็น
ศูนย์กลางในการผลิตตำาราด้านภาษาบาลีไวยากรณ์ชั้นสูงระดับอุดมศึกษาแห่งเดียวในโลก.....
 พุทธศักราช ๒๕๕๘	 ได้ดำาเนินการจัดทำาหลักสูตรประกาศนียบัตรบาลีพุทธศาสตร์	
(ป.บพ.)	 เสนอมหาวิทยาลัย	และได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา	2๕๕๘	จนถึง
ปัจจุบัน

อาคารเรียน	วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส	นครปฐม	เป็นอาคารทรงไทย	คอนกรีตเสริมเหล็ก	สูง	๓	ชั้น 

(กว้าง	๑0.๕	เมตร	ยาว	๗2	เมตร	มีมุข	๓	มุข)	ชื่อว่า	“อาคารพระปริยัติธรรม	ธรรมโมล	ี(สมศักดิ	์อุปสโม)	 

–	ทรงศักดิ	์–	จรัญ	เอาฬาร	–	ประชาราษฎร์อุปถัมภ์”

หอสมุดวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส	นครปฐม	เป็นอาคารทรงไทยคอนกรีตเสริมเหล็ก	ทวิมุข	สูง	2	ชั้น 

(กว้าง	9	เมตร	ยาว	๓0	เมตร	มีมุข	2	มุข)	ชื่อว่า	“หอสมุดพระพุทธโฆษาจารย์”
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สถานที่ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา	วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส	นครปฐม	ศูนย์ปฏิบัติธรรม 

“ธรรมโมลี”	ตำาบลหนองน้ำาแดง	อำาเภอปากช่อง	จังหวัดนครราชสีมา

บรรยากาศการเรียนการสอน	ณ	วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส	นครปฐม
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 ก. วิทยาลัยสงฆ์เลย 
		 พระสนุทรปรยิตัเิมธ	ี(พรหมา	จนทฺโสภโณ)	เจ้าคณะจังหวดัเลย	ไดป้รารภท่ีจะดำาเนนิการ

พัฒนาขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำาหรับคณะสงฆ์จังหวัดเลย	 	 โดยมีความ

ประสงค์ที่จะให้ภิกษุและสามเณรทั้งในเขตจังหวัดเลย	จังหวัดใกล้เคียง	และมาจากจังหวัดอื่น

ไดศึ้กษาเลา่เรยีนวชิาการชัน้สงู	โดยเน้นใหศ้กึษาเขา้ใจวชิาการดา้นพระพทุธศาสนาและศาสตร์

แขนงอืน่ๆ	ทีจ่ดัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา		ทีน่อกเหนอืจากการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนก

ธรรม-บาลี	ที่จัดการศึกษาอยู่แล้วให้กว้างขวางยิ่งขึ้น	

	 เม่ือคราวประชมุเมือ่วนัที	่๕ สงิหาคม ๒๕๓๗	สภาสงฆจ์งัหวดัโดยมพีระสนุทรปรยิตัเิมธ	ี

เจา้คณะจงัหวดัเลย	เป็นองคป์ระธาน	มมีตเิหน็ชอบใหด้ำาเนนิการขออนมุติัจากวทิยาเขตขอนแกน่	

เพื่อขยายห้องเรียน	หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเอก

การสอนภาษาไทย	 โดยให้มีการจัดการศึกษาขึ้นที่วัดศรีวิชัยวนาราม	อำาเภอเมือง	 จังหวัดเลย

การบริหารงานภายใต้สังกัดวิทยาเขตขอนแก่น

 วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๓๘	มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	มีมติ

ให้สภาสงฆ์จังหวัดเลยจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้	และให้นิสิตรุ่นแรกจำานวน	๓๘	รูป	เดิน

ทางไปเรียนที่คณะครุศาสตร์	วิทยาเขตขอนแก่น

 วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙	 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้วิทยาเขตขอนแก่น 

จัดตั้งศูนย์การศึกษาขึ้นที่วัดศรีวิชัยวนาราม	ตำาบลกุดป่อง	อำาเภอเมือง	 จังหวัดเลย	 โดยมี 

พระสุนทรปริยัติเมธี	 (สมณศักดิ์ในขณะนั้น)	 เป็นผู้ช่วยอธิการบดีประจำาศูนย์การศึกษา 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	จังหวัดเลยเป็นรูปแรก

 วันที ่๒๗ สงิหาคม ๒๕๔๑	สภามหาวทิยาลัยมมีติใหย้กฐานะศนูยก์ารศกึษามหาวทิยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดเลยขึ้นเป็น	“วิทยาลัยสงฆ์เลย” 

 การก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์เลยแห่งใหม่(จากศรีวิชัยสู่ศรีสองรัก)

 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘	พระมหาจักรพรรณ	มหาวีโร	รองผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในขณะนั้น	 ได้ดำาเนินการจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อจัดสร้างวิทยาลัย

สงฆ์เลยแห่งใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการการขยายตัวของนิสิต/นักศึกษาของวิทยาลัย 

สงฆ์เลยซึ่งนับวันจะเพิ่มมากข้ึนโดยคณะผู้บริหารได้ดำาเนินการติดต่อประสานงานขอใช้ที่ดิน

บริเวณป่าโคกใหญ่	 (โซน-อี)	หมู่ที่	๕	ตำาบลศรีสองรัก	อำาเภอเมือง	จังหวัดเลย	ต่อสำานักงาน

สำานักงานปฏิรูปที่ดิน	(สปก.-๔0๑)	จังหวัดเลย

๕.๒ ส่วนงานจัดการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาลัยสงฆ์
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 วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙	 ท่ีประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย	 โดยมีผู้ว่า

ราชการจังหวัดเลยเป็นประธาน	ได้มีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยสงฆ์เลยใช้พ้ืนท่ีดินเขตปฏิรูปท่ีดิน

เพื่อเกษตรกรรม	ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่	๕	ตำาบลศรีสองรัก	อำาเภอเมือง	จังหวัดเลย	โดยมีเนื้อที่	๕0	ไร่	

๓	งาน	๗๖	ตารางวา	ระยะห่างจาก	กม.ศูนย์	๑๓	กิโลเมตรโดยมีนายธงชัย	สิงอุดม	หัวหน้าฝ่าย

บริหารงานทั่วไป	 เป็นผู้เสนอขอใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์เลยแห่งใหม่และสำานักงาน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย	 ได้ส่งหนังสือเสนอขอใช้ที่ดินต่อสำานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

 วันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๑	คราวประชุมคร้ังท่ี	๓/2๕๕๑	สำานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรุงเทพมหานคร	มีมติอนุมัติให้วิทยาลัยสงฆ์เลยใช้

ท่ีดินเพื่อการก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์เลยแห่งใหม่	 โดยมีพระมหาลิขิต	รตนรำสี	 รองผู้อำานวยการ

วทิยาลยัสงฆเ์ลย	และ	ผศ.ดร.ประชารชัต	์โพธปิระชา	เขา้รว่มประชมุชีแ้จงเหตุผลการขอใชท้ีดิ่น

 วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑	สำานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์	 ได้ออกหนังสืออนุญาตให้วิทยาลัยสงฆ์เลยใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจกา

รอื่นๆ	ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ที	่๔0๗/2๕๕๑	ซึ่งตั้งอยู่เลขที่	๑๑9	หมู่	๕	ตำาบลศรีสองรัก	อำาเภอ

เมือง	จังหวัดเลย

 ปี ๒๕๕๒	 วิทยาลัยสงฆ์เลยได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์เลย	

ณ	พื้นที่แห่งใหม่นี้	 ในวงเงิน	๑9,000,000	บาท	โดยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากเจ้า

ประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์	ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช	 ได้ประทาน

อนุญาตให้ใช้ชื่ออาคารเรียนว่า	“อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์	 (เกี่ยว	อุปเสโณ)”	การก่อสร้าง

อาคารเรียนได้เริ่มตั้งแต่วันที่	2๔	มิถุนายน	2๕๕2	ถึง	๑9	มิถุนายน	2๕๕๓	

 วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓	วิทยาลัยสงฆ์เลยได้ทำาการย้ายจากวัดศรีวิชัยวนาราม	มาตั้ง	

ณ	สำานักงานใหม	่เลขที่	๑๑9	หมู่	๕	ตำาบลศรีสองรัก	อำาเภอเมือง	จังหวัดเลย	เป็นการถาวรโดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา	เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและคณะสงฆ์ใน

การกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปในท้องถิ่น

 ปี ๒๕๕๖	 วิทยาลัยสงฆ์เลยได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์เลย	

ณ	พื้นที่แห่งใหม่น้ี	 ในวงเงิน	๑9,000,000	บาท	และได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จาก 

พระพรหมเวที	 เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก,	กรรมการมหาเถรสมาคม,	 เจ้าอาวาสวัดไตรมิตร

วิทยาราม		ได้ประทานอนุญาตให้ใช้ชื่ออาคารเรียนว่า	“อาคารพระพรหมเวที”			

  ปี ๒๕๕๗	 	 ได้ทำาพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนพระพรหมเวที	 (สนิท	ชวนปฺญมหาเถร) 

ณ	วิทยาลัยสงฆ์เลย	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	๑๑9	หมู่	๕	บ้านท่าบุ่ง	ตำาบล

ศรีสองรัก	อำาเภอเมือง	จังหวัดเลยในวันศุกร์ที่	๗	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2๕๕๗
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อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร

อาคารพระพรหมเวที	(สนิท	ชวนปฺโญ)

-	อาคารเรียน2

อาคารอาคันตุกะ

อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์	(เกี่ยว	อุปเสโณ)

-	อาคารเรียน1

อาคารพระครูภาวนาวิสุทธิญาณ	(ห้องสมุด)
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 ข. วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
	 วิทยาลัยสงฆ์นครพนมได้จัดตั้งขึ้นตามความประสงค์ของพระสังฆาธิการในเขตจังหวัด

นครพนมและจังหวัดใกล้เคียงโดยมีพระธรรมปริยัติมุนี	 (นวน	 เขมจารี)	 อดีตเจ้าอาวาส 

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร	 เป็นผู้นำาและผลักดันในเรื่องนี้	ด้วยความเมตตาที่จะให้พระภิกษุ

สามเณรในจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงเช่น	มุกดาหาร	สกลนคร	รวมทั้งประเทศ 

เพื่อนบ้าน	 (ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)	 ได้มีโอกาสศึกษาวิชาการทาง 

ด้านพระพุทธศาสนาและวิทยาการสมัยใหม่ที่ไม่ขัดต่อสมณวิสัยและสามารถนำาไปประยุกต์ 

ใช้ในชีวิตประจำาวันได้	ในระยะเริ่มแรกเป็นการขยายห้องเรียนคณะครุศาสตร์	วิชาเอกการสอน

สังคมศึกษามาจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 วิทยาเขตหนองคาย 

โดยใช้ชื่อว่า	 “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 วิทยาเขตหนองคาย 

ศูนย์การศึกษาวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร”	ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่	2/2๕๓9		

เมื่อวันที	่22	กุมภาพันธ์	2๕๓9

	 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม	ได้เปิดทำาการเรียนการสอนครั้งแรก	เมื่อวันที่	๑๖	พฤษภาคม	

2๕๓9ระยะแรกท่ีเปิดดำาเนินการ	 มีนิสิตท้ังหมด	 ๓๕	 รูป	 โดยมีพระครูพนมธรรมโฆสิต 

(พระมหาสม	สุมโน	ป.ธ.๔,	 Ph.D.	 ต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น	พระโสภณเจติยาภิบาล) 

อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเป็นผู้อำานวยการศูนย์

	 ในปีพุทธศักราช		2๕๔0	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มีพระบรม

ราชโองการโปรดเกล้าฯ		ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขึ้น	ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	

เลม่ที	่๑๑๔	ตอนที	่๕๑	ก	ลงวนัท่ี		๑	ตลุาคม	พ.ศ.	2๕๔0	เรยีกวา่	“พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	พ.ศ.	2๕๔0”	กำาหนดให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ	 

มีสถานะเป็นนิติบุคคล	ในการกำากับของกระทรวงศึกษาธิการ

	 สภามหาวิทยาลัย	ในคราวประชุมครั้งที่	๑๑/2๕๔๑	เมื่อวันที่	2๗พฤศจิกายน	2๕๔๑	

ได้มีมติยกสถานะศูนย์การศึกษาวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเป็น	“วิทยาลัยสงฆ์นครพนม”	 

ในการกำากับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตหนองคาย

 การจัดการศึกษา

	 วิทยาลัยสงฆ์นครพนมจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีแบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปี 

การศึกษาออกเป็น	2		ภาคการศึกษาปกติ	ได้แก่	ภาคการศึกษาที่	๑	และภาคการศึกษาที่	2	 

มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ	๑๕	สัปดาห์	และภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ไม่น้อยกว่า	๖	สัปดาห์	และเปิดสอนในสาขาวิชาต่าง	ๆ	ดังนี้

	 ๑.	 สาขาวิชาสังคมศึกษา	คณะครุศาสตร์

	 2.	 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ	คณะครุศาสตร์

	 ๓.	 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ		คณะมนุษยศาสตร์
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	 ๔.	 สาขาวิชารัฐศาสตร์	คณะสังคมศาสตร์

	 ๕.	 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ		คณะสังคมศาสตร	์(ปิดหลักสูตรแล้ว)

	 ๖.	 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา		คณะพุทธศาสตร์

 

	 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร	จำานวน	๓	หลักสูตร

	 	 ๑.	หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	(ป.บัณฑิต)	(ปิดหลักสูตรแล้ว)

	 	 2.	หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์	เปิดสอนที่

	 	 	 2.๑	วทิยาลยัสงฆน์ครพนม	วดัพระธาตุพนม		อำาเภอธาตุพนม	จงัหวดันครพนม

	 	 	 2.2	วัดโอกาส	ตำาบลในเมือง	อำาเภอเมือง	จังหวัดนครพนม

	 	 	 2.๓	วัดศรีมงคลใต้		ถนนสำาราญชายโขง	อำาเภอเมือง		จังหวัดมุกดาหาร

	 	 ๓.	หลักสูตรประกาศนียบัตรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	เปิดสอนที่	

	 	 	 ๓.๑	วิทยาลยัสงฆน์ครพนม	วดัพระธาตุพนม	อำาเภอธาตุพนม	จงัหวดันครพนม

	 	 	 ๓.2	วัดศรีมงคลใต้		ถนนสำาราญชายโขง	อำาเภอเมือง		จังหวัดมุกดาหาร

 พัฒนาการการจัดการศึกษา

 ปพีทุธศกัราช ๒๕๔๒		ขออนมุตัเิปิดหลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ	สาขาวชิาภาษาองักฤษ	

(สำาหรับบรรพชิต)	สภามหาวิทยาลัย	อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่	2/2๕๔2	 เมื่อวันพฤหัสบดี 

ที่	2๕	มีนาคม	พ.ศ.	2๕๔2

 ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙	ขออนุมัติเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

วชิาเอกการปกครอง	(สำาหรบับรรพชติ)	สภามหาวทิยาลยั	อนมุตัใินคราวประชมุครัง้ที	่๓/2๕๔9	

เมื่อวันพฤหัสบดี	ที่	2๕	พฤษภาคม	พ.ศ.	2๕๔9	

 ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐	ขออนุมัติเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาพระพุทธ

ศาสนา	(สำาหรับบรรพชิต)	สภามหาวิทยาลัย	อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่	2/2๕๕0	เมื่อวันพุธ	

ที่	2๘	มีนาคม	พ.ศ.	2๕๕0	

	  

	 อาคารเรียนเริ่มแรกใช้อาคารเทพ

รัตน์	ซึ่งเป็นอาคารสูง	๓	ชั้น	กว้าง	๑2	

เมตร	ยาว	๔2	เมตร		เป็นสำานักงานและ

ห้องเรียน
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 ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒	ขออนุมัติเปิดรับคฤหัสถ์เข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	

สาขาวิชารัฐศาสตร์	 วิชาเอกการปกครอง	 	 สภามหาวิทยาลัย	 อนุมัติในคราวประชุม 

ครั้งที่	2/2๕๕2	เมื่อวันพฤหัสบดี	ที่	2๖		มีนาคม	พ.ศ.	2๕๕2	

 ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓	ขออนุมัติเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการ

เชงิพทุธ	(สำาหรบับรรพชติ)	สภามหาวทิยาลยั	ในคราวประชมุคร้ังที	่2/2๕๕๓	เมือ่วนัพฤหสับดี	

ที	่๑	เมษายน	พ.ศ.	2๕๕๓

 ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓	ขออนุมัติเปิดรับคฤหัสถ์เข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	

สาขาวิชาสังคมศึกษา	(หลักสูตร	๕	ปี)	และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	สภามหาวิทยาลัย	อนุมัติ

ในคราวประชุมครั้งที่	2/2๕๕๓	เมื่อวันพฤหัสบดี	ที	่๑	เมษายน	พ.ศ.	2๕๕๓

 ปีพทุธศกัราช ๒๕๕๕	ขออนมุตัเิปิดหลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ	สาขาวชิาการสอนภาษา

อังกฤษ	คณะครุศาสตร์	หลักสูตร	๕	ปี	 	 (สำาหรับบรรพชิต	และคฤหัสถ์)	สภามหาวิทยาลัย 

อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่	๓/2๕๕๕	เมื่อวันพุธ	ที่	2๕	เมษายน	พ.ศ.	2๕๕๕	

	  

	  

	 	 อาคารเรียนปัจจุบัน	 เป็นอาคารสูง	๓	

ชั้น	กว้าง	๑2	เมตร		ยาว	๕2		เมตร		มี		๓๖		ห้อง

อาคารเรียนหลังใหม่ที่กำาลังดำาเนินการก่อสร้าง	อาคารสูง	๔	ชั้น	กว้าง	๔๓	เมตร	ยาว	9๕.๔0	

เมตร	สูง	20	เมตร		
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 ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗	 ได้รับการอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน	จำานวน	๑20,000,000	

บาท	 (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท)	 ในการก่อสร้างอาคารเรียน	วิทยาลัยสงฆ์นครพนมแห่งใหม่บน

เนื้อที่	9	 ไร่	๓	 งาน	๗0	ตารางวา	 โฉนดที่ดิน	 เลขที่	๕00๘๘	 เล่ม	๕0๑	หน้า	๘๘	อยู่ที่ 

ถนนเลี่ยงเมือง	 (ถนนบายพาส)	 ด้านหลังวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำาเภอธาตุพนม 

จังหวัดนครพนม	 ซึ่งพระเทพวรมุนี	 (สำาลี	 ปฺญาวโร	 น.ธ.เอก,ป.ธ.๕,พธ.ด.(กิตติมศักดิ์)	 

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารและเจ้าคณะจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยคณะกรรมการ

วัดพระธาตุพนม	 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุญาตให้ใช้ที่ธรณีสงฆ์วัดพระธาตุพนมเป็นสถานที่ 

ก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์นครพนมแห่งใหม่	 (เม่ือวันที่	2	กรกฎาคม	2๕๕2)	และวิทยาลัยสงฆ์

นครพนมได้มอบหมายให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เป็นผู้ออกแบบ

อาคารเรียน	ซึ่งเป็นอาคารสูง	๔	ชั้น	กว้าง	๔๓	เมตร	ยาว	9๕.๔0	เมตร	สูง	20	เมตร		มีพื้นที่

ใช้สอย	๑0,๗0๕		ตารางเมตร

	  

ที่ตั้ง	วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร	อำาเภอธาตุพนม	จังหวัดนครพนม	๔๘๑๑0

โทร.0๔2-๕๔00๓๘	โทรสาร	0๔2-๕2๕๘2๔		Website	:	www.mcunkp.ac.th

เปน็ประธานในพิธวีางศลิาฤกษอ์าคาร

เรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนมแห่งใหม่

เมื่อวันที่	๑๗	มกราคม	2๕๕๗
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 ค.วิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน

	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตเชียงใหม่	 วิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน 

ได้ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช	2๕๔0	ณ	 วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร	 ตำาบลในเมือง 

อำาเภอเมือง	จังหวัดลำาพูน	 ในนามคณะสงฆ์	 ข้าราชการ	พ่อค้า	ศรัทธาประชาชนชาวจังหวัด

ลำาพูน	 โดยความดำาริและการนำาของพระราชธีราภรณ์๑	 เจ้าคณะจังหวัดลำาพูน	 พระราช 

มหาเจติยาภิบาล2	 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย	 วรมหาวิหาร	และพระปิฎกคุณาภรณ์๓ 

หัวหน้าศูนย์ครูพระปริยัตินิเทศก์	พร้อมด้วยพระสังฆาธิการทั่วทั้งจังหวัด	มีฉันทามติสละนิตย

ภตัของทกุรปูทกุระดบัชัน้	จำานวน	๑	เดอืน	เพือ่ถวายเปน็กองทนุในการยืน่เสนอขอจดัตัง้สถาบนั	

โดยใช้อาคารเรียนศรีจำาปา	วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร	เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน

ซึง่จากเดมิตามมตขิองคณะสงฆผ์ูร้ว่มกอ่ตัง้	ไดม้มีตใิหใ้ชช้ือ่วา่	“มหาวทิยาลยัสงฆล์า้นนา”	โดย

มวีตัถปุระสงค์เพือ่ทีจ่ะใหเ้ป็นสถาบันการศกึษาทีจ่ดัการศกึษาแกพ่ระภกิษ	ุสามเณร	คฤหสัถไ์ด้

มีโอกาสศึกษาวิชาการชั้นสูงทางควบคู่กับวิชาการทางโลก	มีความรู้คู่คุณธรรม	มีความเจริญ

งอกงาม	 เสียสละอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา	และก้าวเป็นสถาบันหลักทางสังคมได้อย่าง 

ภาคภูมิใจ	ซึง่หลกัสตูรตา่งๆไดร้บัการอนมุตัจิากสภามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

มาตามลำาดับโดยมีลำาดับพัฒนาการ	ดังนี้

 พทุธศกัราช ๒๕๔๐	เปดิการเรยีนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต	ในคณะครุศาสตร์	

สาขาวิชาสังคมศึกษา	ขึ้นเป็นคณะแรก	มีพระปิฎกคุณาภรณ์	(จำารัส	ทตฺตสิริ.ป.ธ.๗)	เป็นผู้ช่วย

อธิการบดี	มีพระครูไพศาลธรรมานุสิฐ	เป็นผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์

	 คณะกรรมการประจำาวทิยาเขตเชยีงใหม	่ไดม้มีตใิหเ้ปลีย่นชือ่มาเปน็	“มหาวทิยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตเชียงใหม่	 ศูนย์การศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย”	 มี 

พระโสภณกิตติธาดา๔	เจ้าคณะอำาเภอป่าซาง	เป็นผู้ช่วยอธิการบดี

	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 	 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั	พ.ศ.2๕๔0	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	วทิยาเขต

เชียงใหม	่ศูนย์การศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย		จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น	“มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตเชียงใหม่		วิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน”ตามราชกิจจานุเบกษาเล่ม	๑๑๕	

ตอนพิเศษ	๑00	ง

	 มีผู้อำานวยการระดับผู้อำานวยการ	ดำารงตำาแหน่งตามวาระ	2	รูป	คือ

	 ๑.	พระครูไพศาลธรรมานุสิฐ	(ถนอม	กิตฺติปฺโญ,ป.ธ.๕)	พุทธศักราช	2๕๔0	–	2๕๔๔

		 2.	พระครูสิริสุตานุยุต,ดร.	(สมาน	จนฺทรำสี,	ป.ธ.๕)	พุทธศักราช	2๕๔๕	–	ปัจจุบัน

๑พระเทพญาณเวท	ี(สุเธียร	อคฺคปฺโญ,ป.ธ.๔)	อดีตเจ้าคณะจังหวัดลำาพูน,	อดีตรองเจ้าคณะภาค	๗,	อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค	๗
2พระเทพมหาเจติยาจารย	์(ไพบูลย์	ภูริวิปุโล)	อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ,	อดีตเจ้าคณะจังหวัดลำาพูน
๓ปัจจุบัน	พระราชปัญญาโมลี	(จำารัส	ทตฺตสิริ.ป.ธ.๗)	เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ,	เจ้าคณะจังหวัดลำาพูน
๔ปัจจุบัน	ดำารงตำาแหน่ง	รองเจ้าคณะจังหวัดลำาพูน
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 พุทธศักราช ๒๕๔๒	 	 เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	 (พธ.บ.)	 

ในคณะพุทธศาสตร์	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา	

 พุทธศักราช ๒๕๔๓	คุณเจ้าดารารัตน์	ณ	ลำาพูน	 ซ่ึงเป็นทายาทเจ้าครองนครลำาพูน 

ได้ถวายที่ดิน	2	แปลง	จำานวน	20	ไร่	ตามโฉนดที่ดินเลขที	่90๘๔๖	92๗9๓		(ทั้ง	2	แปลง

ติดกัน)	 ในเขตพื้นที่ตำาบลต้นธง	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดลำาพูน	 โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้าง 

อาคารเรียน	และกิจการต่างๆ	ของวิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน

 พุทธศักราช ๒๕๔๗	 ได้ย้ายสถานที่ทำาการ	และการจัดการเรียนการสอนมายัง	อาคาร

เลขที่	๑92	หมู่ที่	2	บ้านสันต้นธง	ตำาบลต้นธง	อำาเภอเมือง	จังหวัดลำาพูน	

 พุทธศักราช ๒๕๕๐	 เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	 ในคณะ

สังคมศาสตร์	 	 สาขาวิชารัฐศาสตร์	 วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ	 (ต่อมาเปลี่ยนเป็นสาขาวิชา	

รัฐประศาสนศาสตร์)

 พุทธศักราช ๒๕๕๖	 เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์	

 พุทธศักราช ๒๕๕๗	 เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	 ใน 

คณะมนุษยศาสตร์		สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 พุทธศักราช ๒๕๕๘	 เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา
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	 นับตั้งแต่ได้ย้ายสถานที่ทำาการจัดการเรียนการสอนมายังที่ทำาการใหม่ได้มีการพัฒนา

ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน	และอาคารสำาคัญต่างๆ	ดังนี้

		 ๑.	 ถนนคอนกรีตภายในบริเวณพื้นที่	 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำานักงาน 

จังหวัดลำาพูน

	 2.	ลานอเนกประสงค์	ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาพูน

		 ๓.	อาคารหลงัที	่๑	เป็นอาคารเรยีน	ชือ่อาคาร	“อาคาร	๑”	ไดร้บังบประมาณการกอ่สรา้ง

จาก		มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	จำานวน	๑0,000,000	บาท	ได้ดำาเนินการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จ		และเปิดดำาเนินการจัดการเรียนการสอน	ในปีพุทธศักราช		2๕๔๗		

	 ๔.	อาคารหลังที่	2	 เป็นอาคารเรียน	ชื่ออาคาร	“อาคาร	2”	 ได้รับการสนับสนุนงบ

ประมาณการก่อสร้างจากคณะสงฆ์	ข้าราชการ	และศรัทธาประชาชนจังหวัดลำาพูน	 	จำานวน		

๑๑,๔๑๗,000	บาท	ซึง่ไดด้ำาเนินการกอ่สรา้งแลว้เสรจ็	และเปดิดำาเนนิการจดัการเรยีนการสอน	

ในปีพุทธศักราช		2๕๔9

	 ๕.	 อาคารหลังที่	 ๓	 เป็นอาคารรับรองอาคันตุกะ	 ชื่ออาคาร	 “ครูบาเจ้าบุญชุ่ม	 

ญาณสำวโร”	 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากพระครูบาเจ้าบุญชุ่ม	ญาณสำวโร	

และญาติธรรม	จำานวน	๑,๗00,000	บาท	ได้ดำาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและใช้สอยอาคาร	

ในปีพุทธศักราช	2๕๕๔

	 ๖.	อาคารหลังที่	๔	เป็นอาคารหอพักนิสิต	ชื่ออาคาร	“อาคารหอพักนิสิต	นำาพร	โชติชัย	

ไวว่อง”	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจาก		พระราชปัญญาโมลี		เจ้าคณะจังหวัด

ลำาพูน		และครอบครัวคุณโชติชัย	คุณนำาพร	ไวว่อง		จำานวน	๓,๑๕0,000	บาท		ได้ดำาเนินการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและใช้สอยอาคาร	ในปีพุทธศักราช	2๕๕๕
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ที่ตั้ง	วิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน	 	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 	 เลขที่	๑92	หมู่ที่	2 

ถนนลำาพูน	 -	 ป่าซาง	 	ตำาบลต้นธง	 	อำาเภอเมือง	 	 จังหวัดลำาพูน	 รหัสไปรษณีย์	 	๕๑000 

โทรศัพท์	0๕๓	–	๕๖๓๑๖๓	โทรสาร	0๕๓	–	๕๖๓๑๖๓	ต่อ	๑0๕	www.mculp.ac.th

	  

	 ๗.	อาคารหลงัที	่๕	เปน็อาคารสำาหรบัใชเ้ปน็สถานทีฉ่นัภตัตาหารและรบัประทานอาหาร

ของคณาจารย์	นิสิต	และผู้มารับบริการ	ชื่ออาคาร	“หอฉันมหาจุฬาฯ	ศรัทธาวิรุฬห์ธรรมกิจ

คณาจารยน์สิติอปุถัมภ”์	ไดร้บัการสนบัสนนุงบประมาณการกอ่สรา้งจาก	พระครูวริฬุหธ์รรมกจิ	

รองเจ้าคณะตำาบลบ้านแป้น	 เจ้าอาวาสวัดบ้านเส้ง	อำาเภอเมือง	จังหวัดลำาพูน	และคณาจารย์

นิสิต	 จำานวน	๘29,000	บาท	 	 ได้ดำาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ	และใช้สอยอาคาร	 ในปี

พุทธศักราช	2๕๕๗

	 ๘.	 อาคารหลังที่	 ๖	 เป็นอาคารใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน	และค้นคว้า

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ชื่ออาคาร	 “อาคารเรียนรวม”	 ได้รับงบประมาณการก่อสร้างจาก		

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั		จำานวน	๓0,000,000	บาท	ไดด้ำาเนนิการกอ่สรา้ง

แล้วเสร็จ		และเปิดดำาเนินการจัดการเรียนการสอน		ในปีพุทธศักราช		2๕๕๘		

	 9.	อาคารหลงัที	่๗	เปน็อาคารใชป้ระกอบกจิกรรมการเรยีนการสอน	และประชมุสมัมนา	

ชื่ออาคาร	“อาคารอเนกประสงค์”	ได้รับงบประมาณการก่อสร้างจาก		มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย	 	จำานวน	๓๗,900,000	บาท	จะดำาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ	 	และ 

เปิดดำาเนินการจัดการเรียนการสอน		ในปีพุทธศักราช		2๕๕9
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  ๑
 
ปัจจุบัน	มรณภาพแล้ว.

  2	ปัจจุบัน	พระเทพปริยัติเมธี,	ผศ.ดร.,	เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์,	เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์,	ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ ์
	 นครสวรรค์,	ประธานโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์.
  ๓	ปจัจบุนั		พระราชวชริเมธ,ี	ดร.,	รองเจ้าคณะจังหวดักำาแพงเพชร,	เจา้อาวาสวดัพระบรมธาต,ุ	ผูอ้ำานวยการหนว่ยวทิยบริการฯ 
	 จังหวัดกำาแพงเพชร.
  ๔	ปัจจุบัน		มรณภาพแล้ว.
  ๕	ปัจจุบัน		มรณภาพแล้ว
  ๖	ปัจจุบัน		พระราชพรหมาจารย์	วิ.,	รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์,	เจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์.
  ๗	ปัจจุบัน		ข้าราชการบำานาญ.
  ๘	ปัจจุบัน		ข้าราชการบำานาญ.
  9	ปัจจุบัน		ข้าราชการบำานาญ.			

 ง.วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

	 วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 	 กำ า เนิดขึ้นได้  

เพราะความดำาริของพระเทพญาณโมลี	 (ประสิทธิ์	 

มิตฺตธมฺโม	ป.ธ.๖,	พธ.ด.)
๑
	อดีตรองเจ้าคณะภาค	๔	

และเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์	ได้ปรึกษากันภายในกับ	

พระศรีวิสุทธิคุณ	(สฤษฏิ์	สิริธโร	ป.ธ.9)
2
		เลขานุการ

รองเจ้าคณะภาค	๔	และรองเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์	 (ในขณะนั้น)	พระมหาวีระ	วรปฺโญ	 

(ป.ธ.9,	พม.,	พธ.บ.,	ศษ.บ.,	อม.	(ศาสนาเปรียบเทียบ))
๓
	วัดโพธาราม	จังหวัดนครสวรรค	์ณ 

กุฏิเทพวิจิตร	วัดนครสวรรค์	ช่วงเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2๕๓9	เพื่อจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับ

อุดมศึกษาเพื่อพระภิกษุสามเณรให้ได้รับการศึกษาชั้นสูงนอกจากการศึกษาพระปริยัติธรรม	

แผนกธรรมและบาลี	ซึ่งพระเทพญาณโมลี	พิจารณาเห็นว่า	พระศรีวิสุทธิคุณ	และพระมหาวีระ	

วรปฺโญ	 จักเป็นกำาลังสำาคัญในการบริหารจัดการการศึกษาแนวใหม่ให้เกิดความเจริญ 

รุ่งเรืองได้	 เมื่อทั้งสองรูปรับปากว่าจะช่วยกันสนองงานและสานงานตามเจตนารมณ์อย่าง 

เต็มกำาลังความสามารถ

	 เมื่อเป็นเช่นน้ัน	พระเทพญาณโมลี	จึงได้ดำาเนินการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์

ในระหว่างวันที	่2๗	-	2๘	กันยายน	พ.ศ.	2๕๓9	ประกอบด้วย	พระสุนทรธรรมเวที	(ประเทือง	

ธมฺมาราโม	ป.ธ.๗)
๔
	 เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์	 วัดโพธาราม,	พระสุธีธรรมโสภณ	 (วิศิษฎ์	

ปฺญาปชฺโชโต	ป.ธ.๖)
๕
	รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์	วัดวรนาถบรรพต,	พระครูพรหมญาณ

วิกรม	(บุญรอด	ปฺญาวโร	ป.ธ.๕)
๖
	วัดคีรีวงศ์	พร้อมด้วยเจ้าคณะอำาเภอ	รองเจ้าคณะอำาเภอ	

เจ้าคณะตำาบลในเขตการปกครองจังหวัดนครสวรรค์	 และผู้แทนจากส่วนราชการจังหวัด

นครสวรรค์ประกอบด้วย	นายสัมฤทธิ์	พันธุ์ค้า	ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
๗
,	นายละม่อม 

ชัยโย	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
๘
,	 รองศาสตราจารย์บุญเรือง	อินทวรันต์

9 

เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดตั้งสถาบันการศึกษา	 ระดับอุดมศึกษา	 คณะสงฆ์จังหวัด

นครสวรรค์มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบในการจัดต้ังสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เพื่อพระภิกษุสามเณร
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	 ดังนั้น	 พระเทพญาณโมลี	 จึงได้มีหนังสือที่	 จล.๑๕/2๕๓9	 ลงวันที่	 ๓0	 ธันวาคม 

พ.ศ.	2๕๓9	 ถึงอธิการบดี	มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 เรื่อง	ขอตั้ง 

ศูนย์การศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ซึ่งเป็นช่วงเดียวกัน 

กับ	พระเทพญาณโมลี	ได้มรณภาพลงอย่างปัจจุบันทันด่วนท่ีไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะจาก

ไปอยา่งรวดเรว็	การจากไปของทา่นไดน้ำามาซ่ึงความเสยีใจของคณะสงฆ	์ขา้ราชการ	พอ่คา้	และ

ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง		

	 แต่ปณิธานของพระเทพญาณโมลี	 ไม่ได้สูญสลายไปตามสังขารของท่าน	 ปณิธาน 

ความตั้งใจได้ถูกสานต่อโดยมีพระศรีวิสุทธิคุณ	รักษาการเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์	พร้อมด้วย

คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์	ซึ่งในขณะนั้นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	

ได้มีหนังสือที่	มจร	00๑.๓/0๕	ลงวันที่	๑0	กุมภาพันธ์	2๕๔0	เรื่อง	การจัดตั้งศูนย์การศึกษา	

ณ	จังหวัดนครสวรรค์	ถึงเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์	 เพื่อขอรับการยืนยันอย่างเป็นทางการ 

จากคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ท่ีจะดำาเนินการสืบเนื่องจากที่	 พระเทพญาณโมลีได้เสนอ 

ไว้แล้ว	ลงนามโดย	พระมหาสุรพล	สุจริโต	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน

	 จากนั้น	พระศรีวิสุทธิคุณ	รักษาการเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์	มีหนังสือที่	จล.๘/2๕๔0	

ลงวนัที	่๑๑	กมุภาพนัธ	์2๕๔0	ถึงอธกิารบด	ีมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	ในพระบรมราชปูถมัภ	์

เรื่อง	ยืนยันการจัดตั้งศูนย์ศึกษา	มจร	วัดนครสวรรค์	จังหวัดนครสวรรค์	ความว่า	ขอยืนยันว่า	

จะสืบทอดเจตนารมณ์ของหลวงพ่อพระเทพญาณโมลี	 อดีตเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์	 คือ 

มีความเห็นชอบ	และอนุญาตให้ดำาเนินการจัดตั้งศูนย์ศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

ในพระบรมราชูปถัมภ์	ส่วนกลางได้ตามประสงค์	และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอุปถัมภ์บำารุง

การศึกษาของศูนย์การศึกษาแห่งนี้ตลอดไป	และพระสุธีธรรมโสภณ	รองเจ้าคณะจังหวัด	 

รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์	มีหนังสือที่	จ.๕9/2๕๔0	ลงวันที่	๑9	กุมภาพันธ์	

2๕๔0	ถึงอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เรื่อง	 การขอจัดตั้งศูนย์การศึกษาของ 

มหาจุฬาฯ	ณ	จังหวัดนครสวรรค์	ความว่า	จังหวัดได้พิจารณาเห็นแล้วว่า	พระเทพญาณโมลี 

มีวัตถุประสงค์จะส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาคณะสงฆ์	 	 แม้ท่านจะถึงมรณภาพไปแล้ว	ทาง 

คณะสงฆ์จังหวัด	 ก็พร้อมจะให้การสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์การศึกษาของมหาจุฬาฯ 

ณ	วัดนครสวรรค์	จังหวัดนครสวรรค์ต่อไป

	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ได้มีหนังสือที่	มจร	

00๑/๕2		ลงวันที่	๓	มีนาคม	พ.ศ.	2๕๔0	ถึงพระศรีวิสุทธิคุณ	ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัด

นครสวรรค์	 เรื่อง	แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย	ความว่า	ทางสภามหาวิทยาลัย	มีมติ 

ในการประชุมครั้งที่	2/2๕๔0	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	2๗	กุมภาพันธ์	2๕๔0	อนุมัติให้จัดตั้งศูนย์

การศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ศูนย์การศึกษาวัดนครสวรรค์	จังหวัดนครสวรรค์	

โดยจัดตั้งคณะพุทธศาสตร์	 คณะเดียวเท่านั้น	 ส่วนการดำาเนินการในรายละเอียดต่างๆ	 



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2๗2

ขอใหต้ดิตอ่ประสานงานทีค่ณะพทุธศาสตร	์ลงนามโดย	พระราชรตันโมล	ี(นคร	เขมปาล	ีPh.D.)

จากมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นเหตุให้กำาเนิด	“ศูนย์การศึกษาวัด

นครสวรรค	์จังหวัดนครสวรรค์”	โดยใช้อาคารเรียนเทพประสิทธิ์วิทยากร	ตามเจตนารมณ์ของ

คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์	ตั้งแต่วันที่	2๖	พฤษภาคม	2๕๔0	เป็นต้นไป	จัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีคณะพุทธศาสตร์	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา	มีนิสิตรุ่นแรก	จำานวน	๔๕	รูป	 โดยมี	

พระศรีวิสุทธิคุณ	 (สฤษฏิ์	 สิริธโร	ป.ธ.9)	 เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์และรองเจ้าคณะจังหวัด

นครสวรรค์	 เป็นผู้ช่วยอธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ประจำาศูนย์การ

ศึกษาวัดนครสวรรค์	จังหวัดนครสวรรค์	พระมหาวีระ	วรปฺโญ	ป.ธ.9,	พธ.บ.,	ศษ.บ.,	อ.ม.,	

พระมหาสมสว่น	ปฏิภาโณ	ป.ธ.9,	พธ.บ.	และดร.พระอดศิยั	ปภสสฺโร	Ph.D.	เปน็อาจารยป์ระจำา	

จากน้ันวิทยาลัยสงฆน์ครสวรรคไ์ดจ้ดัการเรยีนการสอนเริม่ตน้ปกีารศกึษา	2๕๔0	เปน็ตน้มา	ณ	

วัดนครสวรรค	์เลขที่	๗02	ถนนโกสีย์	ตำาบลปากน้ำาโพ	อำาเภอเมืองฯ	จังหวัดนครสวรรค	์และ

ในวันที่	2๗	ตุลาคม	2๕๔๑	“ศูนย์การศึกษาวัดนครสวรรค์	จังหวัดนครสวรรค์”	ได้รับการยก

ฐานะเปน็	“วทิยาลยัสงฆน์ครสวรรค”์	ตามขอ้กำาหนดมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	

เรื่อง	การจัดตั้งส่วนงาน	พ.ศ.	2๕๔๑	ลำาดับที่	๑0	เมื่อวันที่	๓	กันยายน	2๕๔๑	และประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๑๕	ตอนพิเศษ	๑00	ง	วันที่	2๗	ตุลาคม	2๕๔๑	จนกระทั่งถึง	เมื่อ

วันที่	๑2	ตุลาคม	พุทธศักราช	2๕๕0	วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ได้ประกอบพิธีย้ายจากวัด

นครสวรรค์	มาทำาการที่พุทธอุทยานนครสวรรค์	 เลขที่	999	หมู่ที่	๖	ตำาบลนครสวรรค์ออก	

อำาเภอเมืองฯ	จังหวัดนครสวรรค์	โดยมี	พระราชปริยัต	ิเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์,	เจ้าอาวาส

วดันครสวรรค	์และผูอ้ำานวยการวทิยาลยัสงฆน์ครสวรรค	์เปน็ประธานฝ่ายสงฆ์	พรอ้มด้วยคณะ

สงฆ์จังหวัดนครสวรรค์	พระนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์,	นายวิบูลย์ชัย	 เกิดเพิ่มพูน	รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดนครสวรรค	์ปฏบิตัริาชการแทนผูว้า่ราชการจงัหวดันครสวรรค	์เป็นประธานฝา่ย

ฆราวาส	พร้อมด้วยข้าราชการ	พ่อค้า	และประชาชนจังหวัดนครสวรรค์	ร่วมประกอบพิธีย้าย

วทิยาลยัสงฆน์ครสวรรค	์ไปทีท่ำาการแหง่ใหม	่ณ	พทุธอทุยานนครสวรรค	์ตำาบลนครสวรรคอ์อก	

อำาเภอเมืองฯ	จังหวัดนครสวรรค์

	 ปัจจุบัน	 วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์	 	 ได้รับอนุมัติให้ดำาเนินการเรียนการสอนระดับ

ประกาศนียบตัร,	ระดบัปรญิญาตร,ี	ระดบัปรญิญาโท	และระดบัปรญิญาเอก	ในแตล่ะสาขาวชิา	

โดยมีลำาดับดังนี้

	 ๑.	 ระดับประกาศนียบัตร	ได้แก่

	 	 ๑.๑	หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์	(ป.บส.)

	 	 ๑.2	หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน	(ป.สศ.)

	 2.	 ระดับปริญญาตรี	๕	สาขาวิชา	ได้แก่

	 	 2.๑		สาขาวิชาพระพุทธศาสนา	(พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)

	 	 2.2		สาขาวิชาสังคมศึกษา	(พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)
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	 	 2.๓		สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	(พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)

	 	 2.๔		สาขาวิชารัฐศาสตร์	(พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)

	 	 2.๕		สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	(พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)

	 ๓.	 ระดับปริญญาโท	๓	สาขาวิชา	ได้แก่

	 	 ๓.๑		สาขาวิชาพระพุทธศาสนา	(พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)

	 	 ๓.2		สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	(พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)

	 	 ๓.๓		สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	(พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)

	 ๔.	 ระดับปริญญาเอก	๑	สาขาวิชา	ได้แก่

	 	 ๔.๑		สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา	(พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)

	 นอกจากนี้	วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์	มีหน่วยวิทยบริการฯ	ในสังกัด	จำานวน	๓	แห่ง	ดังนี้

	 ๑.	 หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์	ณ	วัดหนองขุนชาติ	จังหวัดอุทัยธานี

	 2.	 หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์	ณ	วัดพระบรมธาตุ	จังหวัดกำาแพงเพชร

	 ๓.	 หนว่ยวทิยบรกิารวทิยาลยัสงฆน์ครสวรรค	์ณ	วดัพฤกษะวนัโชตกิาราม	จงัหวดัพจิติร
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  จ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
	 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เดิมมีฐานะเป็น

โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์	ตั้งอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร	ตำาบลใน

เมือง	อำาเภอเมือง	จังหวัดพิษณุโลก	ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย	ในคราวประชุม	ครั้ง

ที	่๓/2๕๔๑	เมือ่วนัที	่๑2	กมุภาพนัธ	์พ.ศ.	2๕๔๑	ได้เปดิการเรยีนการสอนหลกัสตูรพทุธศาสตร

บัณฑิต	สาขาวิชาปรัชญา	ในปีการศึกษา	2๕๔๑	

 พ.ศ. ๒๕๔๔ สภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในคราว

ประชุมครัง้ที	่๑/2๕๔๔	เมือ่วนัที	่2๕	มกราคม	พ.ศ.	2๕๔๔		ทีป่ระชมุมมีตอินมุตัใิหเ้ปดิหลกัสตูร

พุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	และเปิดการเรียนการสอน	ในปีการศึกษา		2๕๔๔		

พ.ศ.	2๕๔๖		สภามหาวทิยาลยั	มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย	ในคราวประชมุคร้ัง

ที่	๓/2๕๔๖	เมื่อวันท่ี	2๕	เมษายน	พ.ศ.	2๕๔๖		 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้เปิดหลักสูตรพุทธ

ศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาจริยศึกษา	และเปิดการเรียนการสอน	ในปีการศึกษา		2๕๔๖		

 พ.ศ. ๒๕๔๘	สภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในคราว

ประชุมครั้งที	่๓	/2๕๔๘		เมื่อวันที่	๗	เมษายน		พ.ศ.	2๕๔๘	ที่ประชุมมีมติยกฐานะห้องเรียน

คณะพทุธศาสตร	์มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	วดัพระศรรีตันมหาธาตวุรมหาวหิาร	

อำาเภอเมือง		จังหวัดพิษณุโลก	ขึ้นเป็นวิทยาลัย	ในนามวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช		มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	และได้มีข้อกำาหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

เรื่อง	การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช	พุทธศักราช	2๕๔๘	โดยให้ตราข้อกำาหนดไว้ดังนี้

	 “ใหจ้ดัตัง้วทิยาลยัสงฆพ์ทุธชนิราช	โดยยกฐานะห้องเรยีนคณะพทุธศาสตร	์มหาวทิยาลยั

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	วดัพระศรรีตันมหาธาตุวรมหาวหิาร	อำาเภอเมอืง	จังหวดัพิษณโุลก	

ขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช	ตั้งแต่วันที่	๗	เมษายน	พ.ศ.2๕๔๘	เป็นต้นไป”		มีฐานะเป็น

นติบิคุคล	โดยมวีตัถปุระสงค	์เพือ่ใหก้ารศกึษา	วจิยั	สง่เสริม	และใหบ้ริการทางวชิาการพระพุทธ

ศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์	 	รวมท้ังทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม		มีการประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา	หน้า	๖0	เล่ม	๑22	ตอนที่		๔๔	ง	วันที่	2	มิถุนายน		2๕๔๘”

 พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในคราว

ประชมุครัง้ที	่2/2๕๔9	เมือ่วนัที	่2๖	เมษายน	พ.ศ.	2๕๔9		ทีป่ระชมุมมีติอนมุติัใหเ้ปดิหลักสูตร

พุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชารัฐศาสตร์	และเปิดการเรียนการสอน	ในปีการศึกษา	2๕๔9		

 พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในคราว

ประชุมครั้งที่	๘/2๕๔9	เมื่อวันที่	๓0	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2๕๔9	ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปิด

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ	และเปิดการเรียนการสอน	 	 ในปี 

การศึกษา	2๕๔9		
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 พ.ศ. ๒๕๕๐	สภามหาวิทยาลัย	 	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในคราว

ประชมุครัง้ท่ี	๓/2๕๕0	เมือ่วันท่ี	2๖	เมษายน		พ.ศ.2๕๕0	ท่ีประชมุมมีตอินมุตัใิหเ้ปดิหลกัสตูร

พทุธศาสตรบณัฑติ	สาขาวชิาพระพทุธศาสนา	(สำาหรบัคฤหสัถ)์	และเปิดการเรยีนการสอน		ตัง้แต่

ปีการศึกษา		2๕๕0		

 พ.ศ. ๒๕๕๑	 	สภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในคราว

ประชมุครัง้ที	่๓/2๕๕๑	เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่2๗	มนีาคม	พ.ศ.	2๕๕๑	ทีป่ระชมุมมีติใหเ้ปดิหนว่ย

วิทยบริการ	วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ณ	วัดท่านา	

อำาเภอเมือง	จังหวัดตาก	โดยเริ่มดำาเนินการจัดการศึกษา	ตั้งแต	่ปีการศึกษา	2๕๕๑

 พ.ศ. ๒๕๕๒	สภามหาวิทยาลัย	 	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในคราว

ประชุมครั้งที่	๓/2๕๕2	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	๓0	เมษายน	พ.ศ.	2๕๕2		ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช	จังหวัดพิษณุโลก	 เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชา

สังคมศึกษา	(สำาหรับบรรพชิต)	คณะครุศาสตร	์ตั้งแต่ปีการศึกษา	2๕๕2	

 พ.ศ. ๒๕๕๒	สภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในคราว

ประชุมครั้งที่	๓/2๕๕2	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	๓0	เมษายน	พ.ศ.	2๕๕2		ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้

วทิยาลยัสงฆพ์ทุธชินราช	จงัหวดัพษิณุโลก	เปดิสอนหลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ	สาขาวชิาภาษา

อังกฤษ	(สำาหรับคฤหัสถ์)	คณะมนุษยศาสตร์	ตั้งแต่ปีการศึกษา	2๕๕2	

 พ.ศ. ๒๕๕๒	สภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในคราว

ประชมุครัง้ที	่๓/2๕๕2	เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่๓0	เมษายน	พ.ศ.2๕๕2	ท่ีประชมุมมีติใหเ้ปดิหนว่ย

วิทยบริการ	วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ณ	วัดหมอน

ไม้	อำาเภอเมือง	จังหวัดอุตรดิตถ์	ตั้งแต่ปีการศึกษา	2๕๕2	

 พ.ศ. ๒๕๕๒	 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชได้ทำาการย้ายสถานที่เรียนจากวัดพระศรีรัตน

มหาธาตุมาที่วิทยาลัยสงฆ์แห่งใหม่	เลขที	่2๑๗	หมู่	๖	บ้านหนองไผ่ล้อม	ตำาบลบึงพระ	อำาเภอ

เมือง	จังหวัดพิษณุโลก	และทำาพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม	่เมื่อวันที่	22	ตุลาคม	พ.ศ.	2๕๕2	

โดยได้รับความเมตตาจาก	สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์	 คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระ

สังฆราช	เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ	เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน

 พ.ศ. ๒๕๕๒	สภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในคราว

ประชมุครัง้ที	่9/2๕๕2	เมือ่วนัศกุรท์ี	่2๕	ธนัวาคม	พ.ศ.	2๕๕2	ทีป่ระชมุมมีติอนมุติัใหบ้ณัฑิต

วทิยาลยัเปดิสอนหลกัสตูรพทุธศาสตรมหาบณัฑิต	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา	(สำาหรับบรรพชติ

และคฤหัสถ์)	ณ	วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช	จังหวัดพิษณุโลก	ตั้งแต่ปีการศึกษา	2๕๕๓		

 พ.ศ. ๒๕๕๔		เปิดสอน	หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการสอนภาษาไทย	

 พ.ศ. ๒๕๕๕		เปิดสอน	หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์

 พ.ศ. ๒๕๕๖		เปิดสอน	หลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา

 พ.ศ. ๒๕๕๘		เปิดสอน	หลักสูตรประกาศนียบัตรครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
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ที่ตั้ง	 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช	ตั้งอยู่บริเวณบ้านหนองไผ่ล้อม	 เลขที่	2๑๗	หมู่	๖	ตำาบลบึง

พระ	อำาเภอเมือง	จังหวัดพิษณุโลก	 	บนพื้นที่ประมาณ	๕00	ไร่	ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลก

ประมาณ	๑๗	กิโลเมตร

	 ด้วยกรอบแนวความคิดของ	พระธรรมเสนานุวัตร	 (บำารุง	 ฐานุตฺตโร)	 เจ้าอาวาสวัด 

พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร	 รองเจ้าคณะภาค	 ๕	 ประธานท่ีปรึกษาวิทยาลัยสงฆ์ 

พุทธชินราช	 ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชและเป็นผู้มอบที่ให้กับวิทยาลัยสงฆ์ 

พุทธชินราช		พร้อมทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและงบประมาณ

รายจ่ายประจำาป	ีเพือ่ใหเ้ปน็สถานทีศ่กึษาของบรรพชติและคฤหสัถท์ีม่คีวามสนใจวชิาพระพทุธ

ศาสนาและวิชาการทางโลก

	 ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 รูป

ปัจจุบันคือ		พระศรีรัตนมุนี		(ขวัญรัก		มหาวายาโม)

ภาพภูมิทัศน์	วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
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 ฉ.วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
	 พุทธศักราช	2๕๔๓	คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์	

ภายใต้การนำาของพระราชปริยัตยาลังการ	เจ้าคณะ

จังหวัดบุรีรัมย์	 ได้มีฉันทานุมัติให้ดำาเนินการขยาย

ห้องเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา	จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย	วิทยาเขตสุรินทร์	มาดำาเนินการจัดการ

เรยีนการสอน	ณ	วัดพระพทุธบาทเขากระโดง	ตำาบลเสมด็	อำาเภอเมอืง	จงัหวดับรีุรัมย	์และสภา

วิชาการได้ให้ความเห็นชอบ	ในคราวประชุมครั้งที่	๑/2๕๔๓	เมื่อวันที่	๑๗	กุมภาพันธ์	2๕๔๓		

สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติในคราวประชุมครั้งที	่๑/2๕๔๓	เมื่อวันที่	2๔	กุมภาพันธ์	2๕๔๓

	 เบือ้งตน้	ไดร้บัความเมตตาอนเุคราะหจ์ากพระครสูจัจานรุกัษ	์	เจา้อาวาสวดัพระพทุธบาท

เขากระโดง	อนุญาตให้ใช้อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง	๔	ชั้น	กว้าง	๑2	เมตร	ยาว	20	เมตร	

เป็นสถานที่สำาหรับจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี	2๕๔๓-2๕๔9	

 การยกสถานะขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์

	 ปี	2๕๔๖	เมื่อจำานวนนิสิตเพิ่มขึ้น	พื้นที่อาคารใช้สอยไม่เพียงพอ	จึงได้มีการขยายสถาน

ที่	 และก็ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระครูสัจจานุรักษ์	 เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท 

เขากระโดง	ซื้อที่ดินจำานวน	๔	ไร่	๑	งาน	๘0	ตารางวา		มอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย	

และได้ดำาเนินการก่อสร้างอาคารสังฆประชาสรรค์	สูง	๔	ชั้น	กว้าง	๑๑	เมตร	ยาว	๘2	เมตร 

จนแล้วเสร็จ	และได้ย้ายการจัดการเรียนการสอนมาดำาเนินการที่อาคารหลังใหม่	ขณะเดียวกัน

ก็ได้ดำาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์	และสร้างอาคารเรียน	อาคารหอประชุมเพิ่มเติม	 เพ่ือขยาย

โอกาสทางด้านการศึกษาให้มีความหลากหลาย	และเพ่ือเตรียมความพร้อมยกสถานะขึ้นเป็น

วิทยาลัยสงฆ์

	 โครงการขยายห้องเรียนจังหวัดบุรีรัมย์ 

ได้รับการยกสถานะขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์	

โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ	 ในคราว

ประชุมคร้ังท่ี	๓/2๕๕๓	 เมื่อวันท่ี	20	 เมษายน	

2๕๕๓	และได้รบัการอนมุติัจากสภามหาวทิยาลยั	

ในคราวประชุมครั้งที่	 ๓/2๕๕๓	 เมื่อวันที่	 29	

เมษายน	2๕๕๓		ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑2๗	ตอนที่	๑09	ง	หน้า	๓29	ลำาดับ

ที่	2๑๘	ลงวันที่	๑9	กรกฎาคม	2๕๕๓		

	  

	  

	  

	  



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2๗๘

 การจัดการเรียนการสอน

	 ปัจจุบันวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์	 ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอน	๓	ระดับ	จำานวน	9	

หลักสูตร	ดังนี้	

 ๑. ระดับประกาศนียบัตร	จำานวน	2	หลักสูตร	ได้แก่	

		 		 ๑)	หลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์	 (ป.บส.)	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในคราว

ประชุมครั้งที่	๗/2๕๔๖	วันท่ี	29	ธันวาคม	2๕๔๖	ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย	ลงวันที	่๓0	มกราคม	2๕๔๗

		 	 2)	หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา	 (ป.บท.)	สภาวิชาการอนุมัติในคราว

ประชุมครั้งที่	๖/2๕๕๔	วันที่	๗	กรกฎาคม	2๕๕๔	ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย	ลงวันที	่29	กรกฎาคม	2๕๕๔

 ๒. ระดับปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต	จำานวน	๖	หลักสูตร	ได้แก	่

	 	 ๑)	หลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ	สาขาวชิาพระพุทธศาสนา	สำาหรับพระภกิษ-ุสามเณร	

สภาวิชาการเห็นชอบในคราวประชุมครั้งท่ี	๑/2๕๔๓	วันที่	 ๑๗	กุมภาพันธ์	2๕๔๓	สภา

มหาวทิยาลยัอนมุตัใินคราวประชมุครัง้ที	่๑/2๕๔๓	วนัที	่2๔	กมุภาพันธ	์2๕๔๓,	สำาหรับคฤหสัถ	์

สภาวชิาการเหน็ชอบในคราวประชมุครัง้ที	่๔/2๕๕0	วนัที	่2๑	มนีาคม	2๕๕0	สภามหาวทิยาลยั

อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่	๓/2๕๕0	วันที	่2๖	เมษายน	2๕๕0

	 	 2)	หลกัสตูรพทุธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการสอนพระพทุธศาสนา	สำาหรบัพระภกิษุ

สามเณร	สภาวิชาการให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่	22	พฤษภาคม	2๕๔9	และสภามหาวิทยาลัย

อนุมุติเมื่อวันที	่2๕	พฤษภาคม	2๕๔9,		สำาหรับคฤหัสถ	์สภาวิชาการได้ความเห็นชอบในคราว

ประชุมครัง้ที	่๕/2๕๕๔	เมือ่วนัท่ี	2๖	พฤษภาคม	2๕๕๔	สภามหาวทิยาลยัอนมุตัใินคราวประชมุ

ครั้งที่	๔/2๕๕๔	เมื่อวันที่	29	มิถุนายน	2๕๕๔

	 	 ๓)	หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาการจัดการเชิงพุทธ	สำาหรับพระภิกษุสามเณร	

สภาวิชาการเห็นชอบ	 ในคราวประชุมครั้งที่	 ๑/2๕๕๑	วันท่ี	๑0	มกราคม	2๕๕๑	สภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติ	ในคราวประชุมครั้งที่	๑/2๕๕๑	วันที่	๓๑	มกราคม	2๕๕๑
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	 	 ๔)	หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชารัฐศาสตร	์สำาหรับพระภิกษุสามเณร	และ

คฤหสัถ	์สภาวชิาการไดใ้หค้วามเหน็ชอบในคราวประชมุคร้ังท่ี	๔/2๕๕2	เมือ่วนัท่ี	2๑	พฤษภาคม	

2๕๕2	สภามหาวทิยาลยัอนมุตัใินคราวประชมุคร้ังที	่๔/2๕๕2	เมือ่วนัที	่2๘	พฤษภาคม	2๕๕2	

	 	 ๕)	หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยา

แนะแนว	สำาหรับพระภิกษุสามเณร	และคฤหัสถ์	สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในคราวประชุม

ครั้งที่	 ๔/2๕๕๖	 เมื่อวันที่	 22	 เมษายน	2๕๕๖	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในคราวประชุม 

ครั้งที่	๔/2๕๕๖	เมื่อวันที่	2๔	เมษายน	2๕๕๖	

	 	 ๖)	หลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ	สาขาการสอนภาษาอังกฤษ	สำาหรับพระภกิษสุามเณร	

และคฤหสัถ	์สภาวชิาการใหค้วามเหน็ชอบในคราวประชมุครัง้ที่	๔/2๕๕๖	เมือ่วนัที	่22	เมษายน	

2๕๕๖	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่	๔/2๕๕๖	เมื่อวันที่	2๔	เมษายน	2๕๕๖

 ๓. ระดับปริญญาโทพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	๑	หลักสูตร	ได้แก	่หลักสูตรพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา	สำาหรับพระภิกษุสามเณร	และคฤหัสถ	์สภาวิชาการให้

ความเห็นชอบในคราวประชมุครัง้ที	่๔/2๕๕๖	เมือ่วนัที	่22	เมษายน	2๕๕๖	สภามหาวทิยาลยั

อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่	๔/2๕๕๖	เมื่อวันที่	2๔	เมษายน	2๕๕๖



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2๘0

 ช.วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี	 เดิมใช้ชื่อว่าโครงการ

ขยายห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช		วัดมุจลินทวาปีวิหาร		จังหวัดปัตตานี

	 ความดำาริท่ีจะจัดให้มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางพระพุทธศาสนา	เพ่ือเป็น

สถานที่ค้นคว้าและบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป	

เพื่อสร้างความมั่นคงและความเป็นปึกแผ่นของพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนให้ดำารงค์ 

อยู่ได้ในพื้นที่ท่ามกลางศาสนาอื่นเกิดมาจากพระเถระผู้ใหญ่ของจังหวัดปัตตานีในอดีต 

หลายรูป	ประจวบกับเจตนารมณ์อันแรงกล้าของนางสาวศรีวิไล	ปริชญากร	และนางสาว 

เจริญศรี	ปริชญากร	มีจิตศรัทธาได้ถวายท่ีดินจำานวน	2๖	ไร่เศษ	 ให้กับคณะสงฆ์เพื่อสร้าง

มหาวทิยาลยัสงฆป์ระจำาจงัหวดัปัตตาน	ี	พระราชมงคลญาณ	(แดง		ฐานธมโฺม)		เจา้คณะจงัหวดั

ปัตตานี		พร้อมด้วยคณะสงฆ์		ข้าราชการ		องค์กรเอกชน		นักธุรกิจ		นักวิชาการ		พุทธสมาคม		

และประชาชนทั่วไป	 ได้ทำาโครงการขอขยายห้องเรียนต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลยัจากวทิยาเขตนครศรธีรรมราช	มาทีจ่งัหวดัปตัตาน	ี	และเมือ่วนัที	่	๑๘		เมษายน		2๕๔๕		

สภามหาวทิยาลยัไดอ้นมุตัใิหเ้ปิดดำาเนนิการเรยีนการสอนในระดับอดุมศกึษา		คณะพทุธศาสตร	์	

สาขาวิชาศาสนา		ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา	2๕๔๕		เป็นต้นไป

	 การเปิดการเรียนการสอนในช่วงแรกใช้อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดมุ

จลินทวาปีวิหาร		(พระอารามหลวง)		ตำาบลตุยง		อำาเภอหนองจิก		จังหวัดปัตตาน	ี	เป็นที่ตั้ง

ชั่วคราว		โดยมีนิสิตสมัครเข้าศึกษารุ่นแรกจำานวน		๓2		รูป		โดยมีพระราชมงคลญาณ	(แดง		

ฐานธมฺโม)		เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี		เป็นประธานบริหารโครงการฯ		รูปแรก

	 เมือ่วนัที	่๑	พฤษภาคม	พ.ศ.	2๕๔๗	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั		วทิยาเขต

นครศรธีรรมราช	หอ้งเรยีนปตัตาน	ีไดย้า้ยมาจดัการเรียนการสอน		ณ		ถนนสามคัค	ีสาย	ข		ซอย	

๑0		หมู่	๖		ตำาบลรูสะมิแล		อำาเภอเมือง		จังหวัดปัตตานี		ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน		มีพระอุดมธร

รมคณี		(ถวิล		เขมกโร)		เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี	เป็นผู้อำานวยการห้องเรียนจังหวัดปัตตานี

	 พ.ศ.	 	2๕๕2	สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 	 ในคราวประชุมคร้ังท่ี	

2/2๕๕2		เมื่อวันที	่	2๖		มีนาคม		พ.ศ.	2๕๕2		มีมติอนุมัติให้โครงการขยายห้องเรียนปัตตาน	ี	

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช		เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต		สาขาวิชารัฐศาสตร	์	วิชาเอก

การปกครอง		(สำาหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์)	ตั้งแต่ปีการศึกษา	2๕๕2	เป็นต้นไป	ซึ่งมีนิสิตเข้า

มาศึกษารุ่นแรกจำานวน	๖๘		รูป/คน	และได้อนุมัติให้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหาร

กิจการคณะสงฆ	์(หลักสูตร	ป.บส.)	อีกหนึ่งหลักสูตร

	 พ.ศ.	2๕๕๓	สภามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	มมีตอินมุตัใิหโ้ครงการขยาย

ห้องเรียนปัตตานี	 	 เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ	ตั้งแต่ปีการ

ศึกษา	2๕๕๓	เป็นต้นไป



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2๘๑

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	2๑	ตุลาคม		2๕๕๓		สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

ในคราวประชุม	ครัง้ท่ี	๖/2๕๕๓		มมีตใิห้จดัตัง้วทิยาลยัสงฆป์ตัตาน	ี	โดยยกฐานะโครงการขยาย

ห้องเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ซึ่งตั้งอยู่		

ถนนสามคัค	ีสาย	ข.	ซอย	๑0	หมู	่๖	ตำาบลรสูะมแิล	อำาเภอเมอืง	จงัหวดัปตัตาน	ี	ขึน้เปน็วทิยาลัย

สงฆป์ตัตาน	ี	โดยไดป้ระกาศในราชกจิจานเุบกษา	เลม่	๑2๘	ตอนพิเศษ	๔	ง		วนัท่ี	๑๔		มกราคม		

2๕๕๔		

	 ปัจจุบันมี	พระมหาวิเชียร	วชิรธมฺโม		เป็นผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

	  

	   	  

	  

	  

อาคารสำานักงานส่วนงานวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

อาคารพุทธวิหารประจำาวิทยาลัย อาคารอเนกประสงค์

ภาพรวมวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

อาคารสำานักงานส่วนงานวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

	  



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2๘2

 ซ.วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

	 ในปีพุทธศักราช	2๕๔๕	คณะสงฆ์จังหวัดน่าน	ร่วมกับจังหวัดน่าน	ได้เสนอขออนุมัติ
โครงการขยายหอ้งเรยีนระดบัปรญิญาตร	ีหลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ	สาขาวชิาพระพทุธศาสนา		
มาจดัการเรยีนการสอนท่ีจงัหวัดน่าน		โดยมวัีตถุประสงคเ์พือ่ขยายโอกาสทางการศกึษา		บริการ
ทางการศึกษา	และส่งเสริมให้พระสังฆาธิการ	ครูสอนพระปริยัติธรรมและพระภิกษุสามเณร
ท่ัวไปในพืน้ทีแ่ละตา่งจงัหวดัใกลเ้คยีง		ไดศ้กึษาวชิาการด้านพระพุทธศาสนา		คณะสงฆจั์งหวดั
น่าน		ได้แต่งตั้งคณะทำางานโดยมอบหมายให้	 	พระปลัดศิระ	จรณธมฺโม	 (ปัจจุบันคือ	พระครู 
วิสิฐนันทวุฒิ,ดร.	 เจ้าคณะอำาเภอภูเพียง	 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง)เลขานุการเจ้าคณะ 
จังหวดันา่น	เปน็หวัหนา้คณะทำางานดำาเนนิการจดัทำาเอกสารโครงการและประสานงานขออนมุติั
โครงการฯ	ต่อสภามหาวิทยาลัย
 วนัที ่๑๔  มนีาคม  พ.ศ.๒๕๔๕ 	สภาวชิาการมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั		
ในคราวประชมุครัง้ที	่2/2๕๔๕		มมีตเิหน็ชอบและใหเ้สนอสภามหาวทิยาลัยเพ่ือพิจารณาอนมุติั		
และสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ในคราวประชุมครั้งที่	๓/2๕๔๕		เมื่อวันที่	
2๗	มนีาคม	พ.ศ.2๕๔๕	ทีป่ระชมุมมีตอินมุตัโิครงการขยายหอ้งเรียนระดับปริญญาตรี		หลกัสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย		
วทิยาเขตพะเยา		ไปท่ีวดัพระธาตแุชแ่หง้		กิง่อำาเภอภเูพยีง	จงัหวดันา่น		โดยใหช้ือ่วา่	“โครงการ
ขยายหอ้งเรยีนมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	วทิยาลยัสงฆพ์ะเยา	วทิยาเขตพะเยา		
วดัพระธาตแุชแ่หง้	จงัหวดันา่น”	ใหเ้ปิดการเรยีนการสอนแกพ่ระสงัฆาธกิาร		ครสูอนพระปรยิติั
ธรรม	พระภิกษุสามเณรทั่วไปตั้งแต่ภาคการศึกษาที่	๑	ปีการศึกษา	2๕๔๕		เป็นต้นไป		
 ปีพทุธศกัราช  ๒๕๕๐	ไดเ้สนอขออนมุตัโิครงการเปดิหลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ	สาขา
วิชารัฐศาสตร์	 วิชาเอกการปกครอง	 (สำาหรับพระภิกษุสามเณร)	สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย	ในคราวประชุมครั้งท่ี	๓/2๕๕0	เมื่อวันพฤหัสบดี	ที่	2๖	เมษายน	พ.ศ.
2๕๕0	ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชารัฐศาสตร์	วิชา
เอกการปกครอง	(สำาหรบัพระภกิษสุามเณร)	ณ	หอ้งเรียนวดัพระธาตุแชแ่หง้	จงัหวดันา่น	ตัง้แต่
ปีการศึกษา	2๕๕0		เป็นต้นไป
 ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้เสนอขออนุมัติโครงการเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์		วิชาเอกการปกครอง	(สำาหรับคฤหัสถ์)	สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย		ในคราวประชุมครั้งที่	๑/2๕๕๑	เมื่อวันพฤหัสบดี	ที่	๓๑	มกราคม	พ.ศ.2๕๕๑		
ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชารัฐศาสตร์	วิชาเอกการ
ปกครอง	(สำาหรบัคฤหสัถ)์	ณ	หอ้งเรยีนวดัพระธาตุแชแ่หง้	จงัหวดันา่น	ตัง้แต่ปกีารศกึษา		2๕๕๑		
เป็นต้นไป
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 ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒	 ได้เสนอโครงการจัดต้ังวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน	 เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ต่อคณะสงฆ์จังหวัดน่าน	 เมื่อวันที่	๓0		
มีนาคม		พ.ศ.2๕๕2		ท่ีประชมุคณะสงฆจ์งัหวดันา่น	ระดบัเจา้อาวาส		เจา้คณะตำาบล		เจา้คณะ
อำาเภอ	มีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน		เฉลิมพระเกียรติฯ
 ปีพทุธศกัราช  ๒๕๕๒		ไดเ้สนอขออนมุติัโครงการเปดิหลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต		สาขา
วิชาการสอนภาษาไทย	 (สำาหรับบรรพชิต)	 	สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่	๓/2๕๕2	เมื่อวันพฤหัสบดี	ที่	๓0	เมษายน		พ.ศ.2๕๕2	ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการสอนภาษาไทย	 (สำาหรับบรรพชิต) 
ณ		ห้องเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง		จังหวัดน่าน		ตั้งแต่ปีการศึกษา		2๕๕2		เป็นต้นไป
 วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒	 ได้เสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน		
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ต่อที่ประชุมคณะสงฆ์ 
ภาค	๖	ในคราวประชุมคณะสงฆ์ภาค	๖	ครั้งที่	๑/2๕๕2		ณ		หอประชุมวัดทุ่งกวาว		ตำาบลทุ่ง
กวาว	อำาเภอเมือง	จังหวัดแพร่	 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน		
เฉลิมพระเกียรติฯ
 ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓	 ได้เสนอโครงการจัดต้ังวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน	 เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ต่อคณะกรรมการกำากับดูแลนโยบายและ
แผนพฒันา		มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั		และคณะกรรมการกำากบัดแูลนโยบาย
และแผนพฒันา		ในคราวประชุมครัง้ที	่	๑/2๕๕๓		เมือ่วนัองัคาร	ที	่2๓		กมุภาพันธ	์พ.ศ.2๕๕๓		
ทีป่ระชมุมมีตอินุมตับิรรจโุครงการจดัตัง้วทิยาลยัสงฆน์ครนา่น		เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ี	ไวใ้นแผนพฒันามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั		
ในปพีทุธศกัราช		2๕๕๔		ไดเ้สนอขออนมุตัโิครงการเปดิหลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ		สาขาวิชา
รัฐศาสตร์		วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ	(สำาหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์)	สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวทิยาลยั	ในคราวประชมุครัง้ท่ี	2/2๕๕๔	เม่ือวนัที	่2๓	มนีาคม	พ.ศ.2๕๕๔	ท่ีประชมุ
มีมติอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชารัฐศาสตร์	วิชาเอกการบริหาร 
รัฐกิจ	(สำาหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์)	ณ	ห้องเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง	จังหวัดน่าน	ตั้งแต่ปีการ
ศึกษา	2๕๕๔		เป็นต้นไป
	 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในคราวประชุมครั้งที่	 2/2๕๕๔ 
เมื่อวันที่	 2๓	 มีนาคม	พ.ศ.	 2๕๕๔	 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้เปิดรับคฤหัสถ์	 เข้าหลักสูตร 
พทุธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาพระพทุธศาสนา	ณ	ห้องเรยีนวดัพระธาตแุชแ่หง้	จังหวดันา่น		ต้ังแต่
ปีการศึกษา		2๕๕๔		เป็นต้นไป
	 วนัท่ี	2๖	สงิหาคม	พ.ศ.	2๕๕๔		จงัหวดันา่น	โดยนายเกษม		วฒันธรรม		รองผู้วา่ราชการ
จังหวัดน่าน	 รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน	 	 ได้ทำาหนังสือขอพระราชทาน 
พระราชานุญาตใช้ชื่อ	วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน	 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
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สยามบรมราชกุมารี	 ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ	๕๖	 	พรรษา	ถึงราชเลขานุการใน
พระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
 วันท่ี ๖ กนัยายน พ.ศ.๒๕๕๔ 	สำานกัราชเลขาธกิาร		โดยคณุหญงิอารยา		พบิลูนครนิทร์		
ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 	แจ้งหนังสือที่ 
รล	00๑0/๗๔0๘	ลงวันที่	๖	กันยายน	2๕๕๔	เรื่อง	พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อ
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕๖ พรรษา	 	ยังความปลื้มปีติยินดีมายังคณะสงฆ์และ 
พสกนิกรชาวจังหวัดน่านเป็นอย่างยิ่ง
 วันท่ี ๒๖ กนัยายน พ.ศ.๒๕๕๔ พระธรรมโกศาจารย,์ศ.ดร.	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษารายละเอียดการจัดตั้งวิทยาลัย		
ประกอบด้วย
	 ๑.	 พระครูสุตกิจบริหาร	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	ป ร ะ ธ านก ร รมก า ร	
(ปัจจุบันคือ	พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.)
	 2.	 พระศรีคัมภีรญาณ,	รศ.ดร.	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	รองประธานกรรมการ
	 3.	พระราชวรมุนี,	ดร.		คณบดีคณะพุทธศาสตร	์รองประธานกรรมการ
	 4.	ผศ.ดร.สุรพล	สุยะพรหม	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	กรรมการ
	 5.	นายสรายุทธ	อุดม	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนงบประมาณ	กรรมการ
	 6.	ผศ.ดร.ธีรยุทธ	พึ่งเทียร	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์	
กรรมการ
	 7.	พระครูโสภณพุทธิศาสตร์	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิธีการฯ		กรรมการ/เลขานุการ
	 8.	พระมหาทองคำา	ฐิตเปโม	รองผู้อำานวยการกองแผนงาน	กรรมการ/ผช.เลขานุการ
	 9.	พระมหาบัณฑิต	ปณฺฑิตเมธี		หวัหน้าฝา่ยประสานงานวทิยาเขตกรรมการ/ผช.เลขานกุาร

 วันท่ี ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 	คณะกรรมการศึกษารายละเอียดการจัดต้ังวิทยาลัย 
เดนิทางมาตรวจความพรอ้มการจดัตัง้วทิยาลยัสงฆน์ครนา่น		เฉลมิพระเกยีรติฯ		โดยมคีณะสงฆ์
จังหวัดน่านและจังหวัดน่านร่วมถวายการต้อนรับ	คณะกรรมการได้เสนอแนะ	และเห็นชอบให้
นำาเสนอสภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบต่อไป
 วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕	 	สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ในคราวประชมุครัง้ที	่๑/2๕๕๕		มมีตอินมุตัโิครงการจดัตัง้วทิยาลยัสงฆน์ครนา่น		เฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 	 ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ		๕๖		
พรรษา
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	 วันที่	๕	มีนาคม	พ.ศ.2๕๕๕		พระธรรมสุธี	นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั		ไดอ้อกขอ้กำาหนดมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั		เรือ่ง		การจดัตัง้วทิยาลยั
สงฆ์นครน่าน		พุทธศักราช	2๕๕๕		และประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม		๑29		ตอนพิเศษ		
๖9	ง	หน้า	๘๔		เมื่อวันที	่2๓		เมษายน	2๕๕๕	เป็นส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั		ซึง่เปน็มหาวทิยาลยัในกำากบัของรฐั	มฐีานะเปน็นติบิคุคล		กำาหนดสถานภาพและ
วัตถุประสงค์	ในมาตรา	๖	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฯ	ไว้ว่า		“ให้เป็นสถานศึกษาและ
วิจัย		มีวัตถุประสงค์		ให้การศึกษา		วิจัย		ส่งเสริม		และให้บริการทางพระพุทธศาสนาแก่พระ
ภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์		รวมทั้งการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม”
 ปี ๒๕๕๗ ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในการ
ก่อสรา้งอาคารเรยีนรวมวทิยาลยัสงฆน์ครนา่น	เปน็จำานวนเงนิ	๓0,000,000.00	บาท	(สามสบิ
ลา้นบาทถว้น)	และไดร้บัความเมตตาจาก	พระพรหมบัณฑติ,ศ.ดร.	มาเปน็ประธานวางศลิาฤกษ	์
ในพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนรวม	ตำาบลม่วงต๊ึด	อำาเภอภูเพียง	จังหวัดน่าน	 เมื่อวันศุกร์ที่	๑๔	
มีนาคม	2๕๕๗	
 ปี ๒๕๕๘  ดำาเนินการขอบรรจุแผนโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียน	เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ในโอกาส	เจริญพระชนมายุ	๖0	พรรษา	ใน
ปีงบประมาณ	2๕๕9-2๕๖0จำานวน	๔	หลัง	ได้แก่	๑.อาคารศูนย์วิชาการทางพระพุทธศาสนา	
งบประมาณ	99	ล้านบาท	2.	อาคารหอประชุม-โรงอาหาร	งบประมาณ	๑2๔.๕	 ล้านบาท	
๓.อาคารหอพักนิสิต	หลังที่	๑	งบประมาณ	๑2.9๔	ล้านบาท	และ	๔.อาคารหอพักนิสิต	หลังที	่
2	งบประมาณ	๑๔	ล้านบาทถ้วน

	  

	 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ	 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี 
ให้ใช้พระนามของพระองค์ท่าน	ตั้งเป็นชื่อของ	 วิทยาลัย	นามว่า	วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ  ๕๖  พรรษา



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2๘๖

	  

ที่ตั้ง	สำานักงานวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ	

เฉลิมพระเกียรติฯ	ในปัจจุบัน

อาคารเรียนหลังใหม่ที่ใช 

จัดการเรียนการสอน 

ในปัจจุบัน

โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคาร	เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี	ปีงบประมาณ	2๕๕9	-	2๕๖๑
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 ฌ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

	 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร	เลขที่	๑๕๘	ถนน

ศรีโสธร		ตำาบลหนา้เมอืง		อำาเภอเมอืงฉะเชงิเทรา		

จั งหวั ดฉะ เชิ ง เทรา 	 มี แนวคิดที่ จะจั ดตั้ ง

มหาวิทยาลัยสงฆ์	ตั้งแต่ครั้งที่	พระราชเขมากร 

(ก่อ	 เขมทสฺสี)	 อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม	

อดตีเจา้คณะจงัหวดัฉะเชงิเทรา	เป็นผูร้เิริม่ปรารภ

เหตุในการจัดตั้ง	 จนมาถึงสมัยของ	พระราชมงคลวุฒาจารย์	 (สุธีร์	 สุนฺทโร)๑	 เจ้าอาวาส 

วัดโสธรวราราม		พระราชสิทธิวิมล2	รองเจ้าอาวาส	และ	พระปริยัติกิจวิธาน	ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 

ซึ่งได้เห็นความสำาคัญของการศึกษาและได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาภายในวัดโสธร 

ทั้งปริยัติธรรมแผนกธรรม	 -	บาลี	และสามัญศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง	 	ส่งผลให้การศึกษาภายใน 

วัดพัฒนาก้าวหน้าและประสบผลสำาเร็จเป็นอย่างมาก	 	และในช่วงนี้เองแนวความคิดในเรื่อง 

การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์	 	ก็ได้ถูกหยิบยกข้ึนมาปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางและความเป็นไปได้

ในการจัดตั้ง		นับว่าเป็นการจุดประเด็นทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง		

		 ต่อมา	 เมื่อวันที่	2๓	เมษายน	พ.ศ.	2๕๔๖	คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา	โดยเจ้าคณะ

จังหวดัฉะเชงิเทรา	ไดน้ดัประชมุทีว่ดัหว้ยน้ำาทรพัย	์ต.ลาดกระทงิ	อ.สนามชยัเขต		จ.ฉะเชงิเทรา		

ในครั้งนั้นที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปิดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา	สำาหรับพระภิกษุ

สามเณรและไดม้อบใหผู้บ้รหิารวดัโสธรแตง่ต้ังคณะทำางาน	เพือ่ดำาเนนิการขออนญุาตจัดต้ัง	โดย

ในเบื้องต้นให้ขอขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร	์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา	สำาหรับสถานที่ตั้ง

ใช้สถานที่วัดโสธรวราราม	ได้ตั้งคณะทำางานขึ้นมาชุดหนึ่ง	 เพื่อดำาเนินการติดต่อประสานงาน

เรื่องนี้โดยตรง		

   

   

 

	 คณะทำางานดำาเนินการขออนุญาตจัดตั้งประชุมสภามหาวิทยาลัย	 เรื่องโครงการ 

ขยายห้องเรียน	

  
๑	
ปัจจุบันมรณภาพแล้ว.

  
2	
ต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น	พระเทพสิทธิโสภณ		ปัจจุบันมรณภาพแล้ว.
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	 และสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ขยายห้องเรียน	ระดับ

ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	คณะพุทธศาสตร์		ไปยังวัดโสธรวราราม		

ในการประชมุ	ครัง้ที	่๗/2๕๔๖		เมือ่วนัจนัทรท์ี	่29	ธนัวาคม		พ.ศ.	2๕๔๖	โดยออกเปน็ประกาศ

มหาวทิยาลยั	เรือ่งโครงการขยายห้องเรยีน	โดยให้ขยายหอ้งเรยีน	ระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั		คณะพทุธศาสตร	์สาขาวชิาพระพทุธศาสนาไปที	่วดัโสธรวราราม

วรวิหาร	อำาเภอเมืองฉะเชิงเทรา		จังหวัดฉะเชิงเทรา	เมื่อวันศุกร์ที่	9		มกราคม		พ.ศ.	2๕๔๗	

 สาขาวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เปิดดำาเนินการ

	 ปี	พ.ศ.	2๕๔๗	ห้องเรียนวัดโสธรวราราม	 ได้เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาเป็นปีแรก 

โดยเปดิสอนสาขาวชิาพระพทุธศาสนา	ตามมตสิภามหาวทิยาลยั	ในคราวประชมุครัง้ที	่๗/2๕๔๖	

เมื่อวันจันทร	์ที่	29	เดือนธันวาคม	พ.ศ.2๕๔๖	

 ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เปิดสอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา	ตามมติสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุมครั้งที่	2/2๕๔9	เมื่อวันพฤหัสบดี	ที	่9	เดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.2๕๔9

 ปี พ.ศ. ๒๕๕๒	 เปิดสอนสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	ตามมติสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุมครั้งที่	๗/2๕๕๑	เมื่อวันศุกร์	ที่	2๘	เดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.2๕๕๑

 ปี พ.ศ. ๒๕๕๒	เปิดรบัสมคัรนกัศกึษาหลกัสตูรการบรหิารกจิการคณะสงฆ	์(ป.บส.)	ตาม

มติสภาวิชาการ	ในคราวประชุมครั้งที่	๔/2๕๕2		เมื่อวันที่	๗	เมษายน	พ.ศ.	2๕๕2

 ปี พ.ศ. ๒๕๕๓	เปิดสอนสาขาวชิาการจดัการเชงิพทุธ		ตามมตสิภามหาวทิยาลยั	ในคราว

ประชุมครั้งที	่2/2๕๕๓	เมื่อวันพฤหัสบดี	ที่	๑	เดือนเมษายน	พ.ศ.2๕๕๓

 ปี พ.ศ. ๒๕๕๕		เปิดสอนสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	สำาหรับบรรพชิตและคฤหัสถ	์

ตามมติสภามหาวิทยาลัย	ในคราวประชุมครั้งที่	๗/2๕๕๕		เมื่อวันที่	2๔	ตุลาคม	พ.ศ.2๕๕๕	

ปี	พ.ศ.	2๕๕๕	เปิดสอนสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนสำาหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์	ปีการ

ศึกษา	2๕๕๖

 ปี พ.ศ. ๒๕๕๗	 เปิดสอนสาขาวิชาพระพุทธศาสนาสำาหรับบรรพชิตและคฤหัสถ	์ปีการ

ศึกษา	2๕๕๗	ตามมตสิภามหาวทิยาลยัในคราวประชมุคร้ังที	่2/2๕๕๗	เมือ่วนัพฤหสับดีที	่๑๓	

มีนาคม	พ.ศ.	2๕๕๗
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 ป ีพ.ศ. ๒๕๕๗	เปิดสอนสาขาวชิาการจดัการเชงิพทุธสำาหรบับรรพชติและคฤหสัถ	์ปกีาร

ศึกษา	2๕๕๗	ตามมติสภามหาวิทยาลัย	 ในคราวประชุมคร้ังที่	๑/2๕๕๗	 เมื่อวันพุธที่	2๖	

กุมภาพันธ์	พ.ศ.2๕๕๗

 ปี พ.ศ. ๒๕๕๗	 เปิดสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์สำาหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์	 (ภาคพิเศษ) 

ปีการศึกษา	2๕๕๗	ตามมติสภามหาวิทยาลัย	ในคราวประชุมครั้งที่	๑/2๕๕๗	เมื่อวันพุธที่	2๖	

กุมภาพันธ์	พ.ศ.2๕๕๗

 

 สาขาวิชาที่เปิดดำาเนินการในปัจจุบัน

	 สาขาวิชาที่ดำาเนินการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันประกอบด้วย		

	 ๑.	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา			 ๓.	สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

	 2.	สาขาวิชาสังคมศึกษา			 	 ๔.	สาขาวิชารัฐศาสตร	์	

 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรในปัจจุบัน

	 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติเป็นวิทยาลัยสงฆ์ชื่อ	“วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร”	ในคราว

ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่	๗/2๕๕๕	เมื่อวันที่	2๔	ตุลาคม	พ.ศ.2๕๕๕	และประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	2๕	ธันวาคม	พ.ศ.2๕๕๕

  

 กิจกรรมหลักของวิทยาลัย (กิจกรรมเสริมหลักสูตรและปฐมนิเทศ) 

	 สถานทีต่ัง้อาคารวทิยาลยัสงฆพ์ทุธโสธร	เลขที	่๑๕๘	ถนนศรโีสธร	ตำาบลหนา้เมอืง		อำาเภอ

เมืองฉะเชิงเทรา	จังหวัดฉะเชิงเทรา		2๔000

 วิสัยทัศน์	 คือ	 พัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ฯให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา 

โดยจัดการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่นำาไปสู่การพัฒนาจิตใจและ

สังคมคณะกรรมการบริหารชุดต่างๆ	 	มีดังนี้	 	๑)	คณะกรรมการประจำาวิทยาลัย	 	2)	คณะ

อนุกรรมการบริหารงานบุคคล	 	๓)	คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา	 	๔)	คณะ

อนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน	๕)	คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน

	 การแบ่งสว่นงานตามโครงสรา้ง	ประกอบด้วย	๑)	สำานกังานวทิยาลยั		ม	ี๓	กลุ่ม	(๑)	กลุ่ม

งานบริหาร	 (2)	กลุ่มงานการเงิน	 บัญชีและพัสดุ	 (๓)	กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ		2)	

สำานักงานวชิาการ		ม	ี๔	กลุม่		(๑)	กลุม่งานทะเบยีน	(2)	กลุม่งานบรกิารการศกึษา(กจิการนสิติ)	

(๓)	กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ		(๔)	กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา		๓)	สาขาวิชา		

มี	๔	สาขา	 	2	 	หลักสูตรประกาศนียบัตร	 	 (๑)	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา	 	 (2)	สาขาวิชา

สงัคมศึกษา		(๓)	สาขาการจดัการเชงิพทุธ		(๔)	สาขาวชิารฐัศาสตร	์	(๕)	หลกัสตูรประกาศนยีบตัร

การบรหิารกจิการคณะสงฆ	์(ป.บส.)		(๖)	หลักสตูรประกาศนยีบตัรการสอนศลีธรรมในโรงเรยีน	

(ป.สศ.)
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 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย	พระปริยัติกิจวิธาน	ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ	 และ 

มีพระครูปริยัติปัญญาธร	 	ดำารงตำาแหน่งรองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร	 	ดร.สมศักดิ์	 สายหยุด		 

ดำารงตำาแหน่งรองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ	

	 วทิยาลยัสงฆพ์ทุธโสธร	มบีคุลากรสายวชิาการ	จำานวน	20	รปู/คน	มตีำาแหนง่ทางวชิาการ		

๑	คน	มีอาจารย์พิเศษ	ภาคการศึกษาละ	๓0	รูป/คน		 	บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและ

บริหารทั่วไป	จำานวน	๑๘	รูป/คน		มีนิสิตที่กำาลังศึกษาอยู่		จำานวน		2๔๕		รูป/คน		และกำาลัง

ปฏิบัติศาสนกิจ	จำานวน			๔๕	รูป		รวมนิสิตทั้งหมดจำานวน		290		รูป/คน	

	 อาคารสถานท่ีใชอ้าคารพระพรหมคณุาภรณ	์	ทีท่างวดัโสธรวรารามสรา้งใหม้หาวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสำาหรับใช้เป็นสถานที่เรียนในระดับอุดมศึกษา	ลักษณะอาคาร

คอนกรตีเสรมิเหลก็กอ่อฐิถอืปูน	๕	ชัน้บนเนือ้ที	่๑๔	ไร	่โดยมหีอ้งเรยีนและหอ้งปฏบิตักิารตา่งๆ	

ประกอบด้วย		ชั้นที่	๑	ใช้เป็นห้องประชุมใหญ่		๑	ห้อง	ใช้เป็นห้องปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน	๑	

ห้อง	รวม	2	ห้อง		ชั้นที่	2	ใช้เป็นห้องบริหารประจำาสาขาวิชา	๓	ห้อง	ใช้เป็นห้องฝ่ายกิจการ

นิสิต	๑	ห้อง		ใช้เป็นห้องสมุด	๑	ห้อง		รวม	๕	ห้อง		ชั้นที่	๓	ใช้เป็นห้องสำานักงาน	2	ห้อง	ใช้

เป็นห้องเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์	๑	ห้อง	ใช้เป็นห้องเรียนรวม	2	ห้อง		รวม		๕	

ห้อง	 	ชั้นที่	๔	ใช้เป็นห้องประชุม	อบรม	สัมมนา	๑	ห้อง	ใช้เป็นห้องเรียน	๘	ห้อง(ห้องเรียน

อัจฉริยะจำานวน	๓	ห้อง)		รวม		9	ห้อง		ชั้นที	่๕	ใช้เป็นห้องผู้บริหาร/ห้องรับรอง	๑	ห้อง	ใช้เป็น

ห้องเรียน	๔	ห้อง	ใช้เป็นห้องทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	๑	ห้อง		ใช้เป็นห้องประกันคุณภาพ		๑		

ห้อง		ใช้เป็นห้องกิจการนิสิต	๑	ห้อง	ใช้เป็นห้องเก็บวัสดุ-อุปกรณ์	๑	ห้อง		รวม		9	ห้อง		รวม

ทั้งอาคาร	จำานวนทั้งสิ้น	๓0	ห้อง

	 แหล่งเงินทุนของวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร	 	 ได้จากงบประมาณแผ่นดินจัดสรรจาก

มหาวทิยาลยั		งบสนบัสนนุจากวดัโสธรวราราม	งบจากบญัชกีองทนุการศกึษาสงฆ	์งบสนบัสนนุ

จากพระสังฆาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา		ค่าธรรมเนียมการศึกษา		และเงินบริจาคอื่นๆ

กจิกรรมประจำาป	ีประกอบดว้ย	กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร		กจิกรรมสานสมัพนัธศ์ษิยเ์กา่			กจิกรรม

ไหว้ครู/สามีจิกรรม		กิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน		กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม	่
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พิธีฉลองปริญญาบัตรพุทธศาสตรบัณฑิต	รุ่นที่	๖0 

นิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร		รุ่นที่	๗

สถิติข้อมูลผู้สำาเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา

2๕๕๑

2๕๕2

2๕๕๓

2๕๕๔

2๕๕๕

2๕๕๖

2๕๕๗

รวมทั้งสิ้น

ผู้สำาเร็จการศึกษา

๗2

2๑

29

๔๗

๔๕

๕๓

๖2

๓29
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 ญ.วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
 ปี พ.ศ.๒๕๔๕	 	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตพะเยา	ร่วมกับ			

คณะสงฆ์และประชาชนจังหวัดเชียงราย	 ได้เสนอโครงการขยายห้องเรียนระดับปริญญาตรี	

หลกัสตูรพทุธศาสตรบัณฑิต		คณะพทุธศาสตร	์	วชิาเอกพระพทุธศาสนา	ณ	วดัพระแกว้		อำาเภอ

เมือง		จังหวัดเชียงราย		และได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยสมัยประชุม	เมื่อวัน

ที่	๕	 เมษายน	2๕๔๗		โดยให้ชื่อว่า	“โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย	วิทยาเขตพะเยา	ห้องเรียนวัดพระแก้ว	จังหวัดเชียงราย”	ทำาการเปิดเรียนต้ังแต่

ภาคการศึกษาที	่๑	ปีการศึกษา	2๕๔๗	

 ปี พ.ศ.๒๕๔๙	สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในคราวประชุม	ครั้งที่	

๗/2๕๔9		เมือ่วนัท่ี	2๖	ตลุาคม	2๕๔9		มมีตอินมุติัเปดิสอนหลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ	สาขา

วชิารฐัศาสตร	์วชิาเอกการบรหิารรฐักจิ	คณะสงัคมศาสตร์	ตัง้แต่ปกีารศกึษา	2๕๕0	เปน็ต้นไป

 ตอ่มาในป ีพ.ศ.๒๕๕๑		สภามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั		ในคราวประชมุ		

ครัง้ที	่	๑/2๕๕๑	เมือ่วนัที	่๓๑	มกราคม	2๕๕๑	มมีตอินมุตัเิปดิสอนหลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ		

สาขาวิชารัฐศาสตร์	วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ	(สำาหรับคฤหัสถ์)	คณะสังคมศาสตร	์	และในคราว

ประชุม	ครั้งที่	 	2/2๕๕๑		 เมื่อวันท่ี	2๘	กุมภาพันธ์	2๕๕๑	มีมติอนุมัติเปิดสอนหลักสูตร 

พทุธศาสตรบณัฑติ	สาขาวชิาพระพทุธศาสนา	วชิาเอกพระพทุธศาสนา	(สำาหรบัคฤหสัถ)์	ตัง้แต่ 

ปีการศึกษา	2๕๕๑	เป็นต้นไป

 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๒		สภามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั		ในคราวประชมุ	

ครัง้ที	่๓/2๕๕2		เมือ่วนัท่ี		๓0		เมษายน		พ.ศ.2๕๕2	มมีติอนมุติัเปดิสอนหลกัสตูรพทุธศาสตร

บัณฑิต	สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ	 (สำาหรับบรรพชิต)	คณะครุศาสตร์	ตั้งแต่ปีการศึกษา	

2๕๕2	เป็นต้นไป

	 ปี	 พ.ศ.2555	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ได้ออกข้อกำาหนดให้ 

“จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย	 โดยยกสถานะจากโครงการขยายห้องเรียนวิทยาเขตพะเยา” 

เมือ่วันที	่2๖	พฤศจกิายน	พ.ศ.2๕๕๕๕	มสีถานทีต่ัง้อยูท่ี	่ศาลากลางจงัหวดัเชยีงราย	(หลงัเดมิ)	

ถนนฤทธิประศาสน์	ตำาบลเวียง	อำาเภอเมืองเชียงราย	จังหวัดเชียงราย	และประกาศในราชกิจา

นุเบกษา	เล่มที่	๑๓0	ตอนพิเศษ	๑๕	ง		ลงวันที่	๑	กุมภาพันธ์	2๕๕๖	เพื่อให้เป็นสถานศึกษา

และวิจัย	มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา	วิจัย	ส่งเสริมและให้บริการทางพระพุทธศาสนาแก่พระ

ภิกษุ		สามเณรและคฤหัสถ์		รวมทั้งการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม		ตามพระราชปณิธาน	ของ

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาจฬุาลงกรณ	์	พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั		รชักาลที	่๕		พระองค์

ผู้ทรงสถาปนาตั้งแต่ต้น

 ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๖	 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในคราว 

ประชุมครั้งที	่9/2๕๕๖	เมื่อวันที่	2๗	พฤศจิกายน	พ.ศ.2๕๕๖	มีมติอนุมัติเปิดสอนหลักสูตร
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พุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชารัฐประศาสนสาสตร์	 (สำาหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์)	ตั้งแต่ปีการ

ศึกษา	2๕๕๗	เป็นต้นไป

 ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๖	 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในคราว 

ประชมุ				ครัง้ที	่9/2๕๕๖	เมือ่วนัที	่2๗	พฤศจกิายน	พ.ศ.2๕๕๖	มมีติอนมุติัเปดิสอนหลักสูตร

พุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	(สำาหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์)	ตั้งแต่ปีการศึกษา	

2๕๕๗	เป็นต้นไป

 ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๘	สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ในคราวประชุม				

ครั้งที่	2/2๕๕๘	เมื่อวันที่	2๕	มีนาคม	พ.ศ.2๕๕๘	มีมติอนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร

บัณฑิต	สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม	 (สำาหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์)	ตั้งแต่ปีการศึกษา	2๕๕๘	

เป็นต้นไป

	 ปัจจุบัน	วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	มีผู้บริหาร	

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน	จำานวน	๔2	รูป/คน	และมีนิสิต	จำานวน	๕๔9	รูป/คน	ได้

แบ่งส่วนงานภายในตามประกาศมหาวิทยาลัย	เรื่อง	ภารกิจ	อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของส่วนงานในมหาวิทยาลัย	พ.ศ.2๕๕๗	แบ่งออกเป็น	2	ส่วนงาน	ประกอบด้วย

 ๑. สำานกังานวทิยาลยั	มอีำานาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบเกีย่วกบังานบรหิารทัว่ไป	งาน

บริหารบุคคล	งานแผนและงบประมาณ	งานคลังและทรัพย์สิน

 ๒. สำานักงานวิชาการ	มีอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานรับสมัครและ 

คดัเลอืกนสิิต	งานกองทนุการศกึษา	งานกิจการนสิติ	งานพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน	งานวดัผล

การศึกษา	งานหลักสูตรและส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน	งานตำาราและเอกสารทางวิชาการ	

งานวิจัย	 งานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา	 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด 

งานจัดการเรียนการสอน

 โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๑ ตามพันธกิจที่สำาคัญ

 การผลิตบัณฑิต	 ได้แก่	 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร,	 โครงการ

พัฒนาศักยภาพอาจารย์,	 โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต,	 โครงการพัฒนาศักยภาพ 

นิสิต	เป็นต้น

 ผลงานวิจัย	 ได้แก่	 เรื่อง	การวิเคราะห์บริบทและการเปลี่ยนแปลงของภาษาล้านนา 

ใน	๕	 เชียง,	 เรื่อง	การสร้างและพัฒนาโปรแกรมโยคะสมาธิเพ่ือสนับสนุนการดูแลตนเอง 

ของผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่	2	 โรงพยาบาลพานเชียงราย,	 เร่ือง	พระสงฆ์กับการเมือง 

ท้องถิ่น	กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงราย,	 เรื่อง	บทบาทการรวมกลุ่มของพระสงฆ์เพื่อชุมชน 

ที่ยั่งยืน,	 เร่ือง	การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์และผู้สูงอายุในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

เขตเทศบาลตำาบลเวียงเหนือ	อำาเภอเวียงชัย	จังหวัดเชียงราย
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 การบริการวิชาการ	ได้แก่	โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม,			

โครงการเผยแผธ่รรมทางสถานวีทิย,ุ		โครงการเปดิสอนภาษาท่ีสองในภมูภิาคอาเซียน,	โครงการ

สวดมนต์ปฏิบัติธรรมวันเสาร์,	 โครงการสอนธรรมศึกษานิสิตคฤหัสถ์,	 โครงการส่งเสริมพัฒนา

ศักยภาพพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส	เป็นต้น

 การทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	 ได้แก่	 โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำาคัญทาง

พระพุทธศาสนาและวันสำาคัญของชาติ,	 โครงการจาริกบุญพุทธสถานเมืองเชียงราย,	โครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมล้านนากับนครเชียงตุง,	 โครงการส่งเสริม

สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาล้านนา,	 โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

เป็นต้น

ภาพกิจกรรม
	   	  

	   	  

พระพรหมบัณฑิต	อธิการบดี	 รับมอบอาคารเรียน
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย	เมื่อปี	พ.ศ.2๕๕๔

ถวายสักการะพระธรรมราชานุวัตร	ประธานสภา
วิทยาเขตพะเยา	ผู้อุปถัมภ์วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ผู้บริหาร	อาจารย	์และบุคลากรสายปฏิบัติการ 
ในปัจจุบัน

ตรวจความพร้อมจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย	 เมื่อปี	
พ.ศ.2๕๕๕

ทีต่ัง้	วทิยาลยัสงฆเ์ชยีงราย	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	ถนนฤทธปิระศาสน	์อาคารศาลากลาง
จังหวัด(หลังเดิม)	 ตำาบลเวียง	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดเชียงราย	 ๕๗000	 โทรศัพท์	 0-๕๓๗๑-๗0๕๕	 
โทรสาร	0-๕๓๗๑-๕๘๗๖
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 ฎ.วิทยาลัยสงฆ์นครลำาปาง

 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตแพร่	ร่วมกับ 

คณะสงฆ์จังหวัดแพร่	 ได้ เสนอโครงการขยายห้องเรียนระดับปริญญาตรี	 หลักสูตร 

พทุธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาศาสนาและปรชัญา	ต่อสภาวชิาการในคราวประชมุครัง้ที	่2/2๕๔๕	

เม่ือวันที่	๑๔	มีนาคม	พ.ศ.	2๕๔๕		ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ		และให้เสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพือ่พจิารณาอนมุตั	ิและในคราวประชุมสภามหาวทิยาลยั	ครัง้ที	่๓/2๕๔๕		เมือ่วนัที	่2๗	มนีาคม	

พ.ศ.2๕๔๕	 ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการขยายห้องเรียนระดับปริญญาตรี 	 หลักสูตร 

พุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาศาสนา	ไปที่วัดบุญวาทย์วิหาร	พระอารามหลวง	 จังหวัดลำาปาง	

โดยใหช้ือ่วา่	“โครงการขยายหอ้งเรยีนมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย	วทิยาเขตแพร่	

วัดบุญวาทย์วิหาร	จังหวัดลำาปาง”	ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่	๑	ปีการศึกษา	2๕๔๕	เป็นต้นมา 

โดยมีนิสิตเข้าศึกษารุ่นแรก	จำานวน	๓0	รูป	ต่อมา

 พ.ศ. ๒๕๔๙	สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	มีมติอนุมัติเปิดหลักสูตร

พุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชารัฐศาสตร์	วิชาเอกการปกครอง	(สำาหรับบรรพชิต)

 พ.ศ. ๒๕๕๐	สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	มีมติอนุมัติเปิดหลักสูตร

พุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา	(สำาหรับคฤหัสถ์)

 พ.ศ. ๒๕๕๕	 มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในคราวประชุม 

ครั้งที่	๘/2๕๕๕	เมื่อวัน	จันทร์	ที่	2๖	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2๕๕๕	กำาหนดให้จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์

นครลำาปางโดยยกฐานะโครงการขยายห้องเรียนวิทยาเขตแพร่	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย	ตั้งอยู่	ณ	วัดบุญวาทย์วิหารตำาบลหัวเวียง	 	อำาเภอเมืองจังหวัดลำาปาง	 ข้ึนเป็น	

วิทยาลยัสงฆน์ครลำาปางมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	ต้ังแตว่นัที	่2๖	พฤศจกิายน	

พ.ศ.	2๕๕๕	เป็นต้นไป”
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ภาพอาคารวิทยาลัยสงฆ์นครลำาปาง
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 ฏ.วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
	 เพื่อเป็นการพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษา	บริการทางการศึกษา	 ส่งเสริมให้ 

พระสงัฆาธกิาร	พระภกิษสุามเณรและคฤหสัถพ์ืน้ทีจ่งัหวดัศรสีะเกษ		ได้ศกึษาพระไตรปฎิกและ

วชิาช้ันสงูตามพระราชปณธิานสมเดจ็พระปรมนิทรมหาจฬุาลงกรณ	์พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั		

รชักาลที	่๕	และเปน็สถานศกึษา	วจิยั	บรกิารวชิาการทางพระพทุธศาสนา		ทำานบุำารงุศลิปะและ

วฒันธรรมทอ้งถิน่		อกีทัง้จงัหวดัศรสีะเกษมพีระภกิษสุามเณรเปน็จำานวนมาก	ทีส่ำาเรจ็การศกึษา

ด้านพระปริยัติธรรม	 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 แล้วไม่มีโอกาสได้ศึกษาในระดับ

อุดมศึกษา	กอปรกับพระมงคลวุฒ	(หลวงปู่เครื่อง	สุภทฺโท)	อดีตเจ้าอาวาสวัดสระกำาแพงใหญ	่

ได้มองเห็นความสำาคัญต่อการศึกษาของภิกษุสามเณร	 เล็งเห็นความจำาเป็นที่จะให้มีสถานที่

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	สำาหรับภิกษุสามเณรของจังหวัดศรีสะเกษและสถานท่ีใกล้เคียง	

จึงมีแนวคิดท่ีจะขอขยายห้องเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

อุบลราชธานี	มาท่ีวัดสระกำาแพงใหญ่	คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ	ร่วมกับคณะพุทธศาสตร์		

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เห็นควรเปิดโครงการขยายห้องเรียนมาที่ 

วัดสระกำาแพงใหญ่	อำาเภออุทุมพรพิสัย	จังหวัดศรีสะเกษ	 ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนาเป็น 

สาขาแรก	 โดยได้รับความอุปถัมภ์จากพระมงคลวุฒ	 (หลวงปู่เคร่ือง	สุภทฺโท)	อดีตเจ้าอาวาส 

วัดสระกำาแพงใหญ่	เป็นองค์อุปถัมภ์ในการจัดการศึกษาในระยะแรก

	 ดังน้ัน	การเปิดโครงการขยายห้องเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	ที่จังหวัดศรีสะเกษ		

จงึเปน็โครงการทีส่ำาคญัเพือ่พฒันาการศกึษาของคณะสงฆไ์ดม้โีอกาสแสดงบทบาทในการพฒันา

สังคม	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	คือการพัฒนาคน	ให้มีคุณธรรม	จริยธรรม	อันเป็นพื้นฐานสำาคัญต่อ

การพฒันาสงัคมและประเทศชาตเิหน็ควรเปดิโครงการขยายหอ้งเรียนกบัวทิยาเขตอบุลราชธานี

ขึ้นที่วัดสระกำาแพงใหญ่	อำาเภออุทุมพรพิสัย	จังหวัดศรีสะเกษ	ในปีการศึกษา	2๕๔๕	

 พ.ศ. ๒๕๕๑	 	สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในคราวประชุมสภา 

ครัง้ที	่๑/2๕๕2	วนัพฤหัสบดท่ีี	๓๑	มกราคม	2๕๕๑	อนมุตักิารเปดิหลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ		

สาขาวิชารัฐศาสตร์	วิชาเอกการปกครอง	สำาหรับพระภิกษุสามเณร		

 พ.ศ. ๒๕๕๑	 	สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในคราวประชุมสภา 

ครัง้ที	่๑/2๕๕2	วนัพฤหัสบดท่ีี	๓๑	มกราคม	2๕๕๑	อนมุตักิารเปดิหลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ		

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ		
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อาคารเฉลิมพระเกียรติ	๘๔	พรรษา

	อาคาร	สมเด็จพระพุฒาจารย์อาคารเรียน	9๕	ปี	หลวงปู่เครื่อง

 พ.ศ. ๒๕๕๕	 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในคราวประชุม 

ครั้งที่	 2/2๕๕๕	 ได้มีมติให้ย้ายสถานที่ตั้งห้องเรียนจากวัดสระกำาแพงใหญ่	 ไปยังท่ีดิน

สาธารณประโยชน์	ป่าโนนทรายน้อย	ตำาบลน้ำาคำา	อำาเภอเมือง	จังหวัดศรีสะเกษ	และในคราว

ประชุมครั้งที	่๓/2๕๕๕		มีมติอนุมัติให้เปิดรับคฤหัสถ์เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตร	์	
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ที่ตั้ง เลขที	่๖๗	หมู่ที่	2	บ้านง้อ		ตำาบลนำ้าคำา	อำาเภอเมืองศรีสะเกษ	จังหวัดศรีสะเกษ	๓๓000
โทรศัพท์	0-๔๕๖๑-๗90๓,	0-๔๕๖๑-๗90๕	โทรสาร	0-๔๕๖๑-๗90๖		www.mcussk.ac.th

	  
ภาพมุมสูง

 พ.ศ. ๒๕๕๖	 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในคราวประชุมเมื่อ 

วันที่	29	มกราคม	2๕๕๖	ให้มีมติยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์	 โดยนายกสภามหาวิทยาลัย 

ได้มีลงนาม	เมื่อวันที่	๑๕	กุมภาพันธ์	2๕๕๖	และประกาศในราชกิจานุเบกษา	 เมื่อวันท่ี	2๓	

พฤษภาคม	2๕๕๖

 เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย		 “บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา”

  อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย			 “ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม”

  อัตลักษณ์บัณฑิต				 “มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา”
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	 ในตอนที่	๕	นี้		ขอสรุปว่า	ส่วนงานที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย	ในส่วนวิทยาเขต	๑0	แห่ง	และวิทยาลัยสงฆ	์๑2	แห่ง	แต่ละส่วนงาน	ก็ได้นำาเสนอ
ประวตัแิละพฒันาการของส่วนงานของตนไว้โดยย่อ	ทำาให้ทราบถงึประวตัแิละพฒันาการ	สาขา
วิชาที่เปิดสอน	ผู้บริหาร	ทั้งอดีตและปัจจุบัน	รวมถึงภูมิทัศน์และกิจกรรมของส่วนงานนั้นๆ	ได้
อย่างชัดเจน
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	 ในตอนที	่๖	นีจ้ะกลา่วสถาบนัสมทบ	มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย	ซึง่แบง่

เนื้อหาเป็น	๒	ตอน	คือ	(1)	สถาบันสมทบภายในประเทศ	ได้แก	่มหาปัญญาวิทยาลัย	หาดใหญ	่

สงขลา	และ	(๒)	สถาบันสมทบต่างประเทศ	มี	๕	แห่ง	คือ		(1)	วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก	

ชอนบอบ	เกาหลีใต้	(๒)	มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาจิ้งเจี๋ย	ไชนีสไทเป	(3)	วิทยาลัยพระพุทธ

ศาสนาสิงคโปร	์(๔)	วทิยาลยัพระพทุธศาสนาเมอืงแคนดี	้ศรลีงักา	(SIBA)	(๕)	วทิยาลยัพระพทุธ

ศาสนาธรรมะเกต	ฮังการี	ดังจะกล่าวตามลำาดับดังนี	้

พันธกิจสถาบันสมทบ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตอนที่

๖
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	 มี	1	แห่ง	คือ	มหาปัญญาวิทยาลัย หาดใหญ่ สงขลา 

	 มหาปญัญาวทิยาลยั	จดัตัง้ขึน้ตามดำาร	ิของทา่นเจ้าคณะใหญอ่นัมนกิายแหง่ประเทศไทย		

(เจริญ	แซ่บู๊)	ที่จะจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 เพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ 

พระภิกษุ	สามเณร	จงึไดร้ว่มกบัพระเถระอนมันกิาย	ไปปรกึษากบัอธกิารบดี	(พระธรรมโกศาจารย)์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	พร้อมกับตัวแทนคณะกรรมการมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ทั้งหมดเห็นชอบร่วมกัน	 จึงได้ไปกราบทูลเจ้าพระคุณสมเด็จ 

พฒุาจารย	์(เกีย่ว	อปุเสโณ)	เพือ่จดัตัง้วทิยาลยัสงฆข์องอนมันกิาย	สมเดจ็พฒุาจารยเ์หน็ดว้ยกบั

ความคิดนี	้ท่านได้ประทานนามวิทยาลัยว่า	“มหาปัญญาวิทยาลัย”

	 ก่อนเปิดการเรียนการสอนวิทยาลัยต้องจัดทำาหลักสูตร	ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย		และคณะกรรมการฝ่ายวิชาการได้ให้คำาแนะนำา	กับทั้งช่วยตรวจ

ความถูกต้องของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขามหายานศึกษา	 ให้เป็นไปตามโครงสร้าง

หลักสูตรระดับปริญญาตรี	ทุกอย่างสำาเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์ของอธิการบดี	กับคณะ

กรรมการฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	มหาปัญญาวิทยาลัย	เปิดการ

เรียนการสอนวันแรกเมื่อวันที	่10	มิถุนายน	๒๕๔๕	เป็นต้นมา	มีพระนิสิตและแม่ช	ี(ภิกษุจาก

ไตห้วนั)	พระนสิติจากสงิคโปร	์พระนสิติไทย	ทัง้หมดรวม	๒๕	รปู	คณาจารยท์ีม่าสอนเปน็ชาวตา่ง

ประเทศสัญชาติอินเดีย	สิงคโปร์	ศรีลังกา	ฟิลิปปินส์กับทั้งที่เป็นพระภิกษุและฆราวาสชาวไทย

	 วันเปิดการเรียนการสอนวันแรก	เป็นวันที่น่ายินดีของคณะกรรมการทุกฝ่าย	รวมทั้ง

หวัหนา้สว่นงานราชการในจงัหวดัสงขลา	เพราะกอ่นภาระงานการเปดิมหาปญัญาวทิยาลยั	ผูร้บั

มอบหมายจดัตัง้มหาปญัญาวทิยาลยั	(องพจนกรโกศล)	ไดเ้ชญิหวัหนา้	หรือตัวแทนของทกุภาค

ส่วนราชการจากส่วนงานสภาความมั่นคง	จากบริษัทเอกชน		และจากโรงเรียน	รวมทั้งส่วนงาน

ของคณะสงฆ์ในจังหวัดมาร่วมประชุม	 เพื่อชี้แจงถึงการเปิดวิทยาลัยสงฆ์อนัมนิกายในจังหวัด

สงขลา	พรอ้มขอคำาแนะนำา	และชีแ้นะทุกฝา่ยให้ความรว่มมอืดว้ยด	ีองพจนกรโกศล	ทา่นปรารถ

ว่าจะตอบแทนคุณสมเด็จพุฒาจารย์(เกี่ยว	อุปเสโณ)	พร้อมทั้งคณะผู้ดำาเนินการจัดตั้ง		ทั้งคณะ

ผูผ้ลกัดนัใหเ้กดิวทิยาลยัของคณะสงฆอ์นมันกิายซึง่หมายรวมทัง้อธกิารบดี		(พระพรหมบัณฑติ)		

กับคณาจารย์ฝ่ายต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วย	โดยการไม่เก็บ

ค่าเล่าเรียน	และไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ	ทั้งสิ้นรวม	๔	ปีการศึกษาพร้อมทั้งจัดอาหารเพลถวาย

พระนิสิตตลอด	๔	ป	ีในปีการศึกษาที่	๕	จึงได้เก็บค่าบำารุงการศึกษา		และค่าหน่วยกิตในราคา

หนว่ยละ	100		บาท		การทีพ่ระนสิติมาจากครอบครวัและจากสงัคมทีค่วรได้รบัการอนเุคราะห	์	

จึงขอผ่อนจ่ายคณะผู้บริหารจึงอนุญาต	แต่มีข้อแม้ว่าต้องจ่ายในภาคเรียนสุดท้ายก่อนส่งชื่อ 

เข้ารับปริญญา		

๖.๑ สถาบันสมทบภายในประเทศ
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	 ในปีการศึกษาถัด	ๆ	มามีจำานวนผู้มาสมัครเข้าเรียนไม่มาก	แต่ผู้รับมอบหมายจัดตั้ง

มหาปัญญาวิทยาลัยมีปณิธานที่แน่วแน่จะพัฒนาคุณภาพ	และศักยภาพ	ศาสนทายาท	อย่าง

แท้จริง		ท่านได้กล่าวกับคณาจารย์ผู้บริหารการเรียนการสอนว่า	แม้มีมาสมัครเรียน	1	รูป	ก็จะ

เปดิสอนเพราะวทิยาลยัไมไ่ดจ้ดัการศกึษาเพือ่การคา้	ทา่นไดเ้ตรยีมการดำาเนนิงานของวทิยาลยั

ดา้นวชิาการ	ดว้ยการนำาพระบณัฑติของมหาปญัญาวทิยาลยั	กบัสามเณรทีส่ำาเรจ็การศกึษาจาก

โรงเรยีนปรยิตัธิรรมสามญัของโรงเรยีนมหาปญัญา	มพีืน้ฐานภาษาองักฤษดกีบัทัง้ไดส้ง่สามเณร

ไปเรยีนภาษาองักฤษทีส่งิคโปรเ์พือ่ใหไ้ปศกึษาตอ่ทีส่หรฐัอเมรกิาคาดวา่เมือ่สำาเรจ็การศกึษา	ได้

รับมอบหมายให้มาร่วมงานบริการการศึกษา	และเป็นอาจารย์ในมหาปัญญาวิทยาลัย

 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาปัญญาวิทยาลัย

	 1.	 เพื่อพัฒนาคุณภาพ	 ศักยภาพ	พระภิกษุ	สามเณร	ทุกนิกาย	ทุกเชื้อชาติ	 รวมทั้ง

คฤหัสถ์ชายผู้สนใจ

	 ๒.	เพื่อส่งเสริม	และอนุรักษ์พระพุทธศาสนา	รวมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมถิ่น

	 3.	เพื่อเป็นศูนย์กลางศึกษาการอบรมวิชาการพระพุทธศาสนา	และส่งเสริมการศึกษา

ต่อเนื่อง

	 ๔.	 	 เพื่อพัฒนาศักยภาพ	กับเพิ่มจำานวนพระสงฆ์	สามเณร	นิกายมหายานอนัมนิกาย

เพ่ือให้อนุรักษ์สืบทอดพิธีกรรมพระพุทธศาสนา	และทั้งอนุรักษ์งานศิลป์ที่ใช้ในพิธีกรรมของ

ชาติพันธุ์ซึ่งช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับท้องถิ่น		
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 การบริหารจัดการศึกษามหาปัญญาได้ดำาเนินการไปตาม  :-

 ปรัชญา:	ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา	บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่	พัฒนา

จิตใจ	และสังคม

 ปณิธาน : ให้การศึกษาพระไตรปิฎก	และวิชาการชั้นสูงสำาหรับพระภิกษุ	สามเณร		

และคฤหัสถ์

 วิสัยทัศน์ :	พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา	พัฒนาบัณฑิตให้เป็น 

คนดีคนเก่ง	ช่วยเหลือสังคม

 พันธกิจ :		ใหก้ารศกึษา	สง่เสรมิการวจิยั	บริการวชิาการพระพทุธศาสนาและทะนบุำารงุ

ศิลปวัฒนธรรม

 สุภาษิต : ปญฺญาย	ปริสุชฺฌติ		“มนุษย์บริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา”
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ที่ตั้ง	เลขที่	๖3๕/1	ถนนธรรมนูญวิถี	อำาเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	รหัสไปรษณีย์	๙0110	
โทรศัพท์	0๗๔	-	๒๔3๕๕๘	
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 ก.วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ เกาหลีใต้

	 หลักคำาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถูกเริ่มนำามาเผยแผ่ในแผ่นดิน 

ประเทศเกาหลีเมื่อ	1,๖00	ปีที่แล้ว	ซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมา	พระพุทธศาสนาก็เริ่มแพร่ 

หลายจนกลายมาเป็นหนึ่งในศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน	 ดังจะสังเกตเห็นว่าพระพุทธศาสนา 

มีอิทธิพลต่อโลกจิตวิญญาณของชาวเกาหลีมาก	รวมทั้งการเติบโตทางความคิดประจำาชาติ 

ทีเ่ป็นเอกลกัษณ	์แต่เนือ่งจากอิทธพิลทางความคดิ	และวฒันธรรมวตัถุนยิมแบบตะวนัตกทำาให้

พื้นฐานจิตวิญญาณทางพุทธเผชิญกับแนวคิดท่ีหลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

ดังนั้นเพื่อที่จะทำาให้พระพุทธศาสนารวมเป็นหนึ่งบนรากฐานทางจิตวิญญาณ	วิทยาลัยแห่งนี้

จึงมุ่งเน้นที่การสอน	และรูปแบบการฝึกฝนครูสอนศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา	 เพื่อให้เป็น 

ผู้ที่เข้าใจบทเรียนของพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องและเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวสายงานวิชาการ 

พร้อมทั้งปฏิบัติพระวินัยของพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องด้วยความเคร่งครัด

๖.๒ สถาบันสมทบต่างประเทศ
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 พันธกิจ

	 วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก	ชอนบอบถูกก่อตั้งขึ้นโดย	ดร.	 ฮู	ซุง	หยุน	 (Dr.	Hu	

Sung-hyun)	 เพื่อฝึกฝนครูสอนศีลธรรมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์	 ปีพ.ศ.	 ๒๕30	 และได้ขึ้น

ทะเบียนเป็นสถาบันการศึกษาสำาหรับเผยแผ่พระพุทธศาสนาในคณะสงฆ์ประเทศเกาหลี	 

ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักของวิทยาลัยแห่งน้ี	 ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงทางด้าน

พระพุทธศาสนา	 ก็คือ	 การจัดหาแหล่งการเรียนรู้ในการศึกษาพระพุทธศาสนา	 ท้ังนิกาย

เถรวาทและมหายาน	 สนับสนุนให้มีการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้อง	 และ 

ส่งเสริมให้มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังประชาชนในท้องถิ่นและนานาชาติ

 วัตถุประสงค์และแผนการดำาเนินงาน

	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	ทางวทิยาลยัไดผ้ลติบณัฑติผูจ้บการศกึษาในสาขาวชิาครสูอนศลีธรรม	

และภายหลังจากการก่อตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ทำาให้นิสิตที่จบ 

การศึกษาในระดับปริญญาตรีจำานวน	๙0	ท่าน	บัณฑิตปริญญาโทจำานวน	๒3	 ท่าน	และ

บัณฑิตปริญญาเอกจำานวน	๒	ท่านได้กำาลังทำาหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศ

เกาหล	ีนอกจากนีท้างวทิยาลยัยงัดำาเนนิการจดัทำาการอบรมวชิาวปิสัสนากรรมฐานสำาหรบัการ

สัมมนาต่างๆ	รวมทั้งพระเกาหลี	และผู้ท่ีสนใจ	ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้จัดหาแหล่งเงินทุน 

เพือ่กอ่สรา้งศนูยว์ปัิสสนา	และวทิยาเขตแหง่ใหม่	ดว้ยเงนิทนุประมาณ	๘1๙,๒๒๕	เหรยีญสหรฐั	 

ซึ่งคาดว่าการก่อสร้างนั้นจะแล้วเสร็จ		ในปี	พ.ศ.	๒๕๖3
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 การจัดการเรียนการสอน ณ ประเทศไทย
	 ในช่วงทุกฤดูใบไม้ผลิ	 และฤดูใบไม้ร่วงของปี	 (๒	ครั้งต่อปี)	 ทางนิสิตของวิทยาลัย 
พระพุทธศาสนาดองกุกจะเข้าร่วมชั้นเรียนวิปัสสนา	และวิชาทั่วไป	ณ	ประเทศไทย

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

1๗	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗
บรรยากาศภายในชั้นเรียน	โดยท่านพระสุธีธรรมนุวัตร	   	  

พิธีมอบปริญญาบัตรจบการศึกษา	ณ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๘	โดยเป็นนิสิตปริญญาตรี	๘๙	ท่านและปริญญาโท	๒1	ท่าน

	  

๒3	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๔1
จัดงานสัมมนาพระพุทธศาสนานานาชาติ

1	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕1 
ทางวิทยาลัยได้เชิญพระวิทยากร	ซึ่งเคยดำารงตำาแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาบาลีศรีลังกา	

 การจัดสัมมนานานาชาติ
	 เริม่ตัง้แตป่	ีพ.ศ.	๒๕๔1	มกีารเชญินกัวชิาการ	และศาสตราจารยช์ัน้นำาระดับนานาชาติ
มาเข้าร่วมการสัมมนา	โดยมุ่งเน้นการให้ประโยชน์แก่นิสิตและพุทธศาสนิกชน
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	  นักศึกษาเดินพาเหรด

ในงานวันวิสาขบูชาที่ประเทศเกาหลี
วัฒนธรรมดนตรีของชาวธิเบต

โดยพระธิเบตในงานวันวิสาขบูชาที่ประเทศเกาหลี

	  การแสดงดนตรีทางวัฒนธรรม	ในงานวันวิสาขบูชาที่ประเทศเกาหลี 	  

	   	  
ประเพณีลอยโคมไฟของชาวปูซาน	ในแม่นำ้านักดง

และการแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีโดยนักเรียนมัธยมปลาย
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 ข.มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาจิ้งเจี๋ย ไชนีสไทเป
	 ในปีพ.ศ.	๒๕3๘	สมาชิกและตัวแทนของสมาคมพระพุทธศาสนาประเทศจีน	 (CBA) 
ไดจ้ดัการประชมุระดบัชาต	ิซีง่ผูท้ีเ่ขา้รว่มงานบางทา่นไดก้ลา่วถงึมหาวทิยาลยั	๕	แห่งซึง่ถกูกอ่ตัง้
โดยกลุม่/ชมุชนทางพระพทุธศาสนาในประเทศไตห้วนั	และยังกลา่วขอ้เทจ็จรงิทีว่า่	มหาวทิยาลยั
ดังกล่าวไม่ได้ถูกจัดให้เป็นสถาบันซึ่งมีพื้นฐานมาจากการบ่มเพาะทางการศึกษาสูงสุดของ 
ภาคสงฆ์	นั่นคือพระในพระพุทธศาสนา	และแม่ชี	 จากความเห็นดังกล่าว	สมาชิกของ	CBA 
ในการประชมุครัง้น้ันไดใ้ห้ข้อเสนอแนะวา่	ทางสมาคมสมควรทีจ่ะดำาเนนิการจดัตัง้มหาวทิยาลยั
เฉพาะเพื่อพระสงฆ์
	 เนื่องจากมีการนำาเสนอความจำาเป็นอย่างเร่งด่วนในการจัดต้ังมหาวิทยาลัยเฉพาะ 
เพื่อพระสงฆ์	ทำาให้สมาชิกท่ีมาเข้าร่วมประชุมให้ความเห็นชอบอย่างเอกฉันท์	และอนุมัติ 
ข้อเสนอดังกล่าวท่ามกลางการประชุมในครั้งนั้น	พระธรรมาจารย์ชิงสิง	ซึ่งในขณะนั้น	คือ	
ประธานของ	CBA	และเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบและหามาตรการคัดเลือกในการ 
จัดตั้งมหาวิทยาลัยเฉพาะเพื่อพระสงฆ์ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการกลางของ	CBA 
แต่ทว่าการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเฉพาะเพื่อพระสงฆ์นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย	 เนื่องจากต้องจัดตั้งให้อยู่ 
ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับ	 ของกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีน	และกฎหมายของรัฐฯ	ซึ่งในการกระชุมคร้ังนั้นยังเกิดความคลางแคลงสงสัย 
ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยดังกล่าวว่าจะเป็นไปได้หรือไม่
	 พระธรรมาจารย์ชิงสิงได้เข้ารับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	จากมหาวิทยาลัย 
มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	แหง่ประเทศไทยเมือ่วนัที	่๒0	พฤษภาคม	๒๕๔๔	ซึง่ในขณะทีท่า่น
พำานักอยู่ในประเทศไทยน้ัน	ท่านได้กล่าวกับพระธรรมโกศาจารย์	อธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	เกี่ยวกับสถานการณ์ความยุ่งยากที่ประสบ	รวมทั้งข้อจำากัดต่างๆ	
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ในการจดัตัง้มหาวทิยาลยัเฉพาะเพือ่พระสงฆ์ระหวา่งสองประเทศ	ซ่ึงในการนัน้พระธรรมาจารย์ 
ชิงสิงได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องความเป็นไปได้ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่เป็นสาขาของ	มจร	 
ในประเทศไชนีสไทเป
	 มจร	แห่งประเทศไทยไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยระดับประเทศเพียงแห่งเดียวที่มีประวัติ
สืบทอดมายาวนาน	แต่ยังเป็นสถาบันท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตร 
ซีง่เปน็ทีย่อมรบัไปทัว่โลก	หลงัจากชว่งเวลาหลายปขีองการเตรยีมความพรอ้มและการประเมนิ
หลายครั้งจากคณะกรรมการจากคณะต่างๆ	ของ	มจร	ที่ได้ทำาการเข้าไปเยี่ยมชมตามโรงเรียน
ต่างๆ	และบรรยากาศโดยรอบจำานวนทั้งหมด	3	ครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	ซึ่งคณะกรรมการ
รู้สึกพอใจกับสถาบันท่ีวัดกวงเต๋อเป็นอย่างมากในเรื่อง	ฮาร์ดแวร์	 และซอฟท์แวร์ที่ใช้	ทั้งนี้
จากความเห็นชอบอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	 (SAC)	 จึงได้มีการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยสงฆ์จิ้งเจี๋ยขึ้นในการเปิดช่วงแรก	ของพิธีเปิดเมื่อวันที่	10	กันยายน	๒๕๔๖	
ซึ่งพระธรรมโกศาจารย์	 อธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	รวมทั้ง 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้เดินทางไปเข้าร่วมแสดงความยินดีในเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์ครั้งนี้	 โดยมีพระธรรมาจารย์เจ่อกวน	 (Chueh	Kuan)	ผู้นำาแห่งมหาวิทยาลัย
สงฆ์จิ้งเจี๋ย	เป็นผู้แสดงปาฐกถาในเหตุการณ์สำาคัญครั้งนั้น
	 เม่ือวันที่	 ๒๖	 ตุลาคม	 ๒๕๔๗	 พระธรรมโกศาจารย์	 อธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	และสมาชิกจาก	1๗	สถาบันการศึกษา	ได้เข้ายี่ยมชมวัดกวงเต๋อ 
อีกครั้ง	 เพื่อส่งมอบใบประกาศนีบัตรอนุญาตการจัดตั้งวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ	 ให้แก่ 
พระธรรมาจารย์ชิงสิง	อธิการบดีของมหาวิทยาลัยสงฆ์จ้ิงเจ๋ีย	 โดยที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่มี
การเก็บค่าเทอม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	และค่าที่พักตลอด	๔	ปีการศึกษา	 โดยผู้ที่จบการศึกษา 
ดว้ยคะแนนเรยีนด	ีนอกจากจะไดร้บัใบประกาศนยีบตัรจาก	มจร	แล้งยงัมโีอกาสทีจ่ะไดไ้ปศกึษา
ต่อยังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ในกรุงเทพฯ	ประเทศไทยในระดับปริญญาโท	
และปริญญาเอกอีกด้วย
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	 เมื่อวันที่	1๘	กรกฎาคม	๒๕๕๒	พระธรรมโกศาจารย์	 อธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	มจร	กว่า	๒0	ท่าน	ได ้
เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยสงฆ์จิ้งเจี๋ยอีกครั้ง	 เพื่อส่งมอบใบประกาศนียบัตรอนุมัติบัณฑิต
วิทยาลัย	 ในการศึกษาพระพุทธศาสนามหายาน	 ให้แก่พระธรรมาจารย์ชิงสิง	 อธิการบดี 
ของมหาวิทยาลัยสงฆ์จิ้งเจี๋ย	โดยหลังจากนั้นก็มีการเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	ในช่วงแรก
ประมาณเดือนกันยายน
	 มหาวิทยาลัยสงฆ์จิ้งเจี๋ยได้เริ่มต้นช่วงแรกของการเรียนระดับปริญญาตรี	 หลักสูตร
พระพุทธศาสนามหายาน	 เมื่อวันที่	 10	 กันยายน	 ๒๕๔๖	 ซึ่งต้องกราบขอบพระคุณ 
พระธรรมโกศาจารย์,	ศ.ดร.	อธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	สำาหรับ
ปัญญา	วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล	รวมท้ังความเอาใจใส่ต่อระบบการศึกษาของพระสงฆ์	ประเทศ 
ไชนสีไทเป	ทีท่ำาใหส้ามารถกอ่ตัง้มหาวทิยาลยัสงฆจ้ิ์งเจ๋ียซ่ึงเปน็สถาบนัสมทบของมหาวทิยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ตั้งอยู่ท่ีวัดกวงเต๋อ	 เมืองเกาฉง	 ประเทศไชนีสไทเป	 ทั้งนี้ 
ความร่วมมือของท้ังสองประเทศนั้น	 เป็นเหตุการณ์สำาคัญทางประวัติศาสตร์ในการร่วมมือ
กันระหว่างพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทและมหายาน	และเป็นเสมือนการบุกเบิกการเริ่มต้น 
การจัดการระบบการศึกษาพระสงฆ์	 โดยความร่วมมือระหว่างพุทธศาสนิกชนชาวไชนีสไทเป	
และพุทธศาสนิกชนต่างชาติซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงความสำาคัญอย่างยิ่ง
	 มหาวิทยาลัยสงฆ์จิ้งเจี๋ยเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือสังฆะท่ีก้าวหน้า	และมุ่งเน้นความ
เชี่ยวชาญในการเก็บเกี่ยวผลผลิตการเผยแผ่ธรรมะ	ดังนั้นนอกเหนือจากการมุ่งเน้นในเรื่องการ
เรียนรู้ทางด้านวิชาการ	มหาวิทยาลัยแห่งน้ียังมุ่งให้ความสำาคัญในการสร้างเสริมจิตใจแห่งการ
คน้หาทางแห่งการตรสัรู	้และการแผข่ยายคณุธรรมความด	ีฉะน้ันนสิติทกุทา่นทีม่าพำานกัใชช้วีติ
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อยูร่่วมกับพระสงฆเ์ปน็หมูค่ณะ	ณ	วดักวงเตอ๋	ต้องปฏบิตัริว่มกนัเปน็กลุม่ทกุเชา้	ซึง่จดุประสงค์
ก็เพื่อการจัดการนักเรียนสงฆ์ด้วยมาตรฐานที่เข้มงวด	โดยหวังว่านิสิตสงฆ์เหล่านี้จะกลายเป็นผู้
ทีม่คีวามสามารถเป็นพเิศษในการสรา้งความกา้วหนา้ใหแ้กว่งการสงฆ์	ทัง้ในดา้นองคค์วามรูแ้ละ
ศีลธรรม
	 ด้วยความเมตตาช่วยเหลือจากพระธรรมโกศาจารย์,	ศ.ดร.	อธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	จึงทำาให้มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์จิ้งเจี๋ย	ภายในวัดกวงเต๋อ	
เมืองเกาฉง	ประเทศไชนีสไทเป	เมื่อปีพ.ศ.	๒๕๔๖	ต่อมาในปีพ.ศ.	๒๕๕๒	พระธรรมาจารย์ 
ชิงสิง	 อธิการบดีของมหาวิทยาลัยสงฆ์จิ้งเจี๋ย	มีความเห็นว่าเป็นภาระหน้าที่ของท่านที่จะ 
จดัการเรยีนการสอนในระดบับัณฑิตศกึษาขึน้	ณ	มหาวทิยาลยัแหง่นี้		เพือ่รองรบันสิติทีต้่องการ
จะศึกษาต่อหลังจากเรียนจบ	ภายใต้การอนุมัติจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	
หลักสูตรในภาคการศึกษาแรก	คือ	ปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตศึกษา	สาขาพระพุทธศาสนา
มหายาน	ก็ได้เปิดรับสมัครนิสิตท่ีมีคุณสมบัติตามข้อกำาหนดเมื่อเดือนกันยายน	ปีพ.ศ.	๒๕๕๒	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาที่มีสัมมาทิฏฐิ	หรือความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามหายาน	 และวิทยาการสมัยใหม่	 ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ 
ต่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา	ทั้งยังเพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาที่มี 
ความประพฤติดีงามมีศีลธรรม	และมีความสามารถที่จะนำาหลักคำาสอนทางพระพุทธศาสนา 
มหายานไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม	 พร้องท้ังเป็นผู้ท่ีเปี่ยมด้วยความอยากเรียนรู้	 
ความคิดสร้างสรรค์	 และความสามารถในการทำางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา	 เพ่ือผลิต 
องค์ความรู้ใหม่ทางด้านพระพุทธศาสนามหายาน
	 หลักสูตรปริญญาตรี	สาขาพระพุทธศาสนามหายานรุ่นที่	13	และหลักสูตรมหาบัณฑิต	
สาขาพระพุทธศาสนามหายานรุ่นที่	1๗	จะเริ่มต้นในวันที่	1๔	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๘	โดยทาง
มหาวิทยาลัยหวังว่าพระสงฆ์จากหลากหลายประเทศจะสามารถเข้ามาร่วมเรียนเพื่อที่จะมีการ
เรียนรู้ที่เป็นเลิศ	และอนาคตทางการศึกษาที่สดใส
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 ค.วิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร์
	 วิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร์	 (BCS)	 เร่ิมก่อต้ังเมื่อปี	 ๒๕๔๘	 โดยพระอาจารย์ 

ซิกกวาง	เซง	อธิการบดีคนปัจจุบัน	และเจ้าอาวาสของ	วัดกงเม้ง	ซานผ่อ	กักซี	(Kong	Meng	

San	Phor	Kark	See)	พนัธกจิของวทิยาลยั	คอื	การดแูลพระสงฆท์ีพ่ดูสองภาษาใหม้สีมัมาทฏิฐิ

และสมัมาสังกัปปะในดา้นพระพทุธศาสนาเพือ่ทีจ่ะสง่เสรมิการพฒันาทางดา้นพระพทุธศาสนา

อย่างตอ่เนือ่ง	และการเผยแผไ่ปยงัซกีโลกทีพ่ดูสือ่สารดว้ยภาษาองักฤษ	โดยการจดัหาบคุลากร

ที่จำาเป็นด้านการศึกษา	ปรัชญาทางด้านการสอนของวิทยาลัย	มีพื้นฐานมาจากหลักคำาสอน 

ทางพระพุทธศาสนา	และการให้ความเคารพการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในความสมานสามัคคี	

เป็นการผสมผสานคำาสอนต่างๆ	ของแต่ละเชื้อสายโดยเน้นการศึกษาเฉพาะทางด้านพระพุทธ

ศานาจีน	ทั้งนี้วัตถุประสงค์ดังกล่าวของวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร์มีการขยายเพิ่มขึ้น 

ก็เพราะความร่วมมือกันระหว่างกันของสองหลักสูตรที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยกัลยาณิ

ยะ	(Kelaniya)	ประเทศศรีลังกา	และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ประเทศไทย 

ในปีพ.ศ.	๒๕๕1

	 ณ	ปจัจบุนัวทิยาลยัพระพทุธศาสนาสงิคโปร	์กำาลงัเปดิการเรยีนการสอนหลกัสตูรปรญิญา

ตรศีลิปศาสตร	์สาขาการศกึษาทางดา้นพระพทุธศาสนา	ซ่ึงเปน็หลักสูตร	3	ปทีีท่ำาการสอนโดย

ใช้ภาษาอังกฤษ	และหลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตร์	สาขาการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนา

จีน	ซึ่งเป็นหลักสูตร	๔	 ปีที่ทำาการสอนโดยใช้ภาษาจีน	 เป็นโครงการความร่วมมือกันระหว่าง 

สองมหาวิทยาลัยตามที่กล่าวมาแล้ว

	 เมื่อปีพ.ศ.	๒๕๕๗	ภายใต้การสนับสนุนของ	มจร	ทางวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร	์ 

ได้เริ่มดำาเนินการทบทวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี	 สาขาวิชาการศึกษาพระพุทธศาสนา	

(พระพทุธศาสนาจนี)	เพือ่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการในการพฒันาพระพทุธศาสนา	นอกจากนัน้ 

ทางวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร์	และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ได้ริเร่ิม

ความร่วมมือจัดทำาหลักสูตรปริญญาโท	สาขาการศึกษาพระพุทธศาสนา	ซึ่งใช้ทั้งภาษาอังกฤษ

และภาษาจีนในการสอน	 เพื่อเป็นการตอกย้ำาสัมพันธภาพระหว่างกันและกัน	ทางวิทยาลัย

พระพทุธศาสนาสงิคโปร	์จงึไดน้ำาเสนอโครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วม	ภาคภาษาองักฤษ	สาขา

วิชาการศึกษาพระพุทธศาสนาอีกด้วย

	 ภายใต้แผนการขยายตัวของวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร์	ปีพ.ศ.	๒๕๕๗	จึงได้จัด

สร้างแคมปัสของแม่ชีข้ึนท่ีวัดผ่อเอ้ินฉี	 (Poh	Ern	Shih)	 เพื่อฝึกฝนฆราวาสหญิงในการใช้ชีวิต

แบบวัด	นิสิตต้องผ่านรายวิชาพื้นฐาน	๒	ปีในการเตรียมตัว	และเรียนหลักธรรมคำาสอนของ

พระพุทธศาสนา	รวมทั้งธรรมเนียมปฏิบัติและค่านิยมในการเป็นอยู่แบบวัด
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กิจกรรมวันวิสาขบูชา	

	  
	พระประธานภายในสถาบัน

กิจวัตรประจำาวัน
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 ง.วิทยาลัยพระพุทธศาสนาเมืองแคนดี้ ศรีลังกา (SIBA)
	 วิทยาลัยพระพุทธศาสนา	 เมืองแคนดี้	 ประเทศศรีลังกา	หรือ	SIBA	ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ 

เดือนกุมภาพนัธ์	ปพี.ศ.	๒๕๕๒	เปน็โครงการใหก้ารศกึษาระดบัสงูของวดัศรี	ดาลาดา	มาลกิาวา 

(Sri	Dalada	Maligawa)	ซึง่เป็นวดัท่ีประดษิฐานพระธาตเุขีย้วแกว้	และเปน็วดัสำาคญัทางศาสนา

พุทธที่ผู้คนให้ความนับถือสักการะมากที่สุด

	 วิทยาลัยแห่งน้ี	มีความสำาคัญและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว	โดยเฉพาะสำาหรับชาวศรีลังกา

และพุทธศาสนิกชนทั่วไป	 เนื่องจากเป็นสถาบันท่ีอยู่ภายใต้ความดูแลของวัดศรี	ดาลาดา 

มาลิกาวา	 จุดเริ่มต้นในการก่อตั้งวิทยาลัยแห่งนี้เกิดจากคำาแนะนำา	 และคำาอวยพรของ 

พระราชาคณะ	พระธรรมาจารย์มหานายาเก	 เทราส	 (The	most	Venerable	Prelates 

Mahanayake	Theras)	ท่านประทีป	นีลังกา	 เดลา	 (Hon.	Pradeep	Nilanga	Dela)	 the	

Chief	Lay	Custodian	(Diyawadana	Nilame)	of	Sri	Dalada	Maligawa	association	with 

the	Sri	Dalada		Maligawa	

	 ความคิดริเริ่มในการก่อตั้งวิทยาลัยแห่งน้ีเกิดจากคำาแนะนำา	และโครงร่างในการจัดตั้ง

สถาบันซึ่งเขียนขึ้นโดย	ดร.	จี	 เอ	โซมารัทเน	 (Dr.	G.A.	Somaratne)	ศาสตราจารย์ด้านการ

ศึกษาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา	แห่งมหาวิทยาลัยเพลาเดนียา

	 วิทยาลัยพระพุทธศาสนา	SIBA	ตั้งอยู่ท่ีศูนย์วิจัยพระพุทธศาสนา	 เลเกเล	กุนดาซาเล	

(Pallekele,	Kundasale)	และเมื่อวันที่	1	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๒	ก็เริ่มดำาเนินการทางด้าน 

วิชาการ	โดยการแตง่ตัง้	ศาสตราจารย์	ดร.	จ	ีเอ	โซมารทัเน	รองอธกิารบดีคนเกา่ของมหาวทิยาลยั

เพลาเดนียา	 ขึ้นเป็นอธิการบดีคนแรกของวิทยาลัย	 SIBA	ภายใต้คำาเชิญของท่านประทีป 

นีลังกา	 เดลา	ประธานบริหารนิสิต	SIBA	ซึ่งเป็นผู้นำารุ่นที่	1	ของนิสิตระดับปริญญาตรี	และ

ได้เข้ารับตำาแหน่งยอย่างเป็นทางการจาก	 ฯพณฯ	 ท่านมาฮินดา	 ราชาพักเซ	 (Mahinda 

Rajapakse)	ประธานาธิบดีของศรีลังกา	 เมื่อวันที่	๒3	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๒	ซึ่งในวันนี้ 

มีพิธีวางศิลาฤกษ์	อาคารเรียนใหม่ของวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติศรีลังกา	 (SIBA) 

โดยฯพณฯ	ท่านประธานาธิบดีศรีลังกา	ท่านทูตจากรัฐบาลประเทศนอร์เวย์	และประธาน	SIBA	

โดยในวันเดียวกันนี้เองที่มีการเริ่มใช้เวบไซต์วิทยาลัย
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	 พระธรรมโกศาจารย์,	 ศ.ดร.	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ได้เดินทางมาทำาพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ใหม่นี้	 เมื่อวันที่	10	 สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕3	และ

ห้องเรียนต่างๆ	ทำาการเปิดการเรียนการสอนประจำาปีการศึกษาใหม่เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	

พ.ศ.	๒๕๕3

 วัตถุประสงค์

	 วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติศรีลังกา	 (SIBA)	 เป็นสถาบันการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีทางด้านศิลปศาสตร์	ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นภายในอาณาบริเวณวัด	และมีสิ่งแวดล้อมที่เป็น

ธรรมชาติ	 ท้ังนี้	 SIBA	 เป็นวิทยาลัยที่มีหลักสูตรทั้งภาคปกติ	และภาคนานาชาติ	ซึ่งมีพื้นฐาน 

มาจากกรอบแนวคิดทางพระพุทธศาสนา	 โดยถูกออกแบบมาเพื่อผลิตผู้นำาทางด้านศาสนา	 

สังคม	และการเมืองท้ังท่ีเป็นชาวพื้นเมืองและต่างชาติ	 โดยในขณะเดียวกันยังเป็นผู้ที่สามารถ

ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำาสอน	และเป็นผู้ที่สามารถเผยแผ่พระศาสนาได้
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 หลักสูตรทางการศึกษาของวิทยาลัยแห่งนี้มุ่งเน้นให้ผู้ที่จบการศึกษา:

	 	 1)	 เป็นผู้ท่ีรอบรู้ในเรื่องพุทธธรรมท้ังภาคการศึกษา	ภาคปฏิบัติ	และนำาไปใช้ได้จริง 

ในชีวิต

	 	 ๒)	เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านมนุษยศาสตร	์และสังคมศาสตร์

	 	 3)	เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ	ภาษาสิงหล	ภาษาทมิฬ	รวมทั้งภาษาที่ใช้

ใงานวจิยัเพือ่นำาไปใชไ้ดจ้รงิในการบรหิารงาน	การสือ่สาร	และทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ

	 	 ๔)	เปน็ผูท้ีไ่มม่อีคต	ิไมม่คีวามลำาเอยีง	หรอืขาดความยตุธิรรม	เป็นบคุคลทีเ่ปน็ตวัอยา่ง

น่ายกย่อง	คิดบวก	กระตือรือร้น	มีความคิดสร้างสรรค์	และทันต่อสถานการณ์

	 	 ๕)	เป็นนักเจรจาต่อรองที่ดี	มีความอดทน	ความเห็นอกเห็นใจ	ความเข้าอกเข้าใจ	และ

มีความรับผิดชอบต่อการกระทำาของตน

	 	 ๖)	เปน็ผูท้ีม่คีวามกระตอืรอืรน้ในการจดัการความสมดุลระหวา่งศลีธรรมและการเจริญ

ทางวัตถุ

	 	 ๗)	เปน็ผูท้ีค่งไวซ้ึง่กฎหมายกฎระเบยีบ	และวนิยัในทางสังคม	ทัง้ยงัสามารถเสริมสร้าง

ใหเ้กิดความเปน็อยูท่ีด่ขีึน้ทางสงัคม	เศรษฐกจิ	การเมอืง	และศาสนา	ทัง้ในระดบับคุคล	กลุม่ชน

ในสังคม	และชุมชน
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 จ.วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมะเกต ฮังการี
	 วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมะเกต	 เป็นสถาบันการศึกษาทางศาสนาระดับอุดมศึกษา 
ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นโดยโบสถ์พระพุทธศาสนาธรรมะเกต	 ดังคำาปณิธานของวิทยาลัยท่ีแสดงถึง 
หลักการทั่วไป	คือ	“วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกต	 จักทำาการเผยแผ่คำาสอนที่เป็นหลัก
สากลของแบบแผนประเพณีทางพระพุทธศาสนา	 ท้ังนี้	 วิทยาลัยจะไม่เป็นตัวแทนเฉพาะของ
ลัทธิใดลัทธิหนึ่ง	แต่จะเปิดโอกาสให้เกิดการศึกษาเรียนรู	้หลักคำาสอนทางพระพุทธศาสนาของ
ทุกปรัชญานิยม	ซึ่งทางวิทยาลัยได้ตระหนักถึงเป้าหมายในความสามารถนำาไปใช้ได้จริงตามยุค
สมยั	และวตัถปุระสงคจ์ำาเพาะ	คอื	การหาภมูหิลังทางจิตวญิญาณทีเ่หมอืนกนัของผู้เรียน	สำาหรับ
ประเพณีปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา	และช่วยเหลือให้พวกเขาสามารถทำางานร่วมกันได้”
	 วิทยาลัยได้เปิดให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับคำาสอนทางพระพุทธศาสนา	ต้ังแต่เดือน
กันยายน	ปพี.ศ.	๒๕3๔	ทัง้นี	้ทางวิทยาลยัไมไ่ดห้วงัใหผู้เ้รยีนเขา้มานบัถอืพระพทุธศาสนาแบบ
เต็มตัว	แต่ทว่าคาดหวังให้ผู้เรียนเปิดใจยอมรับ	และเคารพในหลักคำาสอนของพระพุทธศาสนา	
ซึ่งทีมผู้สอนประกอบไปด้วยอาจารย์ด้านธรรมะของชุมชนของวัด	รวมทั้งอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
ในสาขาปรัชญา	การศึกษาทางตะวันออก	ฯลฯ
	 ทัง้นี	้ทางวทิยาลยัจะมอบเปน็ใบปริญญาครูทางพระพุทธศาสนา	(เทวนยิม)	ใหแ้กผู้่เรียน	
โดยมสีว่นเสรมิคอืผูเ้รยีนจะมอีงคค์วามรูจ้ำาเพาะทาง	โดยผู้ทีเ่รียนจบใบปริญญานีส้ามารถทำางาน
เป็น	นักสังคมสงเคราะห์	ครูสอนศาสนา	หรือครูสอนศิลปะการต่อสู้	 ท้ังอาจจะตัดสินใจเข้า
ถือบวช
	 องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา	และการนำาไปใช้ปฏิบัติจริงจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
จัดการปัญหาความขัดแย้ง	และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการดำาเนินชีวิต	 ดังนั้นคุณสมบัติ
เสรมิดงักล่าว	จงึเป็นรปูธรรมสำาหรบัสาขาอาชพีและงานตา่งๆ	ซ่ึงวตัถปุระสงคห์ลกัของวทิยาลยั
ก็คือ	การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียนเพื่อนำาเสนอธรรมะในวิถีจริง
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 พันธกิจ
	 วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมะเกต	 เป็นสถาบันการศึกษาทางศาสนาระดับอุดมศึกษา 
โดยชื่อที่ตั้งว่า	“Dharma	Gate”	นั้นเป็นการเปรียบเปรยถึงพันธกิจหลักของวิทยาลัย	คือ 
การเปดิประตเูพือ่พบหลกัคำาสอนทางพระพทุธศาสนา	หรอืพระธรรม	ซึง่เปน็การแสดงสญัลกัษณ์
ของความตระหนักรู้	และการสืบทอดหลักคำาสอน
	 ธรรมะ	หรือคำาสอนทางพระพุทธศาสนาอาจจะมาในหลากหลายรูปแบบ	แต่โดยเนื้อแท้
แลว้ถกูคน้พบภายใตต้วัเรา	ซึง่หลกัธรรมนี	้แทจ้รงิแล้วถกูคน้พบโดยบรุุษผู้ซ่ึงเดินทางจิตวญิญาณ
ไปสู่ความรู้ตื่น
	 บรรดาครูผู้สอนจะพยายามอย่างเต็มความสามารถ	เพือ่ที่จะช่วยผู้เรียนให้ได้ศกึษา	และ
ปฏิบัติตามพระธรรม	ทางชุมชนจะพิจารณาให้บรรดาเหล่าครูผู้สอน	และผู้เรียนเป็นสาวกของ
พระพทุธเจา้โดยเทา่เทียมกนั	ในขณะทีต่อ้งดำารงรกัษาไวซ่ึ้งคำาสอนขององคส์มเด็จพระสมัมาสมั
พทุธเจา้ทีผ่า่นมาแลว้ถงึกวา่	๒,๕00	ป	ีแตว่ทิยาลยักต็อ้งตระหนกัถงึการคงไวซ้ึง่พระธรรมภาย
ใต้สถานการณ์ตา่งๆ	ตามเวลา	ณ	ปัจจบุนั	และภาษาทีจ่ะใช	้รวมทัง้วธิดีำาเนนิการสอนทีส่ามารถ
เข้าถึงด้วยระดับสติปัญญาแบบเรา
	 ทางวิทยาลัยต้องไม่คิดว่า	ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของสายใดจักแตกต่างกัน	หรือ 
ดีกว่ากัน	แต่ทว่าทางวิทยาลัยควรจะตระหนักรู้ถึงความสมเหตุสมผล	และประสิทธิผลที่เท่า
เทียมกันต่อผู้คนที่มีทัศนคติแตกต่างกัน	 วิทยาลัยควรพยายามที่จะศึกษาประเพณีของทาง 
พระพุทธศาสนา	หรือศาสนพิธี	 และส่งเสริมให้เกิดความงอกงามในรูปลักษณะเฉพาะแบบ
ประเพณีชาวฮังการ	ีหรือชาวยุโรป
	 วทิยาลยัจะจดัหาพืน้ทีใ่หส้ำาหรบัครผููส้อนพระพทุธศาสนา	สำาหรบัการสอนตามแนวทาง
ประเพณีนิยมทุกแบบ	รวมถึงการให้ทุนสนับสนุนทางวิชาการโดยไม่คำานึงถึงความแตกต่างทาง
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ระดบัสงัคม	ท้ังน้ี	ทางวทิยาลยัยงัจดัเตรยีมหลกัสตูรการเรยีนการสอนทีส่อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติข้างต้น	รวมไปถึงวิธีการสอนและระบบการสอบ
	 นอกจากนี้	 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจให้ลึกซ้ึงมากยิ่งขึ้น	ทางวิทยาลัยจะเปิด
โอกาสให้ตัวผู้เรียนทำาการศึกษาด้วยตนเอง	บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างครู-ศิษย์	นอก
เหนือจากชั้นเรียนต่างๆ	ตามปกติ	โดยมีกลวิธีในการฝึกฝนต่างๆ	ที่เป็นไปเพื่อการส่งผ่านข้อมูล
ตามความเป็นจริง	และเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการปฏิบัติที่จำาเป็นในการตระหนักรู้ภายในถึง
หลักธรรมคำาสอน	และเน้นที่ความเป็นอิสระทางจิตวิญญาณ
	 ตามความเป็นจริง	วิทยาลัยควรจะเปิดกว้างในการสื่อสารสนทนากับทุกๆ	ศาสนา	และ
ลัทธิความเช่ือท่ีมีความเห็นร่วมทางทัศนคติที่เปิดกว้าง	 เพราะวิทยาลัยมีความเชื่อมั่นอย่างแรง
กลา้วา่ทกุๆ	พธิกีรรมทางศาสนาจะเปน็ตวัสง่เสรมิทีส่ำาคญัใหเ้กดิการบรรเทาทกุข	์และจากความ
เห็นดังกล่าว	วิทยาลัยจึงต้องพยายามบริการ	และทำาประโยชน์ให้แก่มวลมนุษยชาติ	 รวมทั้ง 
ปัจเจกบุคคลอย่างเต็มความสามารถ
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	 สรุปว่า	สถาบันสมทบ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	มีทั้งในทวีปเอเชีย	

และทวีปยุโรป	ซึ่งทำาให้เกิดการศึกษาเรียนรู้	ศิลปะ	วัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียม		ประเพณี	ของ

กันและกัน	และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ	 ในด้านคำาสอนทางพระพุทธศาสนาทั้ง

เถรวาทและมหายานได้เป็นอย่างดี
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	 มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	กบัการบรูณาการพระพทุธศาสนากบัศาสตร์

สมัยใหม	่พัฒนาจิตใจและสังคม	จะแบ่งเนื้อหา	พร้อมภาพประกอบ	๑๐	ด้าน	คือ	

(๑)	บทบาทด้านการวิจัยและพัฒนาหนังสือ	ตำาราและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา	

(2)	บทบาทด้านการส่งเสริมและพัฒนาพระสังฆาธิการรองรับการบริหารกิจการคณะสงฆ์

(3)	 บทบาทด้านการพัฒนาและฝึกอบรมพระธรรมทูตเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ในต่างประเทศ

(๔)	บทบาทด้านการพัฒนาจิตใจ	

(๕)	บทบาทในการสร้างสังคมสันติสุข

(๖)	บทบาทด้านช่วยเหลือสังคม		

(๗)	บทบาทด้านบริการวิชาการแก่สังคม		

(๘)	บทบาทด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน	

(๙)	บทบาทด้านทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	

(๑๐)	บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	ดังนี้	

มหาวิทยาลัยกับการบูรณาการ 

พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ 

พัฒนาจิตใจและสังคม

ตอนที่

๗
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๗.๑ บทบาทด้านการวิจัยและพัฒนาหนังสือ ตำาราและคัมภีร์ทาง

พระพุทธศาสนา
	 มหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาหนังสือตำาราและคัมภีร์ทาง

พระพุทธศาสนานับตั้งแต่ปี	2๕๐๐	เป็นต้นมา	จนถึงปัจจุบัน	เช่น	พระไตรปิฎกภาษาบาลี	ฉบับ

มหาจุฬาเตปฏิกำ	2๕๐๐	จำานวน	๔๕	เลม่	และพระไตรปฎิกภาษาไทย	ฉบบัมหาจฬุาลงกรณราช

วิทยาลัย		2๕3๙	จำานวน	๔๕	เล่ม

	 เมื่อวันท่ี	2๗	พฤษภาคม	พ.ศ.	2๕๕3	ทรงพระกรุณาโปรดฯ	ผู้บริหาร	มจร	 เฝ้า

ถวาย	และเฝ้าทูลละอองพระบาท	น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับ

มหาจุฬาฯ	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จ 

พระบรมโอรสาธริาช	สยามมกฎุราชกมุาร	เสดจ็ออกแทนพระองค	์	พระราชทานพระราชวโรกาส

ให	้พระธรรมสุธ	ี(พรี	์สชุาโต)	นายกสภามหาวทิยาลัย	มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย	นำาอาจารย	์ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแปล	และจัดพิมพ์

พระไตรปิฎกภาษาไทย	ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เฝ้าทูลละอองพระบาท	น้อมเกล้า

น้อมกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เพื่อทรงใช้	 

และพระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์	หน่วยงานภาครัฐ	และภาคเอกชน	ตามพระราชอัธยาศัย	

ณ	วังศุโขทัย	กรุงเทพมหานคร

	 ส่วนอัฏฐกถาภาษาบาลี	ฉบับมหาจุฬาอรรถกถา	2๕32-2๕3๔	จำานวน	๕3	 เล่ม 

อรรถกถาภาษาไทย	 ฉบับมหาจุฬาอรรถกถา	 จำานวน	 2๕๕๐-2๕๕๘	 จำานวน	 3๔	 เล่ม 

ส่วนที่เหลือกำาลังดำาเนินการอยู่

	 พระไตรปิฎก	ฉบับแก่นธรรม	จำานวน	๖	เล่ม

	  
	   	  

๖.๑ สถาบันสมทบภายในประเทศ
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ผู้บริหาร	คณาจารย์	ของมหาวิทยาลัย	เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายพระไตรปิฎก	ภาษาไทย	

ณ	วังศุโขทัย	เมื่อวันที่	2๗	พฤษภาคม	2๕๕3

	 เม่ือวันที่	3	ธันวาคม	พ.ศ.	2๕๕3	 	 เวลา	๑๕.๐๕	น.	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร	 เสด็จพระราชดำาเนินพร้อมด้วย	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์	 
พระวรชายาฯ	 ไปทรงเปิดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 และทรงเปิด
อาคาร	 มวก.	 ๔๘	พรรษา	ณ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 อำาเภอวังน้อย	 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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	 อีกทั้งยังดำาเนินการเกี่ยวกับหนังสือฎีกาภาษาบาลีและภาษาไทย	ปกรณ์วิเสส	หนังสือ

วิชาการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ		ตำาราเรียน	และหนังสือพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี

	 นอกจากนี้	 	ยังดำาเนินการพระไตรปิฎก	CD	ROM		ที่มีชื่อว่า	MCUTRAI		และยังจัด

พิมพ์หนังสือสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาต	ิเผยแพร่อีกด้วย
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การประชุมวิชาการระดับชาติ	ครั้งที่	๑	ประจำาปี	2๕๕๗

	  

	   	  

งานสัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่น 	  
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	 ด้วยเหตุท่ีพระพุทธศาสนามีความสำาคัญยิ่ง	 ในฐานะท่ีเป็นสถาบันหลักหนึ่งในสาม

สถาบันหลัก	อันมีผลต่อการดำารงคงอยู่ของชาติไทยดังกล่าวนั้น	การทำานุบำารุงรักษาพระพุทธ

ศาสนาจึงเป็นภารกิจของชนชาวไทยผู้เป็นพุทธบริษัททั้งมวล	ทั้งฝ่ายพระสงฆ์และอุบาสก

อุบาสิกา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ได้รับมอบหมายโดยพฤตินัยจากพุทธบริษัท	ให้เป็นผู้นำา

ในการเผยแผ่และทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา	จนกล่าวได้ว่าสังคมไทยได้มอบหมายความรับผิด

ชอบในการดำารงรักษาพระพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์	เป็นแกนหลัก	ดังนั้น	มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส	นครปฐม	 ร่วมกับภาควิชารัฐศาสตร์	คณะ

สงัคมศาสตร	์จงึขออนมุตัเิปดิหลกัสตูรประกาศนยีบตัรการบรหิารกจิการคณะสงฆ	์(ป.บส.)	ต่อม

หาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	และสภามหาวทิยาลยัในคราวประชมุครัง้ที	่3/2๕๔๘	

เมื่อวันศุกร์ที	่๘	มีนาคม	พ.ศ.2๕๔๘	ตั้งแต่ปีการศึกษา	2๕๔๘	เป็นต้นมา

	 หลังจากนั้นเป็นต้นมา	ทางคณะสงฆ์ช้ันผู้ปกครอง	 เห็นความสำาคัญของหลักสูตรนี้ 

ดังนั้น	พระภิกษุผู้จะขึ้นดำารงตำาแหน่งเป็นเจ้าอาวาส	จะต้องผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรการ

บริหารกิจการคณะสงฆ	์(ป.บส.)	จึงจะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส

	  

 ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓		สมเดจ็พระมหารัชมงัคลาจารย์	คณะผู้ปฏบิติัหน้าทีส่มเด็จ
พระสังฆราช	เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ	กรรมการมหาเถรสมาคม	เจ้าอาวาสวัดปากนำ้า	 (ปัจจุบัน
ดำารงตำาแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช)	 ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์	 ณ	 หอประชุม	 มวก.	 ๔๘	 พรรษา		
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	อยธุยา	โดยมพีระสงัฆาธกิารและครสูอนปรยิตัธิรรม	
ที่สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์เฉพาะในเขตปกครอง
คณะสงฆ์หนกลาง	และบางจังหวัดของหนตะวันออก	รวมจำานวนทั้งสิ้น	๕๘๖	รูป	 เข้ารับ
ประกาศนียบัตร

๗.๒ บทบาทด้านการส่งเสริมและพัฒนาพระสังฆาธิการ 
 รองรับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 32๙
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	 เมื่อ	23	พฤษภาคม	พ.ศ.2๕๕๑	สมเด็จพระพุฒาจารย์	 (เกี่ยว	อุปเสณมหาเถร)	
ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช	 (ในขณะน้ัน)	 เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ
และมอบวุฒิบัตรแก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ		รุ่นที่	๑๔		ณ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย	ตำาบลลำาไทร	อำาเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 	 	สมเด็จพระพุฒาจารย์	
ได้ประทานโอวาทตอนหนึ่ง	ความว่า	“พระธรรมทูตถือเป็นพระสงฆ์ที่ทำาหน้าที่ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา	จึงต้องมีจิตวิญญาณของความเสียสละ	และต้องทำางานโดยมุ่งหวังต่อความ		
เจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนามิใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตน	 ให้คำานึงถึงคุณขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าที่สั่งสอนหลักธรรมแก่เรา	และจะไปทำาหน้าที่ที่ใดก็ตามต้องพยายามรักษาชื่อ
เสียงของสถาบันทีให้การฝึกอบรมคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและต้องคำานึง
อยู่เสมอว่า	ความเป็นพระสงฆ์มิใช่เป็นพระของญาติโยมคนใดคนหนึ่งแต่เป็นพระสงฆ์ของปวง
ชนทกุเหลา่	ดงันัน้พระธรรมทูตทุกรปูควรตัง้ใจทำาหนา้ทีใ่นการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาดว้ยความ
เสียสละสมกับที่ได้รับการฝึกอบรมมา”		
								 โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ	 รุ่นที่	 ๑๔	 เริ่มดำาเนินการฝึกอบรม 
ตั้งแต่วันที่	๑	มีนาคม	พ.ศ.	2๕๕๑	ฝึกอบรมเป็น	3	ภาค	คือ	ภาคสาธารณูปการ	 โดยมุ่ง 
ฝึกพระธรรมทูตฯ	 ให้มีความรู้ความเข้าใจงานด้านการก่อสร้าง	การซ่อมแซมอาคารของวัด	 
ภาคจิตภาวนา เน้นการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน	ตามแนวสติปัฏฐานสูตร	และภาควิชาการ 
เป็นการฟงับรรยาย	อภปิราย	สมัมนา	ซึง่การฝกึอบรมคร้ังนี	้มพีระภกิษผุ่านหลักสูตรการอบรม
ทั้งสิ้น	๗๖	รูป

	  
๗.๓ บทบาทด้านการพัฒนาและฝึกอบรมพระธรรมทูต
 เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ
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พระธรรมทูตทั่วโลกกว่า	2๐๐	รูป	ร่วมสัมมนาหารือแนวทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน

	 เมื่อวันที่	๕	มิถุนายน	พ.ศ.2๕๕3	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ร่วมกับ

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา	สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	และวัดไทยกรุงวอชิงตัน	

ดี.ซี.ได้จัดสัมมนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศท่ัวโลก	ประกอบด้วย	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์	 เดนมาร์ก	อินเดีย	อังกฤษ	นอรเวย์	และนิวซีแลนด์	มาร่วมประชุม

สัมมนา	และร่วมพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล	๘๔	ปี	พระวิเทศธรรมรังสี๑	หรือหลวงตาชี	ทั้งนี้เพื่อ

ประเมนิผลการดำาเนินงาน	รบัฟงัความเห็นและหาแนวทางในการพฒันางาน	องคก์ร	และกจิการ

พระธรรมทูตไทยในต่างประเทศทั้งระดับท้องถิ่น	ระดับประเทศ	ถึงระดับนานาชาติ

	  

	  
  
๑
ปัจจุบัน	ดำารงสมณศักดิ์ที	่พระราชมงคลรังษี
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	 ในด้านการพัฒนาจิตใจนั้น	มหาวิทยาลัยฯ	มีสถาบันวิปัสสนาธุระ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย	ถือได้ว่าเป็นอีกส่วนงานหนึ่งได้บริการวิชาการแก่สังคม	 เพราะปัจจุบันมี

หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน	มาฝึกอบรมด้านการปฏบิตัธิรรมเป็นจำานวนมาก	และนสิติทีจ่ะ

จบเป็นพุทธศาสตรบัณฑิต	ทั้งปริญญาตรี	 โท	 เอก	ก็ต้องเข้าอบรมพัฒนาจิตใจ	 เป็นเวลาที่ 

แตกต่างกัน	เช่น	ปริญญาตรี	ปีละ	๑๐	วัน	

	 ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรม 

กัมมัฏฐานของพระนิสิต	 ระดับปริญญาตรี	 ทั้ง	๔	คณะ	ทุกปีการศึกษา	ณ	มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ตำาบลลำาไทร	อำาเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เป็นเวลา	

๑๐	 วัน	 และที่อื่นๆ	 ตามแต่มหาวิทยาลัยจะกำาหนด	 ซ่ึงในแต่ละปีจะมีพระนิสิตและนิสิต 

ฆราวาสร่วมปฏิบัติธรรมรวมทั้งสิ้น	๑,๐๐๐	กว่ารูป/คน

	 สำาหรับปริญญาโท-เอก	นั้น	นิสิตทุกหลักสูตรทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย	ต้องผ่าน 

การเข้าปฏิบตัธิรรมกมัมฏัฐานในสถานทีท่ีม่หาวทิยาลัยรับรอง	โดยกำาหนดให้	ปรญิญาโท	ไม่ตำา่

กว่า	3๐	วันและปริญญาเอก	ไม่ตำ่าว่า	๔๕	วัน	จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับปริญญา

๗.๔ บทบาทด้านการพัฒนาจิตใจ
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โดยในการเข้าปฏิบัติพระกัมมัฏฐานนั้น	 จะมีผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยได้พบปะ	 และ

กล่าวให้โอวาทแก่นิสิตซึ่งอยู่ปฏิบัติธรรมทุกๆ	ปี
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	 ในฐานะที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีจุดแข็งที่เป็นมหาวิทยาลัย 
พระพทุธศาสนาซึง่มรีากฐานสำาคญัในการเสรมิสรา้งสันติภาพทัง้ภายในและภายนอก	ตามแนว 
ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงเน้นว่า	“สุขอ่ืนยิง่กวา่ความสงบไมม่”ี	ดว้ยเหตนุี	้มหาวทิยาลยัภายใตก้ารนำา
ของพระพรหมบัณฑิต,	ศ.ดร.	จึงได้ดำาเนินนโยบายในการ	“ทุบกำาแพง	และสร้างสะพาน”	 
เพือ่เช่ือมสมานกับนกัการเมอืง	นกัสนัตภิาพ	และผูน้ำาศาสนา	เพ่ือเสรมิสรา้งสนัตภิาพทัง้ในระดบั
ประเทศ	และต่างประเทศ	ด้วยกิจกรรม	และโครงการต่างๆ	ต่อไปนี้

พบปะกับนายโคฟี	อันนัน	อดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ	และนายมาร์ตติ	อาห์ติซาร	
เจ้าของรางวัลโนเบิล	สาขาสันติภาพ	

๗.๕ บทบาทด้านในการสร้างสังคมสันติสุข
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	 สมเด็จพระพุฒาจารย์	 ประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช	 มอบหมายให้ 
พระธรรมโกศาจารย์	(ประยูร	มีฤกษ์	ธมฺมจิตฺโต)	ศาสตราจารย์,	อธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย	(มจร)	เป็นหัวหน้าคณะพระภิกษุสงฆ์รวม	๕	รูป	จาก	มจร	เพื่อพบปะผู้นำาสูงสุดทาง
ศาสนาอิสลาม	ของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์	ตามคำาเชิญของ	ดร.มูฮัมหมัด	ซัยยิด	ฏอนฏอวี	
ผู้นำาสูงสุดทางศาสนาอิสลามของอียิปต์	ซึ่งมี	นายนภดล	เทพพิทักษ์	เอกอัครราชทูตไทย	
ณ	กรุงไคโร	เป็นกำาลังสำาคัญในการประสานงาน

	  

	  	  

	  



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย33๖

จัดการประชุมผู้นำาศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน	ครั้งที	่๑ 
โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์	ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 

เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยลงนามความร่วมมือกับสำานักงานศาลยุติธรรม	และ
สถาบันพระปกเกล้า	เพื่อเปิดหลักสูตรปริญญาโท	และปริญญาเอก	สาขาสันติศึกษา
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จัดโครงการยุวชนอาเซียน	 เพื่อ
ภาษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	
จำานวน	3	 ครั้ง	 เพื่อนำายุวชน
อาเซียนมาศึกษา	และเรียนรู้ที่
จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขใน
ประชาคมอาเซียนบวกสาม	คือ	
จีน	เกาหลี	และญี่ปุ่น
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 การเจริญสัมพันธไมตรีกับผู้นำาศาสนาและบุคคลสำาคัญชาวต่างประเทศ
	 ผู้บริหารมหาจุฬาฯ	เข้าประชุมองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก	(พ.ส.ล.)	ครั้งที	่2๗ 
สมาคมพุทธแห่งประเทศจีน	 (Buddhist	 Association	 of	 China	 -	 BAC)	 เป็นเจ้าภาพ 
จดัการประชุมใหญ่องคก์ารพทุธศาสนิกสมัพนัธแ์หง่โลก	ครัง้ที	่2๗	และการประชมุใหญอ่งคก์าร
ยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก	 (ยพสล.)	ครั้งที่	๑๘	ณ	 เมืองเบ๋าจี	มณฑลซานซี	 เมื่อวันที่	 
๑๔	–	๑๙	ตุลาคม	พ.ศ.2๕๕๗	โดยมีผู้นำาชาวพุทธร่วมประชุมกว่าพันคน	จาก	๔๐	ประเทศ
	 พิธีเปิดงานประชุม	ณ	 วัดฟาเหมิน	และการประชุมที่โรงแรมหวังฝู่	 โดยการสนับสนุน 
ของรัฐบาลจีน	 ซ่ึงรัฐบาลจีนมีมติเลือกมณฑลซานซี	 เป็นสถานที่จัดงานเพราะถือว่าเป็น 
ต้นกำาเนิดพระพุทธศาสนาของประเทศจีน	และมีแหล่งวัฒนธรรมดั้งเดิมมากมาย	โดยเฉพาะ
เมืองซีอาน	อาทิ	 วัดพระถังซำาจั๋ง,	ถ้ำาลองเหมิน	ที่มีรูปแกะสลักหินกว่า	๑๐๐,๐๐๐	รูป	ทาง 
พุทธศาสนา,	วัดเส้าหลิน	เป็นต้น
	 สำาหรับหัวข้อการประชุมใหญ่	คือ	 เรื่อง	“พระพุทธศาสนาเพื่องานสาธารณกุศล”	โดย 
ได้มีการนำาเสนอผลงานของประเทศสมาชิกต่างๆในส่วนที่องค์กรพุทธได้เข้าไปให้ความช่วย
เหลอื	อาท	ิเหตกุารณส์นึามทิีเ่มอืงฟกูชูมิะญีปุ่น่,	การปกปอ้งมรดกโลกพทุธคยา	อนิเดยี	เปน็ตน้
	 ในส่วนขององค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก	 (ยพสล.)	 ยังได้มีการเลือกตั้ง 
คณะกรรมการบริหารชุดใหม่	ซึ่งผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย	ประเทศไทย	น.พ.พรชัย	พิญญพงษ์	 
ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานติดต่อกันเป็นสมัยที่	 3	 โดยจะมีวาระการดำาเนินงานไปถึง 
ปลายปีพุทธศักราช	2๕๕๙
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 ผู้บริหารมหาจุฬาฯ พบ ‘บันคีมูน’ โชว์งานวิสาขะ ร่วมถกผู้นำาศาสนาสร้าง 

สันติภาพโลก 

	 ตามที่พระโสภณวชิราภรณ์	รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

(มจร)	ฝ่ายกิจการต่างประเทศ	และพระมหาสุเทพ	สุปณฺฑิโต	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบ	

ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมผู้นำาศาสนาโลก	ซึ่งจัดขึ้น	ณ	กรุงอัสตานา	ประ

เทศคาซัคสถาน	ในวันที่	๑๐-๑๑	มิถุนายน	พ.ศ.2๕๕๘		โดยมีนายนูรสุลตาน	นาซารบาเยฟ	

ประธานาธิบดี	เป็นประธานเปิดการประชุม
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 ภริยารองประธานาธิบดีสหภาพเมียนมาร์ และคณะผู้แทนเข้ากราบนมัสการ 

อธิการบดี มจร 

 เมือ่วนัที	่๑๙	พฤษภาคม	พ.ศ.2๕๕๖		นางเชว	มนู	ภริยารองประธานาธบิดสีหภาพเมยี

นมาร์	พร้อมผู้ช่วยส่วนตัวและคณะผู้แทนได้เข้ากราบนมัสการพระพรหมบัณฑิต,	ที่สำานักงาน

อธกิารบด	ีมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั		อำาเภอวงันอ้ย		จงัหวดัพระนครศรอียธุยา
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 ก. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในต่างแดน

 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุนากิสที่ประเทศเมียนมาร์

เมื่อประเทศเมียนมาร์	 ได้ประสบกับภาวะภัยพิบัติอันเนื่องมาจากพายุนากิสพัดถล่ม	ทำาให้เกิด

ความสญูเสียทัง้ชีวติและทรพัยส์นิ	ท้ังพระ	สงฆแ์ละประชาชนชาวพมา่ตา่งไดร้บัความเดอืดรอ้น	

หลายหน่วยงานและองคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชนใน	ประเทศไทยต่างระดมใหค้วามชว่ยเหลอืบา้ง

แลว้น้ัน	ในดา้นพระสงฆ์	สมเดจ็พระพฒุาจารย์	ประธานคณะผูป้ฏบิตัหินา้ทีส่มเดจ็พระสงัฆราช	

ได้มีบัญชาประสานกับรัฐบาลไทยเพื่อจัดส่งผ้าไตรจีวรเพ่ือนำาไปถวายพระสงฆ์	พม่า	จำานวน	

๑๐,๐๐๐	ไตร	แตเ่นือ่งจากความเสยีหายมบีรเิวณกวา้งพระสงฆเ์มยีนมาร	์ยงัตอ้งการความชว่ย

เหลือเพิ่มเติม	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ร่วมกับวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร	

เสถียรธรรมสถาน	พล.อ.วิชิต	ยาทิพย์	อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก	และ	Dr.	KHIN	SHWE					

จึงดำาริในการเชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่า	ร่วม	บริจาคผ้าไตรจีวร	เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนำา

ไปถวายพระภิกษุสามเณรและแม่ชีชาวเมียนมาร์	ซึ่งนำาไปถวายโดยตรงที่ประเทศเมียนมาร์	ใน

วันที่	2	-	๕	มิถุนายน	2๕๕๑	

	  

๗.๖ บทบาทด้านการช่วยเหลือสังคม
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ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น
	 	เมื่อวันที	่2๕	มิถุนายน	พ.ศ.	2๕๕๔	พระธรรมโกศาจารย	์๑	อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ	2	 (ไสว	 โชติโก)	รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	พร้อมคณะผู้บริหาร		

ผู้ทรงคุณวุฒิ	นักวิจัย	มจร	และผู้เข้าร่วมสัมมนาจากประเทศญี่ปุ่น	 ได้ร่วมใจสวดมนต์และ

อธิษฐานจิตให้ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุ่น

	 ประเทศญี่ปุ่นได้ประสบเหตุแผ่นดินไหวระดับ	๙	ริกเตอร์	ก่อให้เกิดคลื่นสึนามิ	ถล่มที่

เมืองเซนได	จังหวัดมิยางิ	เมื่อเดือนมีนาคม	พ.ศ.2๕๕๔	ที่ผ่านมา	ทำาให้มีผู้เสียชีวิต	๑๕,๕๔๗	

คน	สูญหาย	๕,3๔๔	คน	และบาดเจ็บเป็นจำานวนมาก	จึงมีการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาร่วม

กันทั้งสองฝ่ายเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับ	และเยียวยาจิตใจแด่ผู้ประสบภัย	ภายหลังจบ

การสัมมนางานวิจัยเรื่อง	“การศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่น”ณ	ห้องประชุม	ชั้น	2	

โรงแรม	Kyoto	Royal	Hotel		สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างยิ่ง

 

  
๑
ปัจจุบันดำารงสมณศักดิ์ที	่พระพรหมบัณฑิต

  
2
ปัจจุบันดำารงสมณศักดิ์ที	่พระโสภณวชิราภรณ์
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 ข. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศ

 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้าท่วม ๒๕๕๔ 

	 มหาวิทยาลัยได้ทำางานเพื่อช่วยเหลือสังคม	เช่น	 เป็นที่พักพิงของผู้ประสบภัยนำ้าท่วม 

ปี	2๕๕๔	มจร	ร่วมเป็นศนูย์ช่วยเหลอืและฟ้ืนฟผููป้ระสบอทุกภยัของจังหวดัพระนครศรีอยธุยา

	  	 สมเดจ็พระเทพฯ	มดีำารสัให้	มลูนธิชิยัพฒันา	ร่วมกบั	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย	 และโรงเรียนจิตรลดา	 ร่วมกันช่วยเหลือและฟื้นฟูผู ้ประสบอุทกภัยของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา	ณ	อาคารหอฉัน	และอาคารเรียนรวม	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	ตัง้แต่วนัที	่๑๐	ตลุาคม	พ.ศ.2๕๕๔	เป็นต้นไป	โดยให้จังหวดั
พระนครศรีอยุธยา	เป็นกำาลังสำาคัญในการคัดเลือกและนำาคนที่ประสบภัยมาส่ง	ณ	ที่พักที่จัดไว้		
พร้อมกนันีไ้ด้จดัอาหาร	เครือ่งดืม่	ยารกัษาโรค	เสือ้ผ้า	และเครือ่งใช้ทีจ่ำาเป็นไว้ให้ผูท้ีม่าพกัทกุคน
	 เมือ่วนัที	่๑๑	ตลุาคม	พ.ศ.2๕๕๔	เวลา	๑๗.๐๐	น.	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยาม
บรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนินไปยังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 อำาเภอ
วังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สถานที่ตั้งศูนย์ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยนำ้าท่วมของมูลนิธิ
ชัยพฒันา	ซึง่มพีระราชดำารใิห้มลูนธิชิยัพฒันาจดัต้ังขึน้	เพ่ือรองรบัผูป้ระสบภยัทีอ่พยพออกจาก
บ้านเรือนที่ถูกนำ้าท่วม	และเป็นสถานท่ีรับบริจาคของใช้ที่จำาเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย	
โอกาสนี	้ทอดพระเนตรครวัของบรษิทัการบินไทย	จำากดั	มหาชน	ซ่ึงมาประกอบอาหารแจกจ่าย
ผูป้ระสบภัย	วนัละ	๑,๐๐๐	กล่อง	จนกว่านำา้จะลด	และทรงชมิผดักระเพราไก่สบั	ซึง่เป็นอาหาร
เลี้ยงดูผู้อพยพ
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จฯ	ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	

ณ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	อำาเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อธิการบดี	ได้พาคณะสิงห์อาสาเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยนำ้าท่วม	

ณ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	อำาเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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	 นอกจากนี้	มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	เปลี่ยน

ศนูยช่์วยเหลอืฟืน้ฟผููป้ระสบภยัฯ	เป็นชมุชนเชงิสรา้งสรรค	์สรา้งขวญักำาลงัใจใหแ้กผู่ป้ระสบภยั	

ณ	มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	อำาเภอวงันอ้ย	จังหวดัพระนครศรีอยธุยา	:	มลูนธิิ

ชัยพฒันารว่มกบั	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	เปลีย่นศนูยช์ว่ยเหลอืฟืน้ฟผููป้ระสบ

ภยัฯ		เปน็ชมุชนเชงิสรา้งสรรค	์	สรา้งขวญักำาลงัใจใหแ้กผู่ป้ระสบภยัฯ	จดักจิกรรมเชงิสรา้งสรรค์

สร้างขวัญกำาลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำาท่วม		โดยชุมชนเพื่อชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมแก่ผู้ประสบ

ภัยฯ	ที่พักพิงอยู	่ณ	ศูนย์ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำาท่วมมูลนิธิชัยพัฒนา	โรงเรียนจิตรลดา	

และ	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	ในชว่งสายมพีธิบีำาเพญ็กศุลเจรญิพระพทุธมนต์	

ถวายภัตตาหารเพลพระเจา้หนา้ทีแ่ละพระอาสาสมคัร	และในชว่งค่ำาหลังทำาวตัรเยน็		ไดรั้บความ

เมตตาจากพระมหาวชิาญ	สวุชิาโน	หวัหนา้ฝา่ยฝกึอบรม	สว่นธรรมนเิทศ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย	 (ตำาแหน่งในขณะนั้น)	ซึ่งได้รับมอบหมายทำาหน้าที่เป็นประธานเปิดป้าย

ชุมชนอย่างเป็นทางการภายในศูนย์ฯ	ที่จำาลองข้ึนเป็นชุมชนระดับอำาเภอ	มีการบริหารจัดการ

ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประสบภัยฯ	มีส่วนร่วมในการทำาหน้าที่บริหารกิจการต่างๆ	ภายในกลุ่มของ

ตนที่จำาลองเป็นหมู่บ้านและตำาบล	มีกำานัน	ผู้ใหญ่บ้าน	และอาสาสมัครร่วมกันทำาหน้าท่ี	ช่วย

เหลือดูแลซึ่งกันและกัน		ทั้งด้านความสะอาด		ด้านความปลอดภัย		อย่างครบวงจร	ภายใต้การ

ดแูลของพระเจา้หนา้ท่ีและพระอาสาสมคัร	ทีเ่ข้ามาชว่ยเหลอืฟืน้ฟดู้านจติวญิญาณอยา่งใกลช้ดิ	

สอดคล้องกับชื่อตำาบลที่ผู้ประสบภัยฯ	ต่างร่วมกันตั้งขึ้นเองว่า	“มีสติ,	อดทนไว้,	รวมใจ,	เพียง

พอ,	สังคมเป็นสุข”	ซึ่งสื่อความหมายถึงการพัฒนาชีวิตของตนในยามทุกข์ยากนี้ได้อย่างงดงาม		

เมื่อ	3	พฤศจิกายน	พ.ศ.2๕๕๔
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 หลักสูตรแกนกลางการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน

หลักสูตรแกนกลางสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา	(๑2	ปี	ป.๑	-	ม.๖)	ได้ดำาเนินการจัดทำาขึ้น

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2๕๔2	มาตรา	2๗	มุ่ง

ทำาให้ผู้เรียนม	ี“ความเป็นไทย	ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ”	โดยเริ่มดำาเนินการเป็นรูปธรรม

เมือ่มหาเถรสมาคมไดพ้จิารณามอบหมายให้	พระเทพวรเมธ	ีเลขานกุารแมก่องธรรมสนามหลวง	

และพระเทพโสภณ๑	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	เป็นผู้แทนมหาเถร

สมาคมร่วมพิจารณาหลักสูตรกับกรมวิชาการ

	 ด้วยการสนับสนุนของ	ดร.สิริกร	มณีรินทร์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	

ช่วยอำานวยการประสานงาน	จนได้ข้อตกลงร่วมกันออกคำาสั่งกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่	 

23	มกราคม	พ.ศ.2๕๔๕	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำารายละเอียดสาระการเรียนรู้ 

พระพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๑2	ปี	 มีพระธรรมปิฎก	 (ป.อ.ปยุตฺโต) 

ดร.สิริกร	มณีรินทร์	 	ศ.(พิเศษ)	จำานงค์	ทองประเสริฐ	และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 เป็นต้น 

เป็นที่ปรึกษา	มีพระเทพโสภณ	อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็น

ประธานกรรมการ	มีกรรมการรวม	๖3	รูป/คน	ดำาเนินการจัดทำารายละเอียดหลักสูตรสาระ

การเรียนรู้พระพุทธศาสนามีเนื้อหาสาระครอบคลุมเนื้อหาในประเด็นสำาคัญท้ังการออกแบบ

กิจกรรม	สื่อ	และกระบวนการเรียนรู้พระพุทธศาสนา	การจัดทำาคู่มือสาระการเรียนรู้พระพุทธ

ศาสนา	และการจัดอบรมครูสอนพระพุทธศาสนา	

	 ด้วยกำาลังสติปัญญาของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	 ในการทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ตามที่ 

กล่าวแล้ว	ทำาให้การจัดทำารายละเอียดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2๕๔๔	สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดีในขั้นตอนต่างๆ	

	 โดยสรุปแล้ว	สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา	คือ	“สอนให้รู	้ (ปริยัติ)	ทำาให้ดู	 (ปฏิบัติ)	

อยู่ให้เห็น	 (ปฏิเวธ)	อบรมให้เด็กเป็นคนดีมีศีลธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนา	มีเบญจศีล

เบญจธรรมเป็นอย่างน้อย	ภายใต้มาตรฐานตามหลักไตรสิกขา	ดังนี	้

	 ๑.	ส.	ผู้เรียนมีความรู้ทางพระพุทธศาสนา	(Knowledge)	“อธิปัญญาสิกขา”

	 2.	ส.	ผู้เรียนมีค่านิยมและศรัทธาในพระพุทธศาสนา	(Attitude)	“อธิจิตสิกขา”

	 3.	ส.	ผู้เรียนประพฤติตามหลักธรรมและนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน	(Process)	“	อธิสีลสิกขา”

  
๑	
ปัจจุบัน	ดำารงสมณศักดิ์ที	่พระพรหมบัณฑิต

๗.๗ บทบาทด้านบริการวิชาการแก่สังคม
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	 ผลสืบเนื่องจากการจัดทำารายละเอียดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนานั้น	ทำาให้เกิด

โรงเรียนวิถีพุทธ	คือ	โรงเรียนที่เน้นเรื่องปฏิบัต	ิให้เป็นคนดีมีศีลธรรมเริ่มตั้งแต่นักเรียน	ครูบา

อาจารย์	กระทั่งผู้บริหารปฏิบัติตนมีศีลมีธรรมตลอดเวลา	นอกจากนี้ใช้เป็นคู่มือประกอบการ

เรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอีกด้วย	
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 บทบาทโรงเรียนวิถีพุทธ (การศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์)  

	 โรงเรยีนวถีิพทุธ	หมายถงึโรงเรยีนในวถีิแหง่ปญัญา	ทีพ่ฒันาอยา่งบรูณาการในระบบแหง่

ไตรสกิขา	สู่ความเปน็พทุธ	ผูเ้ขา้ถงึธรรม	ทำาใหเ้ปน็อสิระ	โดยมชีวีติทีด่	ีเจรญิงอกงาม	มคีวามสขุ

จริงแท้และอยู่ร่วมสงัคมอย่างสรา้งสรรคเ์กื้อกลู	สามารถนำาโลกไปในวิถทีีถู่กตอ้ง	ตามหลักแห่ง

วิถี	

	 ในปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ร่วมกับสำานักพัฒนานวัตกรรม

การศึกษา	สพฐ.	ได้สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งมีจำานวน	2๐,๐๐๐	กว่าแห่ง	ในด้าน

วิชาการ	ด้านการประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำา	ตามเกณฑ์มาตรฐาน	ในอัต

ลักษณ	์2๙	ประการ	เข้ารับโล่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำา	และทุนพัฒนาเครือข่าย	ซึ่งเริ่มอย่างเป็น

รูปธรรม	ตั้งแต่ปีพุทธศักราช	2๕๕3	เป็นรุ่นที่	๑	ปัจจุบัน	2๕๕๘	สำาเร็จเป็นรุ่นที่	๖	แล้ว	รวม

จำานวนโรงเรยีนวถิพีทุธชัน้นำาทัง้สิน้	๗๗๕	แหง่	ในปเีดยีวกนันี	้ไดม้กีจิกรรมพเิศษเฉลมิพระเกยีรต	ิ

๖๐	พรรษา	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีกำาหนดใหม้กีารคดัเลอืกโรงเรยีน

วิถีพุทธพระราชทาน	อีกจำานวน	2๗	แห่ง	จึงรวมเป็นจำานวน	๗๘2	แห่ง	

	  

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=about&code=๐๔
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ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย3๕2

            พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา
	 		พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา	เกิดขึ้นโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาเริ่ม
ตั้งแต่ปี	พุทธศักราช		2๕๔3		เป้าหมายคือการนำา	พระบัณฑิตอาสา	ปฏิบัติศาสนกิจครอบคลุม
ในหมู่บ้านชาวเขา	๘		จังหวัดภาคเหนือตอนบน	โดยคัดเลือกนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขต	วิทยาลัยสงฆ์	และห้องเรียนต่างๆ	ที่อาสาสมัครมาเป็นพระบัณฑิต
นักพัฒนาบนพื้นที่สูงในเขตทุรกันดาร	กระบวนการทำางานเน้นความต่อเนื่องมั่นคงและการ
ทำางานแบบเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ	หมู่บ้านเป้าหมายที่จัดส่งพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาใน
เขตภาคเหนือตอนบนได้แก	่จังหวัดเชียงใหม่	ลำาปาง	แม่ฮ่องสอน	ลำาพูน		เชียงราย	แพร	่	น่าน	
ตาก	และพะเยา	ชาติพันธุ์ชนเผ่าคือ	กะเหรี่ยง		เย้า	มูเซอ	ลีซอ	ม้ง		ลั๊วะ	อาข่า	ไทยใหญ่	จีนยูน
นาน	และไทลื้อ	จากการดำาเนินงานของโครงการ	พระบัณฑิตอาสาฯ	ที่ผ่านมา	มีคณะสงฆ์พระ
สงัฆาธกิาร	องค์กรในชมุชน	หนว่ยงานราชการใหก้ารตอบรับและใหค้วามร่วมมอืในการทำางาน
เผยแผ่พระพุทธศาสนา	และการพัฒนาคุณภาพชีวิตชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงเป็นอย่างดี	อาศรม
พระบัณฑิตอาสาฯ	จึงเป็นจุดศูนย์กลางในการพัฒนาด้านจิตใจ		และเป็นแหล่งเรียนรู	้ได้อย่าง
แท้จริง		
			 การทำางานมกีารประสานรว่มกบัคณะสงฆใ์นพืน้ที	่	โครงการพระธรรมจารกิสว่นภมูภิาค	
วัดศรีโสดา	ทหารกองกำาลังผาเมือง	กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่	33	 โครงการ
หลวง	กรมสุขภาพจิต		สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		ศูนย์พัฒนาสังคม		มูลนิธิพิทักษ์
ประชาชาติ	และองค์กรภาคีต่างๆ	ตลอดถึงหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์บน
พืน้ทีส่งู	เพือ่ใหท้างพระบณัฑติอาสาฯ	เขา้ชว่ยในดา้นการอบรมคณุธรรม	จรยิธรรม		ใหแ้กช่มุชน
บนพื้นที่สูง	ตามรอยตะเข็บชายแดนภาคเหนือ	ร่วมกันดูแลแก้ไขปัญหาความมั่นคง	ปัญหาการ
อพยพแรงงาน		ปัญหายาเสพติด	ส่งเสริมการศึกษา	เป็นต้น		โดยมีวัตถุประสงค์หลักเช่น		เพื่อ
เผยแผพ่ระพทุธศาสนาแกก่ลุม่ชาตพินัธุบ์นพืน้ทีส่งูเพือ่ชว่ยพฒันาจติใจตามแนวพระพทุธศาสนา	
และสนองตอบนโยบายของรฐับาลตามแผนพฒันา	เศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ	เพือ่ส่งเสริมการ
ศึกษาเพื่อเยาวชนแกนนำาชาวพุทธบนพื้นที่สูง		

	 ในการดำาเนินงานที่ผ่านมานับตั้งแต่
ปี	2๕๔3	มีจำานวนอาศรมทั้งสิ้น	จำานวน	 	3๖	
อาศรม		 ใน	๔	 	 เขตพื้นที่	๔	 จังหวัด	ประกอบ
ด้วย	 (๑)	 เชียงใหม่	 (2)	 เชียงราย	 (3)	ลำาปาง	
และ	(๔)	แม่ฮ่องสอน	เช่น	พระคาเซดาไฮ		เขม
โก	บ้านห้วยผักกูด	ตำาบลแม่ศึก	อำาเภอแม่แจ่ม	
จงัหวดัเชยีงใหม	่พระวรีะวฒัน	์ชตุนิธฺโร	บา้นหว้ย
ส้านลีซอ	ตำาบลห้วยชมพู	อำาเภอเมืองเชียงราย	
จังหวัดเชียงราย	  
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ภาพกิจกรรมโครงการพระบัณฑิตพัฒนาชาวเขา
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 พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
	 พระพรหมบณัฑติ	กลา่ววา่	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	เปน็มหาวทิยาลยั
ของคณะสงฆไ์ทยอยูใ่นกำากบัของรฐับาล		ไดร้ว่มสง่เสรมิสนบัสนนุการศกึษาทางพระพทุธศาสนา
ตรงตามความมุง่หมายและหลกัการของพระราชบญัญติัการศกึษาแหง่ชาติ		พ.ศ.2๕๔2	ทีก่ล่าว
มาแลว้นัน้อยา่งเปน็รปูธรรม	ปัจจบัุนรฐับาลใหม้หาวทิยาลยับรหิารโครงการพระสอนศลีธรรมใน
โรงเรียน	ซึ่งมีพระสงฆ์ในแต่ละท้องถ่ินเข้าไปช่วยสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศ		จำานวน	
๑๘,๐๐๐	รูป	เมื่อ	3	กรกฎาคม	2๕๕๖	ณ	อาคาร	มวก.	๔๘	พรรษา	มจร	วังน้อย	อยุธยา
	 พระครปูลดัสวุฒันบัณฑิตคณุ	(วลัลพ	โกวโิล)	ผู้อำานวยการสว่นธรรมนเิทศ๑		มหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	และเลขานุการ	โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	บอกว่า
ปัจจุบันมีครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	ที่สังกัด	มจร	ทั้งหมด	๑๘,๐๐๐	รูป	รับผิดชอบสอน
เด็กนักเรียนกว่า	๑	แสนคน		 ในวิชาหลัก	คือสอนวิชาพุทธศาสนาอยู่ในกลุ่มวิชาศาสนาและ
วัฒนธรรม		รวมทั้งอบรมศีลธรรมจรรยา	นำาสวดมนต์ไว้พระปฏิบัติธรรมในโรงเรียน	นอกจากนี้
แล้ว	ยังสอนวิชาธรรมศึกษา	ในโรงเรียน	(ตรี	โท	เอก)	และพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธของกระทรวง
ศึกษาธิการที่มีอยู่กว่า	2	หมื่นแห่ง	ณ	อาคาร	มวก.		๔๘	พรรษา	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย	อำาเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

  
๑	
ปัจจุบัน	เป็นผู้อำานวยการสำานักงานพระสอนศีลธรรม		มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๗.๘ บทบาทด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
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 บทบาทหน้าที่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

	 พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	หมายถึง	พระที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพระสอนศีลธรรม	

ในโรงเรยีน	สงักดัสำานกังานพระสอนศลีธรรม		มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	จำานวน	

๑๘,๐๐๐	รูป	เข้าไปสอนศีลธรรม	แก่เด็กนักเรียน	นักศึกษา	จำานวน	มากกว่า	๑,๔๐๐,๐๐๐	คน	

ในสถานศึกษาต่างๆ	ทั่วประเทศ	มากกว่า	๑2,๐๐๐	แห่ง		

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	ไดส้ง่พระสอนศลีธรรมตามจำานวนดงักลา่วเขา้ไปทำา

หนา้ทีใ่หบ้รกิารวชิาการดา้นพระพทุธศาสนาตามนโยบายของมหาวทิยาลยัแลว้	ตอบสนองงาน

คณะสงฆ	์ตามมตมิหาเถรสมาคม	และนโยบายของรฐับาล	สอนศลีธรรมแกเ่ดก็นกัเรยีน	นกัศกึษา	

ตามบทบาทอย่างน้อย	๔	ข้อ	คือ		

	 ๑.	สอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา	:	หลักสูตรแกนกลางวิชาพระพุทธศาสนา

	 2.	อบรมศีลธรรม	จรรยา	พัฒนาเด็กให้เป็นคนดีมีศีลธรรม

	 3.	สอนธรรมศึกษา

	 ๔.	พัฒนา	ส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ
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 ผลงานและผลกระทบต่อสังคม

	 จากการดำาเนนิงานบรกิารวชิาการพระพทุธศาสนาดังกล่าวอยา่งต่อเนือ่ง	ของสำานกังาน		

พระสอนศีลธรรม	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ทำาให้เกิดผลกระทบที่ดีต่อสังคม	

ท้ังในเชงิปรมิาณดงักลา่วแลว้	และเชงิคณุภาพ	คอื	ได้ตอบสนองนโยบายยทุธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพคนและสังคมไทย	ตามแผนพัฒนาประเทศ	 ท่ีให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคนให้มี

คณุธรรมนำาความรู	้เกดิภมูคิุม้กนัโดยพฒันาจติใจควบคูก่บัการพัฒนาการเรียนรู้ของคน	ทกุกลุ่ม	

ทุกเพศ	ทกุวยั	ตลอดชวีติ,	พระสอนศลีธรรมในโครงการฯ	ได้รับการพัฒนาคณุภาพ	เพ่ิมศกัยภาพ	

สามารถบรกิารวชิาการดา้นพระพทุธศาสนา	นำาสนัติสขุมาสูส่งัคม,	นกัเรยีนในสถานศกึษาต่างๆ	

ได้ใกล้ชิดกับพระสงฆ์	ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจากพระสงฆ์โดยตรง	สามารถนำา

ไปประยุกต์ปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
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 บวชเณรภาคฤดูร้อน/บวชเนกขัมมจาริณี
	 เมื่อวันที่	๖	เมษายน	พ.ศ.2๕๕๗	พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.	อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ได้เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ณ	อุโบสถกลางน้ำามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

โดยมี	ฯพณฯ	พงษ์เทพ		เทพกาญจนา	รองนายกรัฐมนตรีและนายแพทย์รัศมี-คุณหญิงสมปอง	

วรรณิสสร	พร้อมคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีดังกล่าว	

	   	  

	  	 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีเสดจ็พระราชดำาเนนิไปในพธิบีรรพชา

สามเณร	(นกัเรยีนโรงเรยีนจติรลดา	บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้น	๑๔๔	รปู	บวชศีลจารณิ	ี๑2๕	

คน)	ในโครงการ	๖๐	พรรษา	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	จิตรลดาบรรพชาภิวันทน	์	โดยมี

พระพรหมบัณฑิต	ศ.ดร.	อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นอุปัชฌาย์	

๑๕.๐๐	น.	วันศุกร์ที่	2๗	มีนาคม	พ.ศ.2๕๕๘	ณ	อาคาร	มวก.๔๘	พรรษา	มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	อำาเภอวังน้อย	พระนครศรีอยุธยา
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	 ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	จัดโครงการ	“๖๐	พรรษา	สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	จิตรลดา	บรรพชาภิวันทน์”	บวชสามเณรและบวชศีลจาริณี	ถวายเป็น

พระราชกศุลแดส่มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี	ทรงเจริญพระชนมาย	ุ๕	รอบ	

ในวันที่	2	เมษายน		2๕๕๘		ระหว่าง	วันที่	2๗	มีนาคม	ถึงวันที	่๑๙		เมษายน	พ.ศ.2๕๕๘	นี้		

“ซิโก้”	เกียรติศักดิ	์เสนาเมือง	ได้นำาลูกสาว	3	คนบวชศีลจาริณี		ในโครงการนี้ด้วย
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๗.๙ บทบาทด้านทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

 วิสาขบูชาโลก
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 มหกรรมภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในประชาคมอาเซียน
	 เมือ่วนัที	่2๗-2๘	มถุินายน		พ.ศ.2๕๕๗		วทิยาลยัพทุธศาสตรน์านาชาติ	(International	

Buddhist	Studies	College-IBSC)	ไดเ้ขา้รว่มจดัซุม้นทิรรศการในงาน	“มหกรรมภาษา,	ศาสนา	

และวฒันธรรมประจำาชาตอิาเซยีนครัง้ที	่๑″	ณ	อาคารหอประชมุ	มวก.	๔๘	พรรษา		มหาวทิยาลยั

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั		อำาเภอวงันอ้ย		จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	โดยไดร้บัความรว่มมอื

ร่วมใจจากคณาจารย	์	นิสิต	และเจ้าหน้าที่	IBSC	เป็นอย่างดี	

	   	  

	   	  



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3๖๑

 ค่ายยุวชนอาเซียน เพื่อภาษา ศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ
	 เมื่อ	๔	มิถุนายน	พ.ศ.	2๕๕๖	สถาบันภาษา	และโครงการปริญญาโท	สาขาสันติศึกษา	

มจร	 ได้จัดทำาโครงการยุวทูตอาเซียนศึกษาเพ่ือสันติภาพ	โดยได้นำาเด็กและเยาวชนจาก	๑๐	

ประเทศอาเซียน	และจากประเทศญี่ปุ่น	สาธารณรัฐประชาชนจีน	และสาธารณรัฐเกาหล	ีหรือ

เรียกว่า	อาเซียน+3	เข้าร่วมกว่า	3๐	คน	มาเข้าค่ายระหว่างวันที่	2๑-2๗	พฤษภาคม	2๕๕๖	

เป็นการชิมลาง	และจัดต่อเนื่องมาเป็นปีท่ี	3	ในปี	2๕๕๘ภายใต้การดำาเนินการของพระมหา

หรรษา	ธมฺมหาโส,รศ.ดร.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ		

 

	  

	  

	  



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย3๖2

 สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ

	 กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่อุโบสถกลางนำ้า	มหาจุฬาฯ	วังน้อย	มีพุทธศาสนิกชนจำานวน

กว่า	๔,๐๐๐	รูป/คน	ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีวิถีไทย	วิถีพุทธ	เพื่อความเป็น

สิริมงคลในการข้ามพุทธศักราชใหม่ด้วยใจท่ีสุข	สงบเย็น	ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลยัร่วมมอืกับการท่องเทีย่วแห่งประเทศ	ไทยได้จดังานสวดมนต์ข้ามปีเป็นครัง้แรก	เมือ่วนั

ที	่3๑		ธันวาคม	พ.ศ.2๕๕๖

	  

	  



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3๖3

 เดินธรรมยาตราเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม  

	 เมื่อ	 ๑	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2๕๕๖	 เดินการกุศลธรรมยาตรา	 ณ	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย	อำาเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

	  	  

	  

	  



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย3๖๔

  โทรทัศน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา

	  

	  



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3๖๕

 สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
	 เมื่อวันที่	๑3-๑๔	มกราคม	พ.ศ.2๕๕3	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ได้
เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม	คณะกรรมการอำานวยการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา
นานาชาตข้ึิน	ณ	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	วดัมหาธาตุ		กรุงเทพมหานคร		โดย
มพีระธรรมโกศาจารย,์ศ.ดร.		อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	เปน็ประธาน	
ซึ่งท่านกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการคร้ังแรก	ของคณะกรรมการ
สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ	ซึ่งประสบผลสำาเร็จจาก	คณะกรรมการเรา	มี	
๑๗	ท่าน	จาก	๑๕	ประเทศและมา	๑๖	ท่าน	จาก	๑๕	ประเทศ	รวมทั้งประธานสังฆราชจาก
ประเทศจีนด้วย
	 พระธรรมโกศาจาย์,ศ.ดร.	อธกิารบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประธาน
กรรมการบรหิารสมาคมวสิาขบูชาโลก	และมหาวทิยาลยัพระพทุธศาสนานานาชาตเิปน็ประธาน
การประชุมคณะกรรมการเตรียมการวันวิสาขบูชาโลก	ณ	สำานักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	อำาเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		ปัจจุบัน	ดำารงสมณศักดิ์เป็น	พรหมบัณฑิต

๗.๑๐ บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย3๖๖

 สภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV)
	 ในวันอาทิตย์	ที	่2๕	มกราคม	พ.ศ.2๕๕๘	เวลา	๐๙.๐๐	น.	มีการประชุมคณะกรรมการ

บริหารสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก	(	EXCO)	โดยมีพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.	อธิการบดี	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	พร้อมทั้ง	พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร.	รองอธิการบดี

ฝา่ยวชิาการ	และคณะผูบ้รหิารเขา้รว่มประชมุ	ในการนีค้ณะกรรมการบรหิารสมาคมสภาสากล

วันวิสาขบูชาโลก	 ได้ประชุมหาข้อตกลงเรื่องการจัดงานวิสาขโลก	ปี	2๕๕๘	ที่จัดขึ้นในวันที่	 

2๘	-	3๐	พฤษภาคม	พ.ศ.2๕๕๘	ณ	หอ้งประชมุ	๔๐๑	อาคารสำานกังานอธกิารบดี	มจร	อำาเภอ

วังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	  

	   	  



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3๖๗

	  

		ปัจจุบัน	ดำารงสมณศักดิ์เป็น	พรหมบัณฑิต

	   	  

 พระไตรปิฎกฉบับสากล (Common  Buddhist Text=CBT)
	 เมื่อวันพุธ	ที่	2๗	พฤษภาคม	พ.ศ.2๕๕๘	เวลา	๑๐.3๐	น.	พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.	

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นประธานกรรมการการประชุมร่วม

กับคณะกรรมการจัดทำาต้นฉบับพระไตรปิฎกฉบับสากล	(Common	Buddhist	Text	 :	CBT)	

ณ	ห้องประชุม	๔๐๑	สำานักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ตำาบลลำา

ไทร	อำาเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	 การประชุมในครั้งนี้	 เป็นการสรุปเนื้อหาที่ได้รวบรวมคำาสอนทางพระพุทธศาสนา 

ทั้งเถรวาท	มหายาน	และวัชรยาน	ที่ปรากฎเป็นภาษาต่างๆ	ให้มีการใช้ภาษาให้ถูกต้องชัดเจน		

เพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นการประชมุเชงิปฏบิตักิาร	(Workshop)	ในงานวิสาขบชูาโลกครัง้	๑2 

ทีป่ระเทศไทยเปน็เจา้ภาพในการจดังานเฉลมิฉลองฯ	ในระหวา่งวนัท่ี	2๘	-	3๐	พฤษภาคม	พ.ศ.

2๕๕๘	ณ	หอประชุม	มวก	๔๘	พรรษา	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

	 วันวิสาขบูชาวันสำาคัญสากลของโลก	ชาวพุทธทั่วโลกได้ร่วมกันจัดต้ังสมาคมวิสาขบูชา

โลก	(International	Council	for	the	Day	of	Vesak)	ขึ้น	โดยมีสำานักงานเลขาธิการใหญ่ตั้ง

อยู	่ณ	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	ประเทศไทย	เพ่ือเปน็ศนูยก์ลางในการนำาชาว

พุทธทั่วโลกร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกอย่างสมเกียรติและยิ่งใหญ่



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย3๖๘

 สหบรรณานกุรมคมัภรีพ์ระพทุธศาสนา (Union Catalogue of Buddhist 

Text=UCBT)
	 มจร	 จัดประชุมโครงการจัดทำาสหบรรณานุกรมตำาราทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน	

(Union	Catalogue	of	Buddhist	Text	-	UCBT)	ระหว่างวันที่	๑๐-๑2	ตุลาคม		พ.ศ.2๕๕3		

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ	

(International	Association	of	Buddhist	Universities)	 ได้จัดประชุมเพื่อพัฒนาโครงการ

จัดทำาสหบรรณานุกรมตำาราทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน	(Union	Catalogue	of	Buddhist	

Text	-	UCBT)	ณ	ห้อง	๔๐๑	อาคารสำานักงานอธิการบดี	และห้องเรียนชั้น	๔	อาคารเรียนรวม	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย		อำาเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		การจัด

ประชุมครั้งนี้	 ได้มีนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาจำานวนกว่า	3๐	รูป/คน	จาก	๑๖	ประเทศ	

เข้าร่วมประชุม	 เป้าหมายของการประชุมครั้งนี้เพ่ือให้ได้รายการตำาราทางพระพุทธศาสนา 

๔	ภาษาหลักได้แก่	ภาษาบาลี	สันสกฤต	จีน	ธิเบต		ที่สามารถออนไลน์ได้ทั่วโลกในปี	2๕๕๔

	 อนึ่ง	โครงการนี้เป็นโครงการสร้างฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย	และ

องค์กรพระพทุธศาสนาทัว่โลก	โดยจดัเกบ็รายการบรรณานกุรมทรพัยากรสารสนเทศ	ทัง้คมัภรี	์

หนังสือ	วารสาร	และสื่อโสตทัศนวัสดุท่ีมีอยู่ในฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา

ต่างๆ	ทั่วโลก	 เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	ลดการซ้ำาซ้อนในการจัดทำารายการ

บรรณานุกรม	และใช้ประโยชน์ในการยืมหนังสือ	หรือเข้าถึงข้อมูลทางดิจิทัลอันจะทำาให้เกิด

ความสะดวก	ง่ายในการเข้าถึง	และค้นคว้า

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในส่วนของการทำางานโครงการนี้จะแบ่งคณะทำางานออกเป็นสองชุด	คือ	 (๑)	คณะ

ทำางานดา้นวเิคราะหท์รพัยากร	(Catalogue)	ท่ีเปน็แหล่งขอ้มลูเบือ้งต้น	(Primary	Source)	และ

แหล่งข้อมูลระดับรอง	(Secondary	Sourceue)	เพื่อรวบรวม	และจัดกลุ่มแหล่งข้อมูลเหล่านี้

ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น	(2)	คณะทำางานด้านระบบ	(System)	คณะทำางานชุดนี้จะทำาหน้าที่ใน

การออกแบบ	และสร้างความเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ		เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง	และค้นคว้า	โดย

ช่วงแรกคณะกรรมการชุดที่	๑	จาก	๑๖	ประเทศได้ร่วมกันวิเคราะห์ทรัพยากร	(Catalog)	เพื่อ

จะได้นำาข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงให้เป็นระบบสารสนเทศมากยิ่งขึ้น	

	 สิ่งที่จะเป็นประโยชน์สำาหรับบุคคลท่ัวไปคือ	นักศึกษา	นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

และบุคคลทั่วไป	สามารถค้นหาตำารา	หรือคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ต้องการในห้องสมุดของ

วทิยาลยั	หรอืมหาวทิยาลยัทัว่โลกวา่มหีนงัสอืเลม่ทีต้่องการอยูบ่า้ง	โดยไมต้่องเขา้	เวบ็ไซต์	ของ

แต่ละห้องสมุด	เป็นการประหยัดเวลา	และสะดวกในการค้นหา	เมื่อทราบแหล่งที่มาของตำารา	

หรอืคมัภรีท์ีต่อ้งการแลว้ยอ่มสามารถทีจ่ะใชบ้รกิารยมืหนงัสือท่ีเปน็ไฟล์ดิจิทัล	และไฟลเ์อกสาร

ระหว่างห้องสมุดของแต่ละสถาบันไปที่ห้องสมุดที่มีหนังสือดังกล่าวได้



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3๖๙

	  

	  



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย3๗๐

	 สรุปว่า	 บทบาทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ได้ดำาเนินการ 

ตามพันธกิจของมหาวทิยาลยัได้อย่างรอบด้าน	กล่าวคอืบทบาทด้านการวจิยัและพฒันาหนงัสอื	

ตำ าราและคัมภีร ์ทางพระพุทธศาสนา	 แปลคัมภีร ์พระไตรป ิฎกภาษาไทย	 ฉบับ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 อรรถกถาภาษาไทย	ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย	พระไตรปิฎกฉบับซีดีรอม	ตลอดถึงผลิตงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับชาติและ 

นานาชาติ	และด้านการส่งเสริมและพัฒนาพระสังฆาธิการรองรับการบริหารกิจการคณะสงฆ์	

จัดการเรียนการสอนช่วยตอบสนองงานของคณะสงฆ์ได้เป็นอย่างดี	 ด้านการพัฒนาและ 

ฝึกอบรมพระธรรมทูตเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ	 ผลิตพระธรรมทูต 

ออกเผยแผ่พระพทุธศาสนายงัต่างประเทศเป็นจำานวนมากและใช้งานได้ผลจริง	ด้านการพฒันา

จิตใจ	 ได้ดำาเนินการจัดปฏิบัติธรรมสำาหรับนิสิต	และบุคคลทั่วไป	มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชนมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง	ด้านการช่วยเหลือสังคม	ก็ได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

ในต่างแดนประเทศเมียนมาร์	 หรือช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยนำ้าท่วม	 2๕๕๔	 โดย 

ตั้งศูนย์ที่พักพิงให้ชาวบ้านมาอยู่อาศัยเกือบ	๑,๐๐๐	คนเป็นเวลา	2	เดือน	ด้านบริการวิชาการ 

แก่สังคม	ช่วยดำาเนินการจัดทำาหลักสูตรแกนกลางการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนและส่ง

พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาในพื้นที่ภาคเหนือ	ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน	ส่งพระสงฆ์

ไปสอนศีลธรรมในโรงเรียน	 เมื่อปิดภาคเรียน	ก็จัดบวชเณรภาคฤดูร้อน/	บวชเนกขัมมจาริณี		

ด้านทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	ดำาเนินการจัดวิสาขบูชาโลกอย่างต่อเนื่อง	และจัดกิจกรรม	

มหกรรมภาษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	ในประชาคมอาเซียน	จัดค่ายยุวชนอาเซียน	เพื่อภาษา	

ศาสนา	วัฒนธรรม	และสันติภาพ	จัดสวดมนต์ข้ามปี	วิถีไทย	วิถีพุทธ	จัดกิจกรรมธรรมยาตรา

เพือ่พฒันาชีวติและสงัคม		หรอืผลติสือ่โทรทัศน์เพือ่การศกึษาพระพทุธศาสนา	ด้านความสมัพนัธ์

ระหว่างประเทศ	ก็ได้ดำาเนินการจัดประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ	

(IABU)	จัดประชุมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก	 (ICDV)	 ร่วมดำาเนินการจัดทำาพระไตรปิฎก 

ฉบับสากล	 (Common	Buddhist	 Text=CBT)	 มีส่วนร่วมจัดทำาสหบรรณานุกรมคัมภีร ์

พระพุทธศาสนา(Union	Catalogue	of	Buddhist	Text=UCBT)	และเจริญสัมพันธไมตรี 

กับผู้นำาศาสนา	หรือบุคคลสำาคัญในประเทศ	ซึ่งบทบาทด้านต่างๆ	ที่กล่าวมานี้	ล้วนก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่สังคม	ประเทศชาติ	พระพุทธศาสนาและแก่ชาวโลกทั้งมวล.
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในอนาคต

ตอนที่

๘
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	 เมือ่กล่าวถงึมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัในอนาคต	มจีดุมุง่หมายทีจ่ะด�าเนนิ

การหรือต้องบ�าเพ็ญอยู่	2	ประการ	คือ	อัตตหิตสมบัติ และปรหิตสมบัต	ิเมื่อได้บ�าเพ็ญสมบัติ

ทั้ง	2	ประการนี้ให้บริบูรณ	์ก็จะไปสู่เป้าหมายคือเป็นบัณฑิตผู้เพียบพร้อมด้วยความวิชชาและ

จรณะ	ดังค�ากล่าวที่ว่า	“วิชชายอด จรณะเยี่ยม”

	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ภายใต้การเจริญเติบโตที่เป็นอยู่	พอจะกล่าว

ไว้ว่า	มหาวิทยาลัยคืออาราม	ที่พระสงฆ์อยู่อาศัย	และเป็นสถานที่รมิณยสถาน	ที่เปิดต้อนรับ

ศรัทธาสาธุชนอยู่ตลอดเวลา	ที่จะเข้ามาบ�าเพ็ญกุศล	ประพฤติวัตรปฏิบัติธรรม	และเป็นแหล่ง

ศึกษาเรียนรู้พระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง	ดังนั้น	ความเป็นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลยั	จงึแยกจากคณะสงฆ์และวัดไม่ออก	เพราะบคุลากรในมหาวทิยาลยัส่วนหนึง่	กเ็ป็นพระ

สงฆ์	และนสิติทีม่าเรยีนส่วนมากกเ็ป็นพระสงฆ์	ท้ังผูบ้รหิาร	คณาจารย์	เจ้าหน้าที	่และนสิติ	ล้วน

ก็เป็นพระสงฆ์จ�านวนมาก	และเนื่องจากเป็นพระสงฆ์	 จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องจัดการศึกษา

ตามพันธกิจ	และจัดการศึกษาตอบสนองงานกิจการของคณะสงฆ์	เพื่อธ�ารงพระพุทธศาสนาไว	้

	 มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	มกีลิน่ไอของวดั	ของคณะสงฆ์	แม้การก่อสร้าง

อาคารสถานที่ก็ธ�ารงรักษาเอกลักษณ์ของไทยไว้	อาคารสร้างแบบลักษณะทรงไทยประยุกต	์ 

ซ่ึงดูมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นทั่วไป	 ในการสร้างอาคารแต่ละหลัง	 ก็จะอิง

สถาปัตยกรรมแบบวัดเป็นส่วนใหญ่	 ซึ่งมีลักษณะที่งดงาม	 แก่ผู ้ที่พบเห็น	 และเนื่องจาก

มหาวิทยาลัยมีพระสงฆ์มาศึกษาเรียนรู ้พระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง	 ทั้งชาวไทยและ 

ชาวต่างประเทศ	 	 จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสถานที่	 คือวัด	 ซ่ึงมีเป็นเสนาสนะ 

รองรับพระสงฆ์ที่เดินทางจากทิศท้ัง	๔	 เพื่อให้พระสงฆ์ที่มาเรียนได้จ�าพรรษา	ปฏิบัติศาสนกิจ	

ประกอบสังฆกรรมได้อย่างครบถ้วน	 ได้สถานที่สงัดเหมาะแก่การบ�าเพ็ญสมณธรรม	ปฏิบัติ 

กัมมัฏฐาน	ทั้งสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน	สอดคล้องตามพระสัทธรรม	3	คือ	 

พระปริยัตติสัทธรรม	พระปฏิปัตติสัทธรรม	และพระปฏิเวธสัทธรรม	 เพื่อไปสู่สันติ	ความสงบ	

ร่มเย็นทั้งกายและใจ	เมื่อจ�าต้องสร้างวัด	และสร้างวัดให้เป็นอย่างไร		แล้วก็ได้ก�าหนดผังแม่บท

ที่จะสร้างวัด	 ณ	 บริเวณท่ีมีอุโบสถกลางน�้า	 ที่หลวงพ่อปัญญาได้ริเริ่มไว้เมื่อปี	 2๕๔๘	 

สร้างสิ่งอัศจรรย์ให้คนรุนหลังได้มาทัศนา
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	 นับจากน้ีต่อไป	3	ปี	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 จึงได้ก�าหนดผังแม่บท 

ที่จะสร้างวัด	และสภามหาวิทยาลัย	ก็ได้อนุมัติให้สถานที่บางส่วน	เพื่อสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณ

ราชูทิศ	ในคราวประชุมมหาวิทยาลัย	ครั้งที่	๕/2๕๕๘	เมื่อวันที่		27	กรกฎาคม	พ.ศ.	2๕๕๘	

ที่ผ่านมา	 ดังรายละเอียดแผนการสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ	 ซึ่งก�าหนดไว้ในช่วงปี	 

พ.ศ.	2๕๕๘-2๕๖1	ดังมีข้อความว่า	

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๕ 

ได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น	ณ	วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์	

เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส�าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์	 

เมือ่พทุธศกัราช	2๔3๐	โดยพระราชทานนามว่า	มหาธาตุวทิยาลัย	และได้เปิดด�าเนนิการศกึษา

เมือ่วันที่	๘	พฤศจิกายน	พทุธศักราช	2๔32	ต่อมาได้ทรงเปลีย่นนามจากมหาธาตวุทิยาลยัเป็น	

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	ในพระบรมราชปูถมัภ์	เมือ่วนัที	่13	กนัยายน	พุทธศกัราช	2๔3๙		

และได้เริ่มเปิดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเมื่อวันที่	 1๘	 กรกฎาคม	 พุทธศักราช	 2๔๙๐ 

เป็นต้นมา	โดยได้จัดการเรียนการสอนวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม	่ก่อให้

เกิดความเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน	

	 พ.ศ.	 2๕๔2	 คณะผู ้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 น�าโดย 

พระสุเมธาธิบด	ี(บุญเลิศ	ทตฺตสุทฺธิมหาเถร)	นายกสภามหาวิทยาลัยในขณะนั้น	พระราชวรมุนี	

(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต)	 (ราชทินนามในขณะนั้น)	อธิการบดี	 	พร้อมด้วยนายแพทย์รัศมี	คุณหญิง

สมปอง	วรรณิสสร	ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	ทูลเกล้าถวาย

โฉนดที่ดิน	จ�านวน	๘๔	 ไร่	1	 งาน	37	ตารางวา	ณ	ต�าบลล�าไทร	อ�าเภอวังน้อย	จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	 เพื่อพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ท�าการแห่งใหม่	 โดยมี 

คณะกรรมการจัดท�าแผนแม่บทและพัฒนาปรับพ้ืนท่ีดิน	ก�าหนดทิศทางจัดท�าแผนพัฒนา 

ทางด้านกายภาพและด้านวิชาการให้เหมาะสมสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย			

		 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	 	 ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเป็น

ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัย	 เมื่อวันที่	13	ธันวาคม	พ.ศ.	2๕๔2 

ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ		72	พรรษา	(อาคารส�านักงานอธิการบดี)	และทรงรับ

โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยไว้ในพระราชูปถัมภ์	 จากนั้นมหาวิทยาลัยได้เริ่มการก่อสร้าง 

อาคารต่าง	ๆ	ตามแผนแม่บทอย่างต่อเนื่องในพื้นที่	๘๔	ไร่เศษ	ที่ได้รับบริจาค	

	 ล�าดับพัฒนาการและจัดหาซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จัดการศึกษา	 ท่ีพักบ�าเพ็ญ 

ศาสนกิจและบริการวิชาการแก่สังคมโดยสังเขปดังนี้

สร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ
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	 1.	พ.ศ.	2๕๔2	นายแพทย์รัศมี	คุณหญิงสมปอง	วรรณิสสร	บริจาคท่ีดินเพ่ือสร้าง

มหาวิทยาลัย	จ�านวน	๘๔	ไร่	1	งาน	73	ตารางวา

	 2.	พ.ศ.	2๕๔๖	มหาวทิยาลยัจดัซือ้ทีด่นิเพิ่มเตมิ	จ�านวน	11๙	ไร่	2	งาน	ใช้งบประมาณ

ในการจัดซื้อ	11๙,๕๐๐,๐๐๐	บาท	 (หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านห้าแสนบาท)	 โดยเจ้าของที่ดิน	คือ 

นางทองเล็ก	 ไม้ตราวัฒนา	พร้อมด้วยครอบครัว	มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินเพ่ือการสร้างวัด 

จ�านวน	12	ไร่	1๙	ตารางวา		รวมเป็นพื้นที่ดินจ�านวน	131	ไร	่2	งาน	1๙	ตารางวา

	 3.	พ.ศ.2๕๔๘	พระพรหมมังคลาจารย์	(หลวงพ่อปัญญานันทะ)	ได้ด�าเนนิการจดัซือ้ทีด่นิ

ส่วนด้านหน้าติดกับถนนพหลโยธิน	จ�านวน	2	ไร่	2	งาน	๙๘	ตารางวา	ถวายมหาวิทยาลัย	 

มูลค่า	3,1๘2,1๕๐	บาท	(สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)

	 ๔.	พ.ศ.	2๕๔๘	มหาวิทยาลัยจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม	จ�านวน	2๔	ไร่	1	งาน	1๘	ตาราง	 

มูลค่า	12,๐๐๐,๐๐๐	บาท	(สิบสองล้านบาท)	เพื่อเชื่อมต่อกับที่ดินตามข้อ	2	(131	ไร่	2	งาน	

1๙	ตารางวา)	ให้เป็นผืนเดียวกัน	

	 ๕.	 พ.ศ.	 2๕๕1	 มหาวิทยาลัยด�าเนินจัดท�าแผนแม่บทโครงการก่อสร้างวิทยาลัย 

พุทธศาสตร์นานาชาติ	 เพื่อเป็นศูนย์กลางศึกษานานาชาติของพระสงฆ์และคฤหัสถ์ทั้ง 

ในประเทศและต่างประเทศ	และ	 เป็นสถาบันวิจัยพระพุทธศาสนานานาชาติ	 ได้ด�าเนินการ 

จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม	ด้านทิศตะวันออกจ�านวน	77	ไร	่2	งาน	๕3	ตารางวา	และเจ้าของที่ดิน 

คือ	นางทองเล็ก	 ไม้ตราวัฒนา	พร้อมครับครัวมีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินเพ่ิมอีกจ�านวน	3	 ไร่	 

1	งาน	3๘	ตารางวา

	 ปัจจบุนัมหาวทิยาลยัมพีืน้ท่ีดนิ	ณ	ต�าบลล�าไทร	อ�าเภอวงัน้อย	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	

รวม	323	ไร่	3	งาน	๖3	ตารางวา	โดยคณะกรรมการจดัท�าแผนแม่บทการพัฒนามหาวทิยาลัย

ได้ก�าหนดพื้นที่ใช้สอยเป็น	2	ส่วนส�าคัญ	คือ

	 1.	พื้นที่จัดการศึกษาตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย	จ�านวน	2๘3	ไร่	๘๘	ตารางวา

	 2.	พื้นที่จัดสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ	จ�านวน	๔๐	ไร่	 (ประกอบด้วยที่ดินบริจาค	

จ�านวน	1๕	 ไร่	1	 งาน	๕7	ตารางวา	และขออนุมัติพ้ืนที่ใช้สอยของมหาวิทยาลัย	 จ�านวน 

2๔	ไร่	2	งาน	๔3	ตารางวา)

	 ด้านการก่อสร้างอาคารตามแผนแม่บทการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ได้ด�าเนินการแล้ว		

ประกอบด้วย		

	 	 1.	อาคารส�านักงานอธิการบดี

	 	 2.	อาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก		

	 	 3.	อาคารส�านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	

	 	 ๔.	อาคารหอฉัน	72	ปี	พระวิสุทธาธิบดี	(วีระ	ภทฺทจารีมหาเถร)			

	 	 ๕.	อาคารหอพักอาคันตุกะ	๙2	ปี	ปัญญานันทะ		
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	 	 ๖.	อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร		1๕๐	พรรษา	สมเด็จพระปิยมหาราช		

	 	 7.	อาคารเรียนรวม

	 	 ๘.	อาคารหอพักนิสิต		2	หลัง

	 	 ๙.	อาคารหอประชุม	มวก.	๔๘	พรรษา	

		 	 1๐.	อาคารสถานพยาบาล	สร้างถวายโดยมูลนิธิร่วมกตัญญู

	 	 11.	อาคารวิปัสสนาธุระ	สมเด็จพระพุฒาจารย	์(อาจ	อาสภมหาเถร)

	 	 12.	อาคารสถานีไฟฟ้าย่อย

  โครงการก่อสร้างวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาต	ิประกอบด้วย

	 	 1.	อาคารเรียนรวมนานาชาติ	จ�านวน	2	หลัง	

	 	 2.	อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ	จ�านวน	๔	หลัง	

	 	 3.	อาคารหอสมุดนานาชาติ	จ�านวน	1	หลัง

	 	 ๔.	อาคารหอฉันนานาชาติ	จ�านวน	1	หลัง	

	 	 ๕.	อาคารหอพักนานาชาติ	จ�านวน	2	หลัง

		 	 ๖.	อาคารหมู่กุฏิทรงไทย	จ�านวน	1	ชุด

  โครงการก่อสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ

	 	 1.	อุโบสถกลางน�้า	(สร้างเสร็จแล้ว)

	 	 2.	ศาลาการเปรียญ	

		 	 3.	กุฏิเจ้าอาวาส

		 	 ๔.	หมู่กุฏิที่พักสงฆ์

		 		 ๕.	ห้องน�้า	ห้องสุขาสาธารณะ	(สร้างเสร็จแล้ว)

		 	 ๖.	ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	ภูมิสถาปัตย์รอบบริเวณวัด

	 เพือ่สบืสานพระราชปณธิานของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	ทีท่รงสถาปนา

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ขึ้น	ณ	วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์	และด�าเนินการให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของผู้บริจาคที่ดินสร้างวัด	มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท�าแผนแม่บทสร้างวัดในพื้นที่ดิน

ที่ได้รับบริจาคจ�านวน	1๕	ไร่	1	งาน	๕7	ตารางวา	และพื้นที่ของมหาวิทยาลัยจ�านวน		2๔	ไร่	

2	งาน	๔3	ตารางวา	รวมเป็น	๔๐	ไร่	 (บริเวณที่จัดสร้างอุโบสถกลางน�้าและบริเวณด้านหน้า

อุโบสถ)	 เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ	ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ	์ เพื่อเป็นที่เสนาสนะ

ของพระนสิติทัง้ชาวไทย		ชาวต่างประเทศทีเ่ข้าสงักดัอยูจ่�าพรรษาเป็นการเอือ้เฟ้ือต่อพระธรรม

วินัย	และสะดวกในการก�ากับดูแล		ตามแบบอย่างการบริหารวัดและศาสนบุคคลของคณะสงฆ์

ไทย	ด้วยเหตุผลที่เป็นหลักการส�าคัญดังกล่าว	จึงจ�าเป็นต้องมีการจัดสร้างวัด	ณ	สถานที่ตั้งของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ตามนโยบาย		เป้าหมาย		พันธกิจ	และวัตถุประสงค์
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ของมหาวิทยาลัย	 โดยใช้ชื่อโครงการก่อสร้างว่า	 “วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ”	 โดยมี

วัตถุประสงค์	คือ	 (1)	 เพื่อเป็นอนุสรณ์ในบวรพระพุทธศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชา	 เนื่อง 

ในโอกาสฉลอง	2๖๐๐	ปี	แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 (2)	 เพื่อสืบสานพระราช

ปณิธาน	และอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๕	(3)	เพื่อเฉลิมพระเกียรต	ิ๙๐	พรรษา	พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั	(2๕๖๐)	๘๔	พรรษา	สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิต์ิิ	พระบรมราชินนีาถ	(2๕๕๙)		และ	

7๐	พรรษา	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	 (2๕๖๕)	 (๔)	 เพ่ือใช้เป็น 

สถานที่บ�าเพ็ญศาสนกิจส�าหรับผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	นิสิตของมหาวิทยาลัยและ

ประชาชนทั่วไป	โดยมีเป้าหมาย	ดังนี้

 ด้านเชิงปริมาณ : 

  ก.เป้าหมายการก่อสร้าง

	 	 	 (1)	จัดสร้างอุโบสถกลางน�้า	 จ�านวน	 1	หลัง	(ด�าเนินการแล้ว)

	 	 	 (2)	จัดสร้างศาลาการเปรียญ		จ�านวน	 1	หลัง

	 	 	 (3)	จัดสร้างหมู่กุฏิที่พักสงฆ์	 จ�านวน	 ๕	ชุด

	 	 	 (๔)	จัดสร้างกุฏิเจ้าอาวาส	 จ�านวน	 1	หลัง

	 	 	 (๕)	จัดสร้างสุขาสาธารณะ	 จ�านวน	 1	หลัง	(ด�าเนินการเสร็จแล้ว)

	 	 	 (๖)	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณวัด

  ข.กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ

	 	 	 (1)	คณะผูบ้รหิาร	คณาจารย์	บคุลากรและนสิิตใช้บ�าเพ็ญศาสนกจิอย่างน้อยปีละ	

๕,๐๐๐	รูป/คน

	 	 	 (2)	พทุธศาสนกิชนและประชาชนทัว่ไปเข้ามาใช้บรกิารอย่างน้อยปีละ	๕๐,๐๐๐	คน

 ด้านเชิงคุณภาพ

	 	 ก.พืน้ทีก่่อสร้างวดัเป็นรมณยีสถาน	มอีาคารใช้สอยเพยีงพอ	เหมาะส�าหรบัการบ�าเพญ็

ศาสนกิจและปฏิบัติธรรมของคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	นิสิตและประชาชนทั่วไป

	 	 ข.มีคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	นิสิต	ประชาชนทั่วไป	ใช้ประโยชน์ตลอดปี	

 สถานที่ด�าเนินการ

	 พืน้ทีก่่อสร้าง	ตัง้อยูท่ี	่เลขท่ี	7๙	หมู	่1	ต�าบลล�าไทร	อ�าเภอวงัน้อย	จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

 ระยะเวลาด�าเนินการ

	 ระหว่าง	พ.ศ.		2๕๕๘		-	2๕๖1

 ขั้นตอนการด�าเนินงาน

	 1.	จัดท�าแผนแม่บทการสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ	

	 2.	เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติใช้พื้นที่ในการสร้างวัด
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	 3.	แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินการโครงการพิเศษสร้างวัด

	 ๔.	ด�าเนินการขอจัดสร้างวัดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 ๕.	จัดหาทุนและรับบริจาคทุนทรัพย์

	 ๖.	ด�าเนินการก่อสร้างตามแผนแม่บทและตามแบบรูปอาคาร

 งบประมาณ

	 ก.ที่มาของงบประมาณ

	 	 -	งบประมาณแผ่นดิน					 -			บาท	

	 	 -	งบบริจาค		2๕๐,๐๐๐,๐๐๐		บาท(สองร้อยห้าสิบล้านบาท)

	 ข.ค่าใช้จ่าย	

	 	 -	ค่าออกแบบจัดท�าผังแม่บท	แบบรูปการก่อสร้างอาคาร	และแบบภูมิสถาปัตย์

	 	 -	ค่าก่อสร้างอาคารประกอบด้วย

	 	 	 (1)	อุโบสถ	2	ชั้น	 	 1	หลัง	(ด�าเนินการเสร็จแล้ว)

	 	 	 (2)	ศาลาการเปรียญ	3	ชั้น	 1	หลัง

	 	 	 (3)	หมู่กุฏิที่พักสงฆ์	2	ชั้น	 ๕	หมู่

	 	 	 (๔)	กุฏิเจ้าอาวาส	2	ขั้น	 1	หลัง

	 	 	 (๕)	สุขาสาธารณะ	1	ชั้น	 1		หลัง	(ด�าเนินการเสร็จแล้ว)

	 	 	 (๖)	ค่าจัดสร้างรั้วรอบบริเวณพื้นที่

	 	 	 (7)	ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์

	 	 	 (๘)	ค่าครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

	 	 	 (๙)	ค่าบริหารจัดการโครงการ
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 ส�าหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากการสร้างวัดแห่งนี	้ประกอบด้วย

	 1.	ได้สร้างอนุสรณ์ในบวรพระพุทธศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชา	เนื่องในโอกาสฉลอง		

2๖๐๐	ปี	แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

	 2.	 ได้สืบสานพระราชปณิธาน	และอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์	พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๕

	 3.	ได้เฉลิมพระเกียรติ	๙๐	พรรษา	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	(2๕๖๐)	๘๔	พรรษา	

สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิพ์ระบรมราชนินีาถ	(2๕๖๐)		และ	7๐	พรรษา	สมเด็จพระบรมโอรสาธิ

ราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	(2๕๖1)

	 ๔.	 ได้ใช้เป็นสถานที่บ�าเพ็ญศาสนกิจส�าหรับผู้บริหาร	 คณาจารย์	 บุคลากร	 นิสิต 

ของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป

		 เมื่อเห็นผังแม่บทของพื้นท่ีสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ	 จ�านวน	 ๔๐	 ไร่	 แล้ว 

ซ่ึงวัดแห่งนี้	 จะอ�านวยความสะดวกให้พระสงฆ์ได้บ�าเพ็ญศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์	 และ 

สามารถอ�านวยช่วยให้มหาวิทยาลัยได้บ�าเพ็ญสมบัติทั้ง	2	ประการ	คืออัตตหิตสมบัติ	และ 

ปรหิตสมบัติ	ได้สะดวก

ผังแม่บท แบบรูปการก่อสร้างอาคาร และแบบภูมิสถาปัตย์
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ผังวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ
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	 เม่ือกล่าวถงึอตัตหติสมบัต	ิประโยชน์เกือ้กลูส่วนมหาวทิยาลยั	จะต้องปฏบิตัติามพนัธกจิ

ท้ัง	๔	อย่าง	คือ	ผลิตและพัฒนาบัณฑิต	วิจัยและพัฒนา	ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ

วิชาการแก่สังคม	และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	

	 ในพันธกิจทั้ง	๔	ด้านนับตั้งแต่นี้ไป	มหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นพันธกิจที่	2	คือ	การวิจัย 

และค้นคว้า	 เพื่อสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน	 เน้นการพัฒนาองค์

ความรู้ในพระไตรปิฎก	อรรถกถา	ฎีกา	ปกรณ์วิเสส	หรือคัมภีร์อื่นๆ	 โดยวิธีสหวิทยาการ 

แล้วน�าองค์ความรู้ท่ีค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา	ศีลธรรม	และจริยธรรมของสังคม	รวมทั้ง

พัฒนา	คุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา	ให้มากยิ่งขึ้น	 เนื่องจากในปัจจุบัน	นอกจาก

นิสิตที่เข้ามาศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีเพิ่มข้ึนแล้ว	แม้นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	

ก็มีจ�านวนที่เพิ่มมากขึ้นๆตามล�าดับ	ดังนั้น	การสร้างสรรค์งานวิจัยและค้นคว้าศึกษาหลัก 

พุทธธรรมในพระไตรปิฎก	อรรถกถา	ฎีกา	ปกรณ์วิเสส	หรือคัมภีร์อื่นๆ	ก็จะส่งเสริมและ 

สนับสนุนให้มีผลผลิตงานวิจัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นและมีความหลากหลาย

	 เมื่อได้สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ	ผลิตนวัตกรรมต่างๆ	ก่อให้เกิดการเรียนรู้	น�าไปใช้ 

ในด้านการเรียนการสอน	ก็ท�าให้เข้าใจหลักพุทธรรมได้อย่างชัดเจน	และสามารถน�าองค์ความรู้

ที่ได้ไปต่อยอด	 ไปประยุกต์ช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่สังคมได้	 เมื่อนิสิตผู้เป็นบัณฑิตแต่ละคน 

ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	ก็ท�าให้เกิดการพัฒนาไปพร้อมกันทั้ง	๔	ด้าน	ในด้านกาย	ก็มีบุคลิกที่นุ่มนวล	

สงบเรียบร้อย	 ในด้านพฤติกรรม	ก็มีปกติสุภาพ	รักสันติ	สงบ	ไม่เบียดเบียนผู้อื่น	 ในด้านจิต 

ก็มีจิตที่พัฒนา	มีจิตเป็นสมาธิ	ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว	รักสงบ	 ใฝ่สันติ	 ได้ชื่อว่ามนุษย์ผู้ประเสริฐ 

ดังค�าพระพุทธภาษิตว่า	ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ ผู้ที่ฝึกดีแล้ว	เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์	

และด้านปัญญา	ความรอบรู	้เมือ่แต่ละคนมจีติสงบเยน็แล้ว	ย่อมมองเห็นสรรพสิง่ตามความเป็น

จริง	 เกิดปัญญารู้แจ้งสรรพสิ่งอยู่ในลักษณะไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	 ไม่มีตัวตน	เห็นทุกข์	 เห็นธรรม 

ท�าทุกข์ที่มีอยู่ให้หมดสิ้นไป	 เป็นปัญญาที่แสงสว่างให้แก่ชาวโลก	 ในการท่ีจะไปถึงปัญญา 

ระดับขั้นนี้ได้	ต้องอาศัยหลักธรรมที่ก่อให้เกิดเรียนรู้ที่เรียกว่าธรรมวิจัย	สอดส่องธรรม	ซึ่งเป็น

องค์ธรรมข้อ	1	ในโพชฌงค์	7	(ธรรมเป็นเครื่องให้เกิดการตรัสรู้)	ซึ่งการที่จะวิจัยหรือสอดส่อง

ธรรมได้ดี	นั่นก็คือต้องมีการศึกษาพระไตรปิฎก	อรรถกถา	ฎีกา	 เป็นต้น	อย่างแตกฉาน	เมื่อ 

เรยีนรูแ้ล้ว	กไ็ม่ได้หยดุอยูเ่พยีงแค่นัน้	จะต้องมีการน�าไปสูก่ารปฏบิตัด้ิวย	เช่น	เม่ือถงึกลางเดอืน

ธันวาคมของทุกปี	จะมีการปฏิบัติธรรมของนิสิตทุกชั้นปี	ทุกคณะ	และแม้ครูอาจารย์ก็ได้ม ี

โอกาสร่วมปฏิบัติธรรมด้วย	การปฏิบัติธรรมนี้	 เป็นองค์ท่ีส�าคัญยิ่ง	 เพราะช่วยให้เกิดการ 

รู้แจ้งพระสัทธธรรม	และเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เกิดการรู้แจ้งธรรมในระดับที่สูงขึ้น	เกิดเป็นปฏิเวธ	

รู้บรมธรรมได้ในที่สุด



ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3๘1

	 การพฒันาความเจรญิเตบิโตของมหาวทิยาลยัในแง่มมุของอตัตหติสมบติั	(ความถงึพร้อม

ด้านประโยชน์ตน)	 จะสัมพันธ์กับประเด็นที่สองที่มุ่งเน้นปรหิตสมบัติ	 (ความถึงพร้อมด้าน

ประโยชน์ผูอ้ืน่)	อันเป็นการมุง่เน้นเพือ่สร้างคณุประโยชน์ให้แก่คณะสงฆ์	ชมุชน	สังคม	ประเทศ

ชาต	ิและชาวโลกเพือ่ให้สอดรบักบัพทุธปณธิานทีว่่า	“เธอทัง้หลาย จงเทีย่วไป เพือ่เกือ้กลู เพือ่

ความสุข และเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก”	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ	 จึงได้จัดการเรียนการสอน	

ด้วยการบริการวิชาการแก่สังคม	เปิดโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	 เพื่อให้เด็ก	 เยาวชน	

มาศึกษาเรียนรู้หลักธรรม	 ได้อบรมศีลธรรมจรรยาให้เกิดมีความสุภาพ	 เรียบร้อย	มีศีลธรรม 

อันดี	และเปิดโอกาสให้มีการปฏิบัติธรรมส�าหรับนิสิตและประชาชนทั่วไป	หรือหน่วยงานภาค

รัฐและเอกชน	 เนื่องจากตลอดเกือบ	1๐	ปีท่ีผ่านมา	มีพุทธศาสนิกชนได้สนใจมาปฏิบัติวัตร

ปฏิบัติธรรม	ณ	มหาวิทยาลัย	วังน้อย	อยุธยา	กันมากขึ้น	ท�าให้สถานที่มีอยู่ไม่เพียงพอ		

	 ต่อมา	นายแพทย์รัศมี	 -	คุณหญิงสมปอง	วรรณิสสร	พร้อมครอบครัว	และคณะ	 เป็น

ประธานให้มกีารสร้างอาคารวปัิสสนาธรุะ	สมเดจ็พระพฒุาจาย์	(อาจ	อาสภมหาเถร)	ขึน้	1	หลงั 

เสร็จแล้วท�าพิธีมอบถวายอาคารวิปัสสนาธุระ	เมื่อวันเสาร์ที่	๙	มีนาคม	พ.ศ.2๕๕๖	ที่ผ่านมา	

ท�าให้ผู้มีปฏิบัติธรรมมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	แต่อย่างไรก็ตาม	เพราะด้านการปฏิบัติธรรมนี	้ 

มีความส�าคัญยิ่ง	ดังนั้น	มหาวิทยาลัย	จึงได้ตั้งส่วนงานขึ้นมารองรับ	เรียกว่า	สถาบันวิปัสสนา

ธรุะ		เพือ่ให้ด�าเนินงานด้านการปฏิบัตธิรรมอย่างจรงิจงั	ในด้านการศกึษาธรรมนัน้	มหาวทิยาลยั

ได้ด�าเนนิการจดัหลกัสตูรให้สอดคล้อง	สนองงานทางคณะสงฆ์	โดยจดัหลกัสตูรประกาศนยีบตัร

บริหารกิจการคณะสงฆ์		ท�าให้พระสงฆ์มีหลักในการบริหารงานที่ถูกต้อง	

	 อีกทั้งเป็นผู้ท�างานสนับสนุนภาครัฐ	เช่น	เป็นประธานคณะท�างานท�าหลักสูตรแกนกลาง

เพื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา	ต่อมาท�าให้เกิดโรงเรียนวิถีพุทธ	และได้อบรมพระสงฆ์จ�านวน 

นับหม่ืนรูปเพื่อไปสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน	 อบรมพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน 

ให้มีศีลธรรมอันดีงาม	 ในด้านการช่วยเหลือสังคมนั้น	แม้ในถิ่นทุรกันดาร	มหาวิทยาลัยก็ได้ 

ด�าเนินการโครงการต่างๆ	 เช่น	การเปิดรับบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา	 เพื่อไปสอนศีลธรรม 

ในถิ่นภาคเหนือ	แม้การไปสอนบนเขาบนดอย	จะมีความยากล�าบากเพียงไรก็ตาม	แต่อาศัย

เพราะบณัฑติอาสาของมหาวทิยาลยัแต่ละรปูมจีติใจทีเ่ป่ียมไปด้วยเมตตากรณุานัน่เอง	จึงท�าให้

งานเผยแผ่ได้เข้าถึง	พัฒนาได้อย่างตรงจุด	 ในขณะเดียวกัน	 ไม่ใช่เพียงการเผยแผ่ธรรมนั้น 

ในระดับประเทศเท่านั้น	มหาวิทยาลัยยังมองเห็นการท�างานเชื่อมโยงกับทั้งโลก	จึงได้จัดให้มี

โครงการมีอบรมพระธรรมทูตขึ้น	รับพระธรรมทูตมาเพ่ืออบรม	ผลิตให้สามารถออกไปเผยแผ่

พระพุทธศาสนาในต่างประเทศได้	สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษ	ท�าการพัฒนาวัดได้	 เมื่อ 

บทบาทของพระธรรมทตูทีไ่ด้ผ่านจากการอบรมของมหาวทิยาลัยท�างานได้ผลส�าเร็จระดับหนึง่	

พระธรรมทูต	จึงได้มีเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก	และมหาวิทยาลัยเห็นความส�าคัญของการเผยแผ่	 
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จึงได้จัดตั้งวิทยาลัยพระธรรมทูตขึ้น	 เพื่อเผยแผ่ธรรมเชื่อมโยงกันกับชาวโลก	แม้จะส่งเสริม 

ด้านการเผยแผ่ธรรมเป็นหลักก็ตาม	แม้ในด้านขนบธรรม	ประเพณี		และวัฒนธรรม	ในบ้านใกล้

เรือนเคียง	ก็ไม่ทอดทิ้ง	มหาวิทยาลัย	 ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมทั้งส่วนกลางวิทยาเขต	และ

วิทยาลัยสงฆ์	 ในส่วนภูมิภาค	โดยมหาวิทยาลัยเอง	 เห็นความส�าคัญจึงจัดให้มีการศึกษาเรียนรู้

ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	วัฒนธรรม	ภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านอย่างเป็นรูปธรรม	และได ้

จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาขึ้น	 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางแหล่งการเรียนรู้และเชื่อมโยงระหว่างกัน 

และกัน	นอกจากนี	้เพือ่เป็นการรองรบันสิติทีจ่ะมาเรยีนจากทัว่โลก		มหาวทิยาลยัได้ด�าเนนิการ

เปิดวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	 เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนา	บูรณาการกับ 

ศาสตร์สมัยใหม่	พัฒนาจิตใจและสังคม	อีกทั้งเมื่อชาวโลก	 เกิดความวุ่นวาย	มีความไม่สงบ 

เกิดความเห็นขัดแย้งกัน	มหาวิทยาลัยเห็นวิกฤตเป็นโอกาส	จึงได้ต้ังโครงการสันติศึกษาข้ึนมา	

เพื่อน�าหลักพุทธธรรมไปใช้	 เพื่อมุ่งหวังให้มีสันติขึ้น	ทั้งนี้	 เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดความสงบขึ้น 

ภายในบ้านเมือง	ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้	เป็นส่วนที่เรียกว่า	ปรหิตสมบัติ

	 เมื่อมหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการครบสมบัติทั้ง	2	ประการดังกล่าวมานี้	 มหาวิทยาลัย 

ในภาพอนาคตจึงมีความจ�าเป็นต้องต้องทุ่มเทงบประมาณ	 และบุคลากรเพื่อมุ ่งการเป็น

มหาวิทยาลัยที่เน้นงานวิจัย	 อันจะเอื้อต่อการเข้าถึงองค์ความเพื่อรู้ตามแนวทางของธรรมวิจัย	

โดยการศึกษาวิจัยองค์ความรู้ตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก	อรรถกถา	ฎีกา	อนุฎีกา	และ 

ปกรณ์วิเสสอย่างจริงจัง	ซึ่งจะก่อให้เกิดการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ	ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช ้

เพือ่การศกึษา	เรยีนรู	้และปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐาน	จนบรรลุถงึปฏเิวธ	คอื	การเข้าถงึความจริง

สูงสุดของพระพุทธศาสนาได้อย่างรอบด้าน	และชัดเจนมากยิ่งขึ้น	

	 	จากภาพรวมท้ังหมดจะท�าให้พระธรรมทูตสามารถท�างานเชื่อมโยงประสานงานกัน 

ทั่วโลก	 มีเครือข่าย	 ประสานงานอย่างรวดเร็ว	 และศูนย์อาเซียนศึกษาก็เป็นศูนย์กลาง 

มีแหล่งเรียนรู ้ที่เข้าถึงได้อย่างครอบคลุม	 	 มีสถาบันภาษาช่วยสนับสนุนด้านการสื่อสาร 

มีโครงการสันติศึกษา	พัฒนาผลิตบัณฑิตที่เข้าถึงธรรม	อยู่เชื่อมโยงระหว่างชุมชน	ประสาน 

ร่วมมือกันระหว่างวัดและบ้าน	 เมื่อนั้น	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ได้ชื่อว่า

มหาวิทยาลัยแห่งปัญญา	ที่เผยแผ่ธรรม	เพื่อประโยชน์เกื้อกูล	เพื่อความสุข	แก่สังคม	ประเทศ

ชาติ	ชาวโลก	ท�าให้สังคม	ประเทศชาต	ิชาวโลก	มีสันติ	มีความสว่าง	และมีความสุข	ซึ่งตรงกับ

สุภาษิตของมหาวิทยาลัยที่ว่า	“ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต”
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