
๑๓๒ ปี มจร
กับการท�าหน้าที่ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ 

และทะนุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

ตอนที่ ๑
ก่อตั้งสถาบัน

	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะ 

สงฆ์ไทย	 ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์	 พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

รัชกาลที่	 ๕	 ได้ทรงสถาปนาขึ้น	 ณ	 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์	 เพื่อเป็นสถาบัน 

การศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาช้ันสูงส�าหรับพระภิกษุ	 สามเณรและคฤหัสถ์	 

โดยพระราชทานนามว่า	 มหาธาตุวิทยาลัย	 เมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๔๓๐	 และได้เปิด 

ด�าเนินการศึกษาเมื่อวันที่	 ๘	 พฤศจิกายน	 พุทธศักราช	 ๒๔๓๒	 ต่อมาเมื่อวันที่	 ๑๓	

กนัยายน	พทุธศกัราช	๒๔๓๙	ได้ทรงเปลีย่นจากมหาธาตุวทิยาลยัเป็นมหาจฬุาลงกรณ-

ราชวิทยาลัย	(ต่อมาภายหลัง	มติสภามหาวิทยาลัย	ให้นับวันที่	๑๓	กันยายน	เป็นวัน

สถาปนามหาวิทยาลัย)	และเมื่อวันที่	๑๘	กรกฎาคม	พุทธศักราช	๒๔๙๐	คณะสงฆ ์

ฝ่ายมหานิกายน�าโดยพระพิมลธรรม	 (ช้อย	 ฐานทตฺตมหาเถร)	 อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ

พร้อมทัง้พระเถรานเุถระจ�านวน	๕๗	รปูได้ประชมุกนัและมมีตเิหน็ชอบให้เปิดการศกึษา

ในรูปแบบมหาวิทยาลัยทั่วไป

	 พทุธศกัราช	๒๔๙๐	ประกาศใช้ระเบยีบมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย	รับพระภิกษุ

สามเณรผู้สอบได้ตั้งแต่เปรียญธรรม	 ๔	 ประโยคขึ้นไปเข้าศึกษาและในพุทธศักราช	

๒๕๑๒	มหาเถรสมาคมได้ออกค�าสั่งเรื่อง	การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์	พ.ศ.๒๕๑๒	

ก�าหนดให้การศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นการ

ศึกษาของคณะสงฆ์
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2 สูจิบัตร

	 พุทธศักราช	๒๕๒๗	รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติก�าหนดให้ผู้ส�าเร็จการศึกษา

ตามหลกัสตูรพทุธศาสาตรบัณฑิต	มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั	ในพระบรมราชปูถมัภ์	

มีวิทยฐานะชั้นปริญญาตรี	

	 พทุธศักราช	๒๕๔๐	รฐัสภาได้ตราพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ-

ราชวทิยาลยั	ให้มีสถานภาพเป็นมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐันบัจากทีม่พีระราชบญัญตัิ

รับรองฐานะเป็นต้นมา	มหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนอย่างก้าวกระโดดในด้านการผลิต

บณัฑติ	การวจัิย	บรกิารวิชาการ	และทะนุบ�ารงุศลิปวฒันธรรม	โดยเฉพาะการท�าหน้าท่ี

สนองงานของคณะสงฆ์ไทย	 ท�าหน้าที่ประสานกับประชาคมชาวพุทธทั่วโลกด้าน 

การศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา	 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่สังคม

ระดับชาติและระดับนานาชาติ

ตอนที่ ๒
ตั้งคณะและวิทยาลัย 

จัดการศึกษาสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันในส่วนกลาง
	 พุทธศักราช	๒๔๙๐	ตั้งคณะพุทธศาสตร์	ประกาศใช้ระเบียบมหาจุฬาลงกรณ-

ราชวิทยาลัย	 เปิดรับพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ต้ังแต่เปรียญธรรม	๔	 ประโยคขึ้นไป 

เข้าศึกษาจ�านวน	๑๕๖	รูป	จัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล	เปิดการศึกษาวันที่	๑๘	

กรกฎาคม	 พุทธศักราช	 ๒๔๙๐	 โดยจัดให้เรียนระดับช้ันอบรมพ้ืนความรู้จนถึงชั้น 

เตรยีมอดุมศึกษาเป็นเวลา	๔	ปี	จากนัน้จงึให้เรยีนต่อระดบัปริญญาตรีโดยรับพระภกิษุ

สามเณรที่จบชั้นเตรียมอุดมศึกษานี้และเป็นผู้สอบได้ต้ังแต่เปรียญธรรม	 ๕	 ประโยค 

ข้ึนไปจ�านวน	 ๑๖	 รูป	 ส�าเร็จการศึกษาในปี	 ๒๔๙๘	 เป็นพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นแรก

จ�านวน	 ๖	 รูป	 ปัจจุบัน	 การบริหารงานในคณะพุทธศาสตร์แบ่งเป็น	 ๓	 ภาควิชา	 

เปิดสอนทุกระดับรวม	๑๒	สาขาวิชา	ดังนี้
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3งานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๒ ปีมหาจุฬาฯ”

 ภาควิชาภาษาบาลีและสันสกฤต	 เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาบาลี

สันสกฤตและเปิดสอนประกาศนียบัตรภาษาบาลี

 ภาควิชาพระพทุธศาสนา	เปิดสอนระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

และสาขาวิปัสสนาภาวนา	 เปิดสอนระดับปริญญาโทสาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา	

ปริญญาเอกสาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา	 นอกจากนี้	 ได้เปิดสอนประกาศนียบัตร

พระพุทธศาสนา	วิปัสสนาภาวนาและพระไตรปิฎก

  ภาควิชาศาสนาและปรัชญา	เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาศาสนา	และ

สาขาวิชาปรัชญา	 เปิดสอนระดับปริญญาโทสาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบและระดับ

ปริญญาเอก	สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

	 พุทธศักราช	๒๕๐๔	ตั้งคณะครุศาสตร์	 โดยเริ่มพัฒนามาจากยุคปรับหลักสูตร

ให้เข้ามาตรฐานของมหาวิทยาลัยทั่วไปในพุทธศักราช	 ๒๕๐๐	 ซึ่งมี	 ๒	 ระดับ	 คือ	

หลกัสตูรวิทยาลยัครศูาสนศกึษา	เปิดสอนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาการศกึษา	(ป.กศ.)

ในพุทธศักราช	 ๒๕๐๖	 และระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง	 (ป.กศ.สูง)	 

ในพุทธศกัราช	๒๕๐๘	ระดบัท่ี	๒	หลกัสตูรบาลอุีดมศกึษาซึง่เปิดสอนในคณะพทุธศาสตร์

ดังกล่าวแล้ว	ปัจจุบัน	การบริหารงานในคณะครุศาสตร์แบ่งเป็น	๓	ภาควิชา	เปิดสอน

ทุกระดับรวม	๑๓	สาขาวิชา	ดังนี้

 ภาควิชาบริหารการศึกษา	 เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ	เปิดสอนระดบัปริญญาโทสาขาวชิาพทุธบรหิารการศกึษา	ระดบัปรญิญาเอก	

สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา	และประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน

 ภาควชิาหลักสูตรและการสอน	เปิดสอนระดบัปรญิญาตรสีาขาวชิาสงัคมศกึษา	

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย	 และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ	 เปิดสอนระดับ

ปริญญาโทสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	

 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว	 เปิดสอนระดับปริญญาตรีการ

สอนพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว	ปริญญาโท

สาขาวชิาจติวิทยาการศกึษาและการแนะแนวและเปิดสอนประกาศนยีบตัรการเทศนา	
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4 สูจิบัตร

	 พุทธศักราช	 ๒๕๒๖	 ตั้งคณะมนุษยศาสตร์โดยมีก�าเนิดและพัฒนาการมา 

ตั้งแต่พุทธศักราช	 ๒๕๐๖	ที่ได้ตั้งคณะอาเซียอาคเนย์	 ต่อมาในพุทธศักราช	 ๒๕๐๗	 

ได้เปล่ียนช่ือเป็นคณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์และในพุทธศักราช	 ๒๕๒๖	 ได้แยก 

คณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์ออกเป็น	๒	คณะ	คือ	

	 	 ๑)	คณะมนุษยศาสตร์	

	 	 ๒)	คณะสังคมศาสตร์	

	 ปัจจุบัน	 การบริหารงานในคณะมนุษยศาสตร์แบ่งเป็น	 ๓	 ภาควิชา	 เปิดสอน	 

๑๐	สาขาวิชา	ดังนี้

 ภาควิชาภาษาไทย เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทย

 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ	 เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	

เปิดสอนระดับปริญญาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	สาขาวิชาภาษาศาสตร์	และเปิดสอน

ระดับปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาศาสตร์

 ภาควิชาจิตวิทยา เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพุทธจิตวิทยา	สาขาวิชา

จิตวทิยา	เปิดสอนระดบัปรญิญาโทสาขาวชิาพทุธจิตวทิยา	สาขาวชิาจิตวทิยาชวีติและ

ความตาย	และเปิดสอนระดับปริญญาเอกสาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

	 พทุธศักราช	๒๕๒๖	ตัง้คณะสงัคมศาสตร์	โดยแยกคณะมานษุยสงเคราะห์ศาสตร์

ออกเป็น	๒	คณะ	คือ	

	 	 ๑)	คณะมนุษยศาสตร์	

	 	 ๒)	คณะสังคมศาสตร์	ดังกล่าวแล้ว	

	 ปัจจุบัน	 การบริหารงานในคณะสังคมศาสตร์แบ่งเป็น	 ๔	 ภาควิชา	 เปิดสอน 

ทุกระดับรวม	๑๗	สาขาวิชา	ดังนี้

 ภาควิชารัฐศาสตร ์  เป ิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร	์

รัฐประศาสนศาสตร์	สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ	
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5งานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๒ ปีมหาจุฬาฯ”

	 เปิดสอนระดับปริญญาโทสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร	์ สาขาวิชาการจัดการ

เชิงพุทธ	สาขาวิชารัฐศาสตร์

	 เปิดสอนระดับปริญญาเอกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	 สาขาวิชาการจัดการ

เชิงพุทธ	 สาขาวิชารัฐศาสตร์	 นอกจากนี้ยังเปิดสอนประกาศนียบัตรบริหารกิจการ 

คณะสงฆ์

 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	 เปิดสอนระดับปริญญาระดับปริญญาตรีสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์		

 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	 เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชา

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	

	 เปิดสอนระดับปริญญาโทสาขาวิชาการพัฒนาสังคม	

	 เปิดสอนระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการพัฒนาสังคม

 ภาควิชานิติศาสตร์	 เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์	 เปิดสอน

ปริญญาโท	สาขาวิชานิติศาสตร์

	 พุทธศักราช	 ๒๕๓๑	 ตั้งบัณฑิตวิทยาลัย	 โดยพัฒนามาจากโครงการ 

บัณฑิตวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้แล้วในพุทธศักราช	 ๒๕๓๐	 ปัจจุบัน	 

การบริหารในบัณฑิตวิทยาลัยแบ่งเป็น	๒	ส่วน	คือ	

 ส่วนที่ ๑	 จัดการศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย	 โดยเปิดสอนระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอกรวม	๑๒	สาขาวิชา	ดังนี้

	 เปิดสอนระดับปรญิญาโทสาขาวชิาพระพทุธศาสนา	สาขาวชิาปรชัญา	สาขาวชิา

วิปัสสนาภาวนา	 สาขาวิชาธรรมนิเทศ	 สาขาวิชาสันติศึกษาและสาขาวิชาบาลี 

พุทธศาสตร์

	 ระดับปริญญาเอกเปิดสอนสาขาวิชาพระพุทธศาสนา	 สาขาวิชาปรัชญา	 สาขา

วิชาวิปัสสนาภาวนา	 สาขาวิชาสันติศึกษาและสาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์	 และยังเปิด

สอนประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา
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6 สูจิบัตร

 ส่วนท่ี ๒	ควบคมุดแูลก�ากบัมาตรฐานการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา

ร่วมกับคณะ	วิทยาเขต	และวิทยาลัยสงฆ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ซึ่งเปิดสอน

สาขาวิชาต่าง	ๆ	ดังที่กล่าวมาแล้ว

	 พทุธศกัราช	๒๕๕๖	ตัง้วทิยาลยัพทุธศาสตร์นานาชาติ	(International	Buddhist	

Studies	 College=IBSC)	 โดยยกฐานะโครงการหลักสูตรมหาบัณฑิตนานาชาติ

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

คือ	

	 เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

	 เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาสันติศึกษา

	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 ตั้งวิทยาลัยพระธรรมทูต	 โดยยกฐานะโครงการอบรม 

พระธรรมทตูสายต่างประเทศ	ท่ีมหาวทิยาลยัได้ด�าเนนิการมาก่อนแล้วต้ังแต่พทุธศกัราช	

๒๕๐๙	ท�าการฝึกอบรมพระธรรมทตู	๒๕	รุน่
1
	ส่งไปเผยแผ่พระพทุธศาสนาในประเทศ

ต่าง	ๆ	ไม่น้อยกว่า	๓๙	ประเทศ	ปัจจุบัน	วิทยาลัยพระธรรมทูตก�าลังจัดท�าหลักสูตร

เพื่อเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก	โดยมุ่งที่จะออกแบบหลักสูตรให้มี

ลักษณะเฉพาะเพื่อให้การศึกษาอบรมภิกษุให้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นพระธรรมทูต

ในต่างประเทศ

	 นอกจากนี	้มหาวทิยาลยัยงัได้ต้ังส่วนงานสนับสนนุการจัดการศกึษาประกอบด้วย	

ส�านักงานอธิการบดี	สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	ส�านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	

ส�านกัทะเบยีนและวดัผล	ส�านกัส่งเสรมิพระพทุธศาสนาและบริการสังคม	สถาบนัภาษา	

ศูนย์อาเซียนศึกษา	 สถาบันวิปัสสนาธุระ	 สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา	 ซึ่งมีบทบาท 

ส�าคัญยิ่งในการส่งเสริมเติมเต็ม	ท�าให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 
1
 ข้อมูลจากวิทยาลัยพระธรรมทูต 
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ตอนที่ ๓
ตั้งวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ โครงการขยายห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ

ขยายการศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาค
	 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั	มหาวทิยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย	

เมื่อจัดการศึกษาในส่วนกลางเจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นมั่นคงแล้ว	 ได้เริ่มขยาย 

การศึกษาไปสู่ภูมิภาค	 เพื่อพัฒนาพระสงฆ์ไทยให้มีความรู้พระพุทธศาสนาบูรณาการ

กับศาสตร์สมัยใหม่

	 พุทธศักราช	๒๕๒๑		 ตั้งวิทยาเขตหนองคาย	

	 พุทธศักราช	๒๕๒๘		 ตั้งวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	

	 พุทธศักราช	๒๕๒๘		 ตั้งวิทยาเขตเชียงใหม่	

	 พุทธศักราช	๒๕๒๙		 ตั้งวิทยาเขตขอนแก่น	

	 พุทธศักราช	๒๕๒๙		 ตั้งวิทยาเขตนครราชสีมา	

	 พุทธศักราช	๒๕๒๙		 ตั้งวิทยาเขตอุบลราชธานี

	 พุทธศักราช	๒๕๓๐		 ตั้งวิทยาเขตสุรินทร์	

	 พุทธศักราช	๒๕๓๐		 ตั้งวิทยาเขตแพร่	

	 พุทธศักราช	๒๕๓๔		 ตั้งวิทยาเขตพะเยา	

	 พุทธศักราช๒๕๓๕		 ตั้งวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส	นครปฐม

	 พุทธศักราช	๒๕๕๙		 ตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

	 พุทธศักราช	๒๕๓๘		 ตั้งวิทยาลัยสงฆ์เลย

	 พุทธศักราช	๒๕๓๙		 ตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครพนม

	 พุทธศักราช	๒๕๔๐		 ตั้งวิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน

	 พุทธศักราช	๒๕๔๘		 ตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช	พิษณุโลก

	 พุทธศักราช	๒๕๕๓		 ตั้งวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

	 พุทธศักราช	๒๕๕๓		 ตั้งวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
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	 พุทธศักราช	๒๕๕๕		 ตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน	เฉลิมพระเกียรติฯ

	 พุทธศักราช	๒๕๕๕		 ตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร	ฉะเชิงเทรา

	 พุทธศักราช	๒๕๕๕		 ตั้งวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

	 พุทธศักราช	๒๕๕๕		 ตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง

	 พุทธศักราช	๒๕๕๕		 ตั้งวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

	 พุทธศักราช	๒๕๕๘		 ตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี	นครปฐม

	 พุทธศักราช	๒๕๕๘	 ตั้งวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

	 พุทธศักราช	๒๕๕๘	 ตั้งวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

	 พุทธศักราช	๒๕๕๘	 ตั้งวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง	เพชรบูรณ์

	 พุทธศักราช	๒๕๕๙		 ตั้งวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

	 พุทธศักราช	๒๕๖๑		 ตั้งวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

	 พุทธศักราช	๒๕๖๑		 ตั้งวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

	 พุทธศักราช	๒๕๖๑		 ตั้งวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี	

	 พุทธศักราช	๒๕๖๑		 ตั้งวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

	 พุทธศักราช	๒๕๖๑		 ตั้งวิทยาลัยสงฆ์ระยอง

	 พุทธศักราช	๒๕๖๑		 ตั้งวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี

	 พุทธศักราช	๒๕๖๑		 ตั้งวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

	 นอกจากนี้	ยังมีโครงการขยายห้องเรียน	๑	แห่งและหน่วยวิทยบริการ	๘	แห่ง

อยูใ่นจงัหวดัต่าง	ๆ 	วทิยาเขต	๑๑	แห่ง	วทิยาลยัสงฆ์	๒๓	แห่ง	โครงการขยายห้องเรยีน	

๑	แห่ง	และหน่วยวิทยบริการ	๘	แห่งเหล่านี้	 ได้น�าหลักสูตรสาขาวิชาต่าง	ๆ	ที่คณะ 

ในส่วนกลางเปิดสอนน�าไปเปิดสอนรวมท้ังหมด	๒๓๗	 หลักสูตร
2
	 ที่เปิดสอนอยู่ใน

มหาวิทยาลัย	 นับเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่พระสงฆ์สามเณรและ

ประชาชนทั่วไปโดยทั่วถึงกัน

 
2
	ข้อมูลจากส�านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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ตอนที่ ๔
รับสถาบันสมทบขยายการศึกษาไปในประเทศและต่างประเทศ

	 การขยายการศึกษาไปสู่ต่างประเทศ	 มหาวิทยาลัยด�าเนินมาอย่างเป็นขั้นตอน

ตามล�าดับ	 เริ่มตั้งแต่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประชาคมนานาชาติผ่านการ

ประชุมสัมมนาในโอกาสต่างๆ	 การเปิดสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษและหลักสูตร

นานาชาติให้ชาวต่างประเทศเข้ามาศึกษา	 และเพ่ือให้การศึกษาตามหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศมีความม่ันคงยั่งยืน	 มหาวิทยาลัยจึงรับสถาบันการศึกษา

ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าเป็นสถาบันสมทบ	ดังนี้

	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๔	 รับวิทยาลัยพระพุทธศาสนาดอกกุก	 ชอนบอบ	 ประเทศ

เกาหลีใต้	

	 พุทธศักราช	๒๕๔๕	รับมหาปัญญาวิทยาลัย	หาดใหญ่	สงขลา

	 พุทธศักราช	๒๕๔๖	รับมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาซิน	เจี๋ย	ไต้หวัน

	 พุทธศักราช	๒๕๕๑	รับวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร์

	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๒	 รับสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาช้ันสูง	 ประเทศ 

ศรีลังกา

	 พุทธศักราช	๒๕๕๓	รับวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกต	ประเทศฮังการี

ตอนที่ ๕
พัฒนาขึ้นสู่ความเป็นนานาชาติ

	 ในการพัฒนาข้ึนสู่ความเป็นนานาชาตินั้น	 มหาวิทยาลัยได้มีการวางรากฐาน 

อย่างเป็นขั้นตอนโดยล�าดับมาทั้งการสร้างเครือข่ายกับประชาคมนานาชาติ	 เปิดสอน

หลกัสตูรนานาชาต	ิจดัเตรยีมอาคารสถานที	่วสัดอุุปกรณ์ทีส่นบัสนนุการจัดการศกึษา	

การพัฒนาผู้บริหาร	คณาจารย์	และเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ภาษาต่างประเทศ

	 มหาวทิยาลยัได้จดัประชมุนานาชาตทิีส่�าคญั	ๆ 	ร่วมกบัประชาคมชาวพุทธทัว่โลก	

เช่น	 จัดประชุมสุดยอดผู้น�าชาวพุทธโลกจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยพระพุทธศาสนา
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เถรวาทและมหายานจัดประชุมผู้น�าชาวพุทธโลกเนื่องในวันวิสาขบูชา	วันส�าคัญสากล

ของโลก	 จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติของสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา

นานาชาติ	การจัดประชุมนานาชาติเหล่านี้เป็นโอกาสให้ประชาคมชาวพุทธได้สนทนา

ปรึกษาหารือกัน	 ท�าความรู้จักกันอันเป็นคุณูปการเป็นอเนกประการในการท�างาน 

ร่วมกัน

	 ในด้านการเรียนการสอน	 มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินงานที่เป็นการสร้างพื้นฐาน 

เพือ่ความเป็นนานาชาติตลอดมา	เช่น	บณัฑติวิทยาลยัเปิดสอนหลกัสตูรนานาชาติระดับ

ปรญิญาโท	ภายใต้โครงการหลกัสตูรพทุธศาสตรมหาบณัฑิตนานาชาติ	(International	

Master	of	Art	Programme=IMAP)ในพุทธศักราช	๒๕๔๓

 บัณฑิตวิทยาลัย	 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก	ภาคภาษาอังกฤษตั้งแต่

พทุธศกัราช	๒๕๔๓	ซึง่ต่อมาได้มอบงานให้วทิยาลยัพทุธศาสตร์นานาชาติ	ด�าเนนิการต่อ

 คณะพทุธศาสตร์	เปิดสอนหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรสีาขาวชิาพระพทุธศาสนา	

ภาคภาษาอังกฤษตั้งแต่พุทธศักราช	๒๕๕๐	เป็นต้นมา	

 คณะมนุษยศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	 

ในภาคภาษาอังกฤษตั้งแต่พุทธศักราช	๒๕๕๖	เป็นต้นมา	

 คณะสังคมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาเอกสาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์

	 ตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานาชาติในพุทธศักราช	 ๒๕๕๓	 โดยมี 

พระพรหมบัณฑิต	อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแป็นประธาน	

เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันในกลุ่มสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนาหรือ

จัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา

	 ตั้งสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกในพุทธศักราช	 ๒๕๕๘	 โดยมีพระพรหมบัณฑิต	

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแป็นประธาน	เพื่อสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือกันในกลุ่มพระสังฆราช	 ประมุขสงฆ์	 ผู้น�าชาวพุทธ	 และนักวิชาการด้าน

พระพทุธศาสนาในประเทศต่างๆ	ปัจจบุนั	สภาสากลวนัวสิาขบชูาโลกนีไ้ด้รับการรับรอง
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11งานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๒ ปีมหาจุฬาฯ”

จากองค์การสหประชาชาติให้เป็นที่ปรึกษาพิเศษคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

สหประชาชาติ

	 ต้ังสถาบันภาษา	 ในพุทธศักราช	 ๒๕๕๕	 เพื่อพัฒนาผู ้บริหาร	 คณาจารย์	 

เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ	 สามารถสื่อสารกันได้ 

ทั้งระดับปฏิบัติการทั่วไปและการถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ

	 ยกฐานะโครงการหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโทขึ้นเป็นวิทยาลัย 

พทุธศาสตร์นานาชาต	ิบนเนือ้ที	่๘๔	ไร่	เพือ่เป็นสถานศึกษาพระพุทธศาสนาบรูณาการ

กับศาสตร์สมัยใหม่ส�าหรับประชาคมชาวพุทธทั่วโลก

	 ต้ังศนูย์อาเซยีนศกึษาในพุทธศกัราช	๒๕๕๖	เพือ่เป็นศนูย์ศกึษาวจิยัศาสนาและ

วัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนและประเทศใกล้เคียง	เป็นการสะสมองค์ความรู้เกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่เกี่ยวข้อง

	 จากการท�ากิจกรรมและการต้ังส่วนงานดังที่กล่าวมา	 ท�าให้มหาวิทยาลัย 

มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับการเป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนา

ระดับนานาชาติ	จะเห็นได้ว่า	ปัจจุบัน	หลักสูตรนานาชาติที่เปิดสอนมีเป็นจ�านวนมาก	

และมีจ�านวนนิสิตชาวต่างประเทศจ�านวนมากท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยย้อนหลัง	 

๑๒	ปี	ดังนี้

	 พุทธศักราช		 ๒๕๕๑		จ�านวน	 ๑,๓๒๙		รูป/คน

	 พุทธศักราช		 ๒๕๕๒	 จ�านวน		๑,๓๕๔	รูป/คน

	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๓		จ�านวน	 ๑,๒๗๔	รูป/คน

	 พุทธศักราช		 ๒๕๕๔		จ�านวน		๑,๒๗๖		รูป/คน

	 พุทธศักราช		 ๒๕๕๕		จ�านวน		๑,๑๘๙		รูป/คน

	 พุทธศักราช		 ๒๕๕๖		จ�านวน		๑,๑๘๗		รูป/คน

	 พุทธศักราช		 ๒๕๕๗		จ�านวน		๑,๓๙๕		รูป/คน

	 พุทธศักราช		 ๒๕๕๘		จ�านวน		๑,๔๖๘		รูป/คน

	 พุทธศักราช		 ๒๕๕๙	 จ�านวน		๑,๔๔๘		รูป/คน
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12 สูจิบัตร

 พุทธศักราช		 ๒๕๖๐		จ�านวน	 ๑,๐๖๒	รูป/คน

	 พุทธศักราช		 ๒๕๖๑		จ�านวน	 ๑,๔๔๒	รูป/คน

	 พุทธศักราช		 ๒๕๖๒		จ�านวน	 ๑,๖๕๑	รูป/คน
3

	 ที่ส�าคัญคือ	 นิสิตชาวต่างประเทศเหล่านี้	 เป็นภิกษุร้อยละ	 ๘๔	 เป็นสามเณร 

ร้อยละ	 ๒	 เป็นภิกษุณีมหายาน	 ร้อยละ	 ๓ เป็นคฤหัสถ์ร้อยละ	๑	 การที่มีพระสงฆ์

นานาชาติจ�านวนมากเข้ามาศึกษาเช่นน้ี	 ถือว่ามหาวิทยาลัยได้ช่วยสร้างศาสนทายาท

ให้แก่สถาบันพระพุทธศาสนาในนานาประเทศ	ซึ่งจะช่วยท�าให้พระพุทธศาสนาเจริญ

มั่นคงเป็นปึกแผ่นในประเทศนั้นๆสืบไป

	 นอกจากนี้	มหาวิทยาลัยยังได้พัฒนาอาคารสถานที่	 วัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียน

การสอนระดบันานาชาตเิป็นการเฉพาะ	เช่น	การจดัสร้างอาคารต่างๆ	ส�าหรบัวทิยาลยั

พุทธศาสตร์นานาชาติบนพื้นที่	 ๘๔	 ไร่	 การพัฒนาเครือข่าย	 MCU-Network	 

ให้มีสมรรถนะรองรับความเป็นนานาชาติ	 การจัดสร้างห้องสมุดขนาดใหญ่ส�าหรับ

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	การรวบรวมเรียบเรียงและจัดพระไตรปิฎกฉบับสากล	

(Common	Buddhist	Text=CBT)	การจัดท�าสหบรรณานุกรมคัมภีร์พระพุทธศาสนา

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

นสิตินานาชาตใินการศกึษาค้นคว้าพทุธธรรมและสบืค้นคมัภร์ีพระพทุธศาสนาทัง้แบบ

เถรวาท	มหายาน	และวัชรยาน

ตอนที่ ๖
ผลการด�าเนินงานตามพันธกิจ

พันธกิจที่ ๑ ผลิตบัณฑิต

	 ในยคุมหาธาตวุทิยาลยั	พทุธศกัราช	๒๔๓๒	มเีฉพาะการเรยีนการสอนหลกัสตูร

พระปริยัติธรรมแผนกบาลี	 พอมาถึงยุคมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 พุทธศักราช	

๒๔๙๐	แบ่งหลักสูตรเป็น	๓	ส่วนต่อเนื่องกัน	คือ 

 
3
 ข้อมูลจากส�านักทะเบียนและวัดผล
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13งานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๒ ปีมหาจุฬาฯ”

 ๑)	หลักสูตรต�่ากว่าระดับอุดมศึกษาเพื่อปรับพื้นความรู้	พุทธศักราช	๒๔๙๐	

	 ๒)	หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา	พุทธศักราช	๒๔๙๒	

	 ๓)	หลักสูตรระดับอุดมศึกษา	พุทธศักราช	๒๔๙๓	

	 ในพทุธศกัราช	๒๕๐๐	จงึมกีารปรบัหลกัสตูรให้เข้ากบัมาตรฐานของมหาวทิยาลยั	

ทั่วไปพัฒนาการด้านหลักสูตรได้มีมาอย่างต่อเนื่อง	

	 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรทุกระดับสาขาแยกเป็น

	 ระดับประกาศนียบัตร		 	 ๖		 สาขาวิชา	

	 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต		 ๒		 สาขาวิชา	

	 ระดับปริญญาตรี		 	 	 ๒๓		 สาขาวิชา	

	 ระดับปริญญาโท		 	 	 ๑๙		 สาขาวิชา	

	 ระดับปริญญาเอก			 	 ๑๒		 สาขาวิชา	

	 รวมเปิดสอนทุกระดับ	จ�านวน		 ๒๒๗		 หลักสูตร	

	 มคีณาจารย์ท้ังหมด	๒,๕๗๙	รปู/คน	แยกเป็น	บคุลากร	๑,๑๔๑	รปู/คน
4
	ลกูจ้าง	

๑,๔๓๘	ในจ�านวนนี้	แบ่งเป็น	

	 ๑)	ส่วนกลาง		 	 	 ๗๙๒		 รูป/คน	

	 ๒)		วิทยาเขต		 	 	 ๘๕๗		 รูป/คน	

	 ๓)		วิทยาลัยสงฆ์	 	 	 ๗๙๗		 รูป/คน	

	 ๔)		ห้องเรียน		 	 	 ๒๖		 รูป/คน

	 ๕)	หน่วยวิทยบริการ		 	 ๑๐๗		 รูป/คน	

	 ท�าหน้าทีส่อนนสิติทีศ่กึษาสาขาวชิาต่างๆ	ทีเ่ปิดสอนอยูใ่นมหาวทิยาลยัจ�านวน	

๕๔	 สาขาวิชา	 แยกเป็นหลักสูตรจ�านวน	 ๒๓๗	หลักสูตร	 ผลิตผลงานวิชาการตีพิมพ์ 

เผยแพร่	 ๙๗๗	 เรื่อง	 ในปี	 พ.ศ.๒๕๖๒	มีนิสิตทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศท้ังส้ิน	

๑๘,๓๙๙	รูป/คน
5
	แยกเป็น	

 
4
 ข้อมูลจาก	พระมหาสาธิต	สาธิโต	ผู้อ�านวยการกองกลาง

 
5
 ข้อมูลจากส�านักทะเบียนและวัดผล
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14 สูจิบัตร

	 ๑)		ปริญญาตรี	๑๔,๘๓๘	รูป/คน	

	 ๒)		ปริญญาโท	๒,๐๓๕	รูป/คน	

	 ๓)		ปริญญาเอก	๑,๓๙๒	รูป/คน	

	 แยกตามสถานภาพ	

	 เป็นภิกษุ			 ๘,๕๘๔		รูป		 	 เป็นสามเณร		 ๒,๐๓๑	รูป	

	 เป็นแม่ชี/ภิกษุณี		 ๙๐		 รูป/คน			 เป็นคฤหัสถ์ชาย		๔,๑๕๒	คน	

	 คฤหัสถ์หญิง		 ๓,๖๐๒		คน	

	 ในจ�านวนนิสิตทั้งสิ้น	มีนิสิตชาวต่างประเทศ	๑,๖๕๑	รูป/คน	จาก	๒๗	ประเทศ

	 เป็นเวลา	๗๒	ปีนับจากพุทธศักราช	๒๔๙๐	ที่เปิดด�าเนินการศึกษาในรูปแบบ

อดุมศึกษาเป็นต้นมา	มหาวทิยาลยัรบันสิติเข้าศกึษาระดบัปรญิญาตรี	๖๔	รุน่	(ปัจจบุนั

เป็นรุ่นที่	๖๕)	ระดับปริญญาโท	๒๙	รุ่น	ระดับปริญญาเอก	๑๕	รุ่น	มีผู้ส�าเร็จการศึกษา 

ทุกระดับรวม	ทั้งสิ้น	๖๔,๓๕๕	รูป/คน
6
	แยกเป็น	

	 ๑)		ผู้ส�าเร็จปริญญาตรี		 ๕๔,๕๖๖		 รูป/คน	

	 ๒)		ผู้ส�าเร็จปริญญาโท		 ๘,๑๔๕			 รูป/คน	

	 ๓)		ผู้ส�าเร็จปริญญาเอก		 ๑,๖๔๔		 รูป/คน

พันธกิจที่ ๒ วิจัย

	 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ตั้งขึ้นเมื่อ

พทุธศักราช	๒๕๒๒	เริม่ด�าเนินงานตามพนัธกจิ	๒๕๒๗	และเริม่ท�าโครงการวจิยั	๒๕๓๐	

นับจากเฉพาะที่เริ่มด�าเนินงานโครงการวิจัยถึงปัจจุบันเป็นเวลา	 ๓๒	 ปี	 ได้อนุมัติให้ 

ผู้บริหาร	 คณาจารย์	 และเจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัยท�าการวิจัย	 จ�านวนทั้งส้ิน	 ๒,๒๕๕	

โครงการ	 ได้รับงบประมาณท�าวิจัย	 ทั้งที่รัฐจัดสรรให้โดยตรงและที่หน่วยงานต่าง	 ๆ	 

จัดให้รวมทั้งสิ้น	๔๖๗,๕๗๒,๗๕๕	บาท	(สี่ร้อยหกสิบเจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพัน

ห้าสิบบาทถ้วน)

 
6
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15งานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๒ ปีมหาจุฬาฯ”

	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแม้จะไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย	 

แต่การท�าพันธกิจด้านการวิจัยเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ในรอบ	๗	ปี	ที่ผ่านมา	

ได้ท�าการวิจัยจ�านวนทั้งสิ้น	๑,๗๖๙	โครงการ	ได้รับงบประมาณท�าการวิจัยรวมทั้งสิ้น	

๓๒๙,๗๖๖,๔๐๕	บาท	(สามร้อยยีส่บิเก้าล้านเจ็ดแสนหกหมืน่หกพนัสีร้่อยห้าบาทถ้วน)	

เฉพาะในรอบ	๗	ปีที่ผ่านมามีงานวิจัยที่ท�าเสร็จสมบูรณ์แล้ว	๗๕๑	เรื่อง
7

	 ในรอบหลายปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้มีการด�าเนินการวิจัยด้านหลักค�าสอน

ทางพระพุทธศาสนา	 การน�าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ในการพัฒนาบุคคลและ 

สังคม	การวิจัยด้านการเรียนการสอน	การศึกษา	การพัฒนาสังคม	การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต	 การเรียนรู้	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 การสร้างความเข้มแข็งในองค์กร	 การวิจัยเชิง 

พุทธบูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ	 เช่นพระพุทธศาสนาในอาเซียน	 :	 ประวัติศาสตร์และ

ความสัมพันธ์ทางสังคม,	 ศึกษาวิเคราะห์หลักจริยศาสตร์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา,	 

การจัดการความขัดแย้งของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา,	 การบูรณาการหลัก 

ค�าสอนและแนวปฏิบัตเิพือ่ส่งเสรมิการอยูร่่วมกันของชมุชนชาวพทุธคริสต์	และอสิลาม

ในประเทศไทย,	 Eco-Town	 :	 รูปแบบและการจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดในกรุงเทพ-

มหานครตามหลกันเิวศวทิยาพระพทุธศาสนา,	การพฒันาระบบสบืค้นและการอนรุกัษ์

เอกสารและคัมภีร์โบราณของวัดในสังคมไทย

	 เก่ียวกับแนวโน้มและทิศทางเกี่ยวกับการวิจัยในอนาคต	 พระพรหมบัณฑิต	

อธิการบดีได้ให้นโยบายไว้ว่า	 “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต้องเป็น

มหาวิทยาลัยวิจัย	 คือในระดับปริญญาตรีต้องให้งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 

ฝึกให้นิสิตมีความรู้	 ความเข้าใจในกระบวนการการท�าวิจัย	 ฝึกความใฝ่รู้ใฝ่คิดและ 

ต้องมีอัตราส่วนของนิสิตที่ท�าการวิจัยมากกว่านิสิตท่ีเรียนในห้องเรียน	 ...ในระดับ

บัณฑิตศึกษานิสิตต้องท�าวิจัยแบบเข้มข้นเพื่อส�าเร็จการศึกษา...ควรเป็นผู้ช่วยนักวิจัย

ของอาจารย์...ในระดับคณาจารย์จะต้องท�าวิจัยเพื่อน�าความรู้ไปสู่การเรียนการสอน
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และการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคมและควรมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ในระดับชาติและนานาชาติ...”

พันธกิจที่ ๓ บริการวิชาการ

	 มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินงานโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน 

ท้ังในประเทศและต่างประเทศ	เพือ่ให้การศึกษาอบรมและปลกูฝังคณุธรรมแก่เยาวชน

ชายหญิงทุกปี	 ซึ่งโครงการนี้ได้มีการด�าเนินการมาต้ังแต่ปี	 ๒๕๒๓	 จนถึงปัจจุบัน	 

รวมเป็นปีที	่๓๙	มหีน่วยอบรมจ�านวนทัง้สิน้	๗,๗๕๓๑	หน่วยอบรม	มผู้ีเข้าร่วมโครงการ

แล้วเป็นจ�านวนทั้งสิ้น	๒,๑๓๘,๓๗๔	รูป/คน
8
 

	 นับเฉพาะในรอบ	๖	ปีย้อนหลังคือ	

	 ปี	๒๕๕๖	จ�านวน		๔๐๖		 โครงการ	

	 ปี	๒๕๕๗	จ�านวน		๓๙๙		 โครงการ	

	 ปี	๒๕๕๘	จ�าวน		 ๓๖๖		 โครงการ	

	 ปี	๒๕๕๙	จ�านวน		๔๕๒		 โครงการ	

	 ปี	๒๕๖๐	จ�านวน	 ๓๘๙		 โครงการ	

	 ปี	๒๕๖๑	จ�านวน		๓๖๖		 โครงการ	

	 รวมทั้งสิ้น		 ๒,๓๗๘		โครงการ	

 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น		๔๖๖,๙๔๐	รูป/คน	ใช้งบประมาณทั้งที่ได้รับจัดสรร

จากรฐัและการบรจิาคของประชาชนทัว่ไป	ประมาณการรวมเป็นเงนิ		๓๕๕,๖๕๙,๙๔๔	

บาท	 (สามร้อยห้าสิบห้าล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยส่ีสิบส่ีบาทถ้วน)	 การจัด

บรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน	 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนิสิตต่างประเทศ 

เข้ามาศึกษาเป็นจ�านวนมาก	

	 ดังนั้น	 นับตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 เป็นต้นมาได้มีนิสิตต่างประเทศน�าโครงการ 

ไปขยายหน่วยอบรมไปยังต่างประเทศ	 ซึ่งในจ�านวน	 ๗,๕๓๑	หน่วยอบรม	 แยกเป็น 

 
8
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17งานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๒ ปีมหาจุฬาฯ”

ในประเทศ	 ๑,๘๓๐	 หน่วยอบรม	 และในต่างประเทศ	 จ�านวน	 ๗๐	 หน่วยอบรม	 

นับเฉพาะในรอบ	 ๖	 ปีย้อนหลังคือ	 ปี	 ๒๕๕๖	 –๒๕๖๑	 มีจ�านวนพ้ืนท่ีตามจังหวัด 

แยกเป็นในประเทศ	 จ�านวน	 ๒๗๙	 หน่วยอบรม	 และในต่างประเทศ	 จ�านวน	 ๒๖	 

หน่วยอบรม	

	 นิสิตของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี	 หลังจากเรียนจบรายวิชาแล้ว 

ต้องออกปฏิบัติศาสนกิจบริการวิชาการ	 ๑	 ปีก่อนเข้ารับปริญญาตามข้อก�าหนดของ

มหาวิทยาลัย	นับเฉพาะ	๗	ปีย้อนหลังคือ	ระหว่างพุทธศักราช	๒๕๕๕-๒๕๖๑	มีนิสิต

ออกปฏิบัติศาสนกิจรวม	 ๑๒,๕๔๒	 รูป
9
	 นิสิตเหล่าน้ีไปท�าหน้าที่ปฏิบัติศาสนกิจ 

ช่วยสนองงานในกจิการคณะสงฆ์	งานสอนพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรม	บาลแีละสามญั	

งานสอนศีลธรรมในโรงเรยีน	และจดักจิกรรมส่งเสรมิคณุธรรมแก่พทุธศาสนกิชนทัว่ไป

	 มหาวิทยาลยัด�าเนนิงานโครงการพระบัณฑิตอาสาพฒันาชาวเขา(พระธรรมจาริก)	

ตั้งแต่พุทธศักราช	๒๕๔๓	ครอบคลุมพื้นที่	๘	จังหวัด	คือ	เชียงใหม่	เชียงราย	ล�าปาง	

แม่ฮ่องสอน	 ล�าพูน	 แพร่	 น่าน	 ตาก	 และพะเยา	 ชาติพันธุ์ชนเผ่าคือ	 กระเหรี่ยง	 

เย้า	 มูเซอ	 ลีซอ	 ม้ง	 ลั๊วะ	 อาข่า	 ไทยใหญ่	 และไทลื้อ	 ปัจจุบันมีจ�านวน	๓๖	 อาศรม	 

มีพระบัณฑิตอยู่ประจ�า	๓๖	รูป	ท�าหน้าที่สอนพระพุทธศาสนา	รณรงค์ให้ลด	ละ	เลิก

อบายมุข	 จัดหาสวัสดิการ	 สร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 ให้การ

ศกึษาขัน้พืน้ฐานและส่งเสรมิให้เรยีนต่อระดบัปรญิญาในมหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณ-

ราชวิทยาลัย	ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

	 มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินงานโครงการเผยแผ่ศีลธรรมน�าธรรมะสู่สังคม	 โดยการ

จัดค่ายคุณธรรม	 ค่ายคุณธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชนด้วยหลักสูตร 

ค่ายคุณธรรมและอบรมคุณธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงานองค์กรต่างๆ	 ด้วยหลักสูตร

ธรรมะพัฒนาองค์กร	 ในรอบ	๗	ปีที่ผ่านมา(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๒)	 ได้จัดค่ายคุณธรรม	

ในสถานศึกษาและหน่วยงานองค์กรต่างๆ	จ�านวน	๓,๑๒๕	แห่ง	มปีระชาชนและเยาวชน

เข้าร่วมจ�านวน	๖๕๙,๒๖๒	คน 
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 มหาวทิยาลยัได้ส่งเสรมิพฒันาการจดัการศกึษาแนววิถพีทุธ	ทีเ่รยีกว่า	“โรงเรยีน

วิถีพุทธ”	 นับต้ังแต่ปีพ.ศ.	 ๒๕๕๐	 เป็นต้นมา	 จนถึงปัจจุบัน	 พ.ศ.๒๕๖๒	 มีโรงเรียน 

ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)ทั่วประเทศเข้าร่วม 

โครง	 การเป็นวิถีพุทธท่ัวไปจ�านวน	๒๒,๘๒๗	 โรงเรียน	 เป็นวิถีพุทธชั้นน�า	 ๑,๑๓๕	

โรงเรียน	 และวิถีพุทธพระราชทานจ�านวน	 ๘๘	 โรงเรียน	 นอกจากนี้	 ยังมีโรงเรียน 

วิถีพุทธ	 ประเภทอ่ืนเช่น	 อาชีวศึกษาวิถีพุทธ	 โรงเรียนวิถีพุทธสังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการศึกษาเอกชนอีกด้วย

	 	 มหาวิทยาลัยด�าเนินงานโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่ข้าราชการ 

และประชาชนทั่วไปปีละไม่น้อย	๗๐	 คร้ัง	 มีผู้เข้าปฏิบัติกรรมฐานปีละ	๕,๖๐๐	 คน 

โดยประมาณ

	 มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้บริหารงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนต้ังแต่

พุทธศักราช	 ๒๕๕๑	 โดยร่วมกับพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์	 ๑๘	 ภาค 

ทั่วประเทศเช่ือมประสานกับโรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศไม่น้อยกว่า	๑๐,๐๐๐	 โรง	

นมินต์ภกิษ	ุ๑๘,๐๐๐	รปู
10

	เข้าไปสอนพระพทุธศาสนา	ให้การฝึกอบรมปลกูคณุธรรม

แก่เยาวชนชายหญิง

พันธกิจที่ ๔ ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

	 มหาวิทยาลัยด�าเนินการด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 โดยบูรณาการเข้ากับ 

พนัธกจิอ่ืนๆ	โดยเฉพาะการผลิตบณัฑติ	รวมทัง้มีการจดักจิกรรมท่ีฟ้ืนฟ	ูอนรุกัษ์	สบืสาน	

พฒันา	เผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรม	สร้างสรรค์	ส่งเสรมิภมูปัิญญาท้องถิน่	ด�าเนนิงาน

โครงการตามวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถ่ินนั้นๆ	 โดยด�าเนินโครงการท�านุบ�ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมในแต่ละปีไม่ต�่ากว่า	 ๒๐๑	 โครงการ	 เช่น	 กิจกรรมบ�าเพ็ญบุญ 

กุ้มข้าวใหญ่	กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

		 ในวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์	 มีอาคารสถานที่เก็บรวมสถาปัตยกรรม	

ประติมากรรม	พุทธศิลป์ต่างๆ	 รวมคัมภีร์โบราณทางพระพุทธศาสนา	บางวิทยาเขต 
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มีหอพุทธศิลป์เป็นการเฉพาะ	 มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชา 

พุทธศิลปกรรม	 เพื่อผลิตบัณฑิตให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธศิลป์ครอบคลุม 

ทุกเรื่อง	ตั้งแต่การออกแบบสร้าง	การอนุรักษ์	การบูรณะซ่อมแซม

		 ในด้านวรรณกรรม	 นอกจากมีการรวบรวมคัมภีร์โบราณทางพระพุทธศาสนา

ภาคภาษาบาลีแล้ว	 ยังมีการปริวรรตคัมภีร์บาลีอักษรโบราณท้องถ่ินนั้นๆ	 เป็นบาลี 

อักษรสมัยใหม่และปริวรรตคัมภีร์บาลีสมัยใหม่กลับเป็นคัมภีร์บาลีอักษรโบราณ	 

มีการปริวรรตและแปลคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาบาลีเป็นภาษาไทยฉบับมหาจุฬาและ

จัดพมิพ์เผยแพร่แล้ว	๑๓	ครัง้	ครัง้ละ	๒,๐๐๐	ชดุ	รวม	๑,๑๗๐๐,๐๐๐	เล่ม
11

	ปริวรรต

และแปลคัมภีร์อรรถกถาภาษาบาลีเป็นภาษาไทย	 ๕๔	 เล่มและจัดพิมพ์เผยแพร่	

นอกจากนี้ยังมีการปริวรรตและแปลคัมภีร์อื่นๆ	 ทางพระพุทธศาสนาภาษาบาลีเป็น

ภาษาไทยและจัดพิมพ์เผยแพร่อีกเป็นจ�านวนมาก	

		 มีการวิจัยเน้ือหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจ�านวนมาก	 เช่น	 การวิเคราะห์เร่ือง

พระพุทธรูปในฐานะปูชนียวัตถุของชาวพุทธ,	 การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดี

ต�าบลนครชมุ	อ�าเภอเมอืงก�าแพงเพชร	จงัหวดัก�าแพงเพชร,	การตรวจช�าระและศกึษา

วเิคราะห์พระไตรปิฎกในคมัภีร์ล้านนาฉบับวดัสงูเม่น	จงัหวดัแพร่, ร่วมกนัของสงัคมไทย,	

การพัฒนาระบบสืบค้นและการอนุรักษ์เอกสารและคัมภีร์โบราณของวัดในสังคมไทย

		 ในงานมหกรรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนแต่ละครั้ง	 มีกิจกรรมประกวด 

สวดมนต์หมู่	 สวดมนต์ท�านองสรภัญญะ	 การแสดงศิลปวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับ

พระพุทธศาสนา	 ในแต่ละปีการศึกษา	คณะ	 วิทยาเขต	และวิทยาลัยสงฆ์จัดกิจกรรม 

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 กิจกรรมเทศน์มหาชาติ	 กิจกรรมสวดมนต์

ข้ามปีวิถีไทยวิถีพุทธ

	 ในระดับนานาชาติ	 มหาวิทยาลัยด�าเนินงานโครงการจัดกิจกรรมวิสาขบูชา

นานาชาต	ิซึง่รฐับาลและมหาเถรสมาคมสนบัสนนุ	มวีตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมอื
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อันดีระหว่างชุมชนชาวพุทธและองค์กรชาวพุทธตั้งแต่ระดับประเทศถึงนานาชาต ิ

ตามนโยบายของรฐับาล	จดัอย่างต่อเนือ่งเป็นครัง้ที	่๑๓	กจิกรรมประกอบด้วย	ปาฐกถา	

อภิปราย	บรรยายทางวชิาการ	การแสดงนทิรรศการงานด้านพระพุทธศาสนา	การแสดง

วัฒนธรรมนานาชาติ	ในระดับภูมิภาคมีการจัดกิจกรรมภาษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

อาเซียน	จัดค่ายยุวชนอาเซียนเพื่อภาษา	ศาสนา	วัฒนธรรมและสันติภาพ

พันธกิจพิเศษ จัดประชุมนานาชาติ

	 ในรอบ	๒๐	 ปี	 ที่ผ่านมา	 มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมนานาชาติที่ส�าคัญๆ	 เช่น	 

	 -	จัดประชุมสุดยอดผู้น�าชาวพุทธโลกในพุทธศักราช	๒๕๔๓	

	 -	จัดประชุมสภาผู้น�าศาสนาโลกในพุทธศักราช	๒๕๔๔	

	 -	จัดประชุมสุดยอดผู้น�าเยาวชนโลกเพื่อสันติภาพในพุทธศักราช	๒๕๔๗

	 -	ได้รบัมอบหมายให้เป็นผูจั้ดกจิกรรมเนือ่งในวันวสิาขบชูาโลก	ณ	ส�านกังานใหญ่

	 	 องค์การสหประชาชาติ	นิวยอร์ก	สหรัฐอเมริกาในพุทธศักราช	๒๕๔๗	

	 -	จัดประชุมผู้น�าชาวพุทธโลกว่าด้วยวันวิสาขบูชา	วันส�าคัญสากลของโลก	

	 	 ณ	หอประชุมพุทธมณฑลในพุทธศักราช	๒๕๒๗ 

 -	จัดประชุมนานาชาติว่าด้วยพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน

	 	 ในพุทธศักราช	๒๕๔๗	

	 -	จัดประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาในพุทธศักราช	๒๕๔๘,	

	 	 ๒๕๔๙,	๒๕๕๑,	๒๕๕๓,	๒๕๕๔,	๒๕๕๕,	๒๕๕๘	

	 -	ในพุทธศักราช	๒๕๕๑	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	และ	๒๕๖๒	ได้จัดสัมมนา

	 	 วิชาการนานาชาติของสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ	

	 นอกจากนี้	ได้มีการประชุมสัมมนานานาชาติที่จัดโดยส่วนคณะ	วิทยาเขต	และ

วิทยาลัยสงฆ์อีกจ�านวนหลายครั้ง	 การจัดประชุมสัมมนานานาชาติเหล่านี้เป็นโอกาส

ให้ประชาคมชาวพุทธได้สนทนาปรึกษาหารือกัน	 ท�าความรู้จักกันอันเป็นคุณูปการ 

เป็นอเนกประการในการท�างานร่วมกัน
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ตอนที่ ๗
มจร ในปัจจุบันและก้าวต่อไปในอนาคต

	 ปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งโดย
ฐานะและบทบาทเป็นมหาวทิยาลยัสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย	มส่ีวนงานจัดการศกึษา	๓๓	
ส่วนงานครอบคลุมพื้นที่	๔๔	จังหวัด	และมีส่วนงานสนับสนุนอีกจ�านวนมาก	 เฉพาะ
ส่วนกลาง	 มีอาคาร	 ๒๑	 หลัง	 มีพื้นท่ีใช้สอย	๑๑๕,๖๕๗ ตารางเมตร	 วิทยาเขต 
และวิทยาลัยสงฆ์ในส่วนภูมิภาค	 มีอาคารรวมทั้งสิ้น	 ๑๒๖	 หลัง	 มีพื้นที่ใช้สอยรวม	
๑๗๖,๕๓๗	ตารางเมตร	
	 มีบุคลากรทั้งหมดรวม	๒,๕๗๙	 รูป/คน

12
	 แบ่งเป็นสายวิชาการ(อาจารย์)	 ทั้ง

บุคลากรและลูกจ้าง	 ๑,๓๙๔	 รูป/คน,	 สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไปท้ัง
บุคลากรและลูกจ้าง	 ๑,๑๘๕	 รูป/คน	 โดยแยกเป็นส่วนกลาง	 จ�านวน	๗๙๒	 รูป/คน	 
และส่วนภูมิภาค	๑,๗๘๗	รูป/คน	
	 เปิดสอนหลักสูตร/สาขาวิชา	๕๔	สาขาวิชา	รวมหลักสูตร	๒๒๗	หลักสูตร	
	 ในปัจจุบัน	มีนิสิตชาวไทยและชาวต่างประเทศ	จ�านวนทั้งสิ้น	๑๘,๓๙๙	รูป/คน	
แยกเป็น
	 ๑)	นิสิตปริญญาตรี		 ๑๔,๘๓๘		 รูป/คน	
	 ๒)	นิสิตปริญญาโท		 ๒,๑๖๙			 รูป/คน
	 ๓)	นิสิตปริญญาเอก		 ๑,๓๙๒			 รูป/คน	
	 ในจ�านวนนี้	แยกตามสถานภาพ	
	 เป็นภิกษุ			 ๘,๕๘๔		รูป		 	 เป็นสามเณร	๒,๐๓๑		 รูป	
	 เป็นแม่ชี/ภิกษุณี		 ๙๐		 รูป/คน			 เป็นคฤหัสถ์ชาย	๔,๑๕๒		คน		

	 คฤหัสถ์หญิง		 ๓,๖๐๒		คน

 ในจ�านวนนี้	 เป็นนิสิตชาวต่างประเทศ	 ๑,๖๕๑	 รูป/คน	 จาก	 ๒๗	 ประเทศ	 

มีผู ้ส�าเร็จการศึกษาทุกระดับนับจากพุทธศักราช	 ๒๔๙๐	 ท่ีเปิดด�าเนินการศึกษา 

ในรูปแบบอุดมศึกษาเป็นต้นมาเป็นเวลา	 ๗๒	 ปี	 รับนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาตร	ี 
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๖๔	รุ่น	(ปัจจุบันเป็นรุ่นที่	๖๕)	ระดับปริญญาโท	๒๙	รุ่น	ระดับปริญญาเอก	๑๕	รุ่น	 

มีผู้ส�าเร็จการศึกษาทุกระดับรวมท้ังสิ้น	 ๖๔,๓๕๕	 รูป/คน
13

	 แยกเป็นปริญญาตร	ี

๕๔,๕๖๖	รูป/คน	ปริญญาโท	๘,๑๔๕	รูป/คน	และปริญญาเอก	๑,๖๔๔	รูป/คน

	 ในอนาคต	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะมีบทบาทส�าคัญ 

ระดับชาติในด้านต่างๆ	ดังนี้

	 -	 สนองงานคณะสงฆ์ไทย	ปัจจบัุน	มหาวิทยาลยัท�าหน้าทีใ่ห้การศกึษาแก่เจ้าคณะ	

พระสังฆาธิการทุกระดับในหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ	โดยการให้ความรู้ด้านการบริหาร

กิจการคณะสงฆ์	 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาบริหารกิจการคณะสงฆ	์

หลักสูตรปริญญาตรี	 ปริญญาโท	 และปริญญาเอกสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ	

อธิการบดีและรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการ	 คณะอนุกรรมการ	

และคณะท�างานตามมติมหาเถรสมาคมในเรื่องต่างๆ	เช่น	การปฏิรูปกิจการพระพุทธ-

ศาสนาตามนโยบายของรัฐบาล	ท�างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเสริมสร้างความดีงาม

ให้เกดิขึน้ในสงัคมไทย	เช่น	ร่วมกบั	ป.ป.ช.	รณรงค์เร่ืองการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน่	

อธิการบดีของมหาวิทยาลัยได้แต่งพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นบทเทศน์ส�าหรับพระสงฆ์

แสดงให้ประชาชนชาวไทยฟัง	เพื่อปลุกจิตส�านึกความซื่อสัตย์สุจริต

	 ส่วนบทบาทส�าคญัระดบันานาชาตนิัน้	จากการทีม่ชีาวต่างประเทศจ�านวนมาก	

มาศึกษาที่มหาวิทยาลัย	นับเฉพาะภายใน	๑๒	ปีย้อนหลัง	มีจ�านวน	๑๖,๐๗๖	รูป/คน	

ซึ่งหมายความว่าได้มีผู้จบการศึกษาทุกระดับ	 รวมไม่น้อยกว่า	 ๗,๐๐๐	 รูป/คน	 ผู้จบ

การศึกษาเหล่าน้ีส่วนมากได้เดนิทางกลบัประเทศ	ไปปฏบิตัหิน้าทีก่ารงานในฐานะต่างๆ	 

โดยพฤตินัยจะเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี	 ดังนั้น	 

ในอนาคต	มหาวิทยาลัยจะมีบทบาทส�าคัญในด้านต่างๆ	จะมีดังนี้

	 -	 เป็นศนูย์กลางสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืในด้านการศกึษาวจิยัพระพทุธศาสนา	

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน	และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ

	 -	 เป็นแหล่งศกึษา	ปฏบิติั	เผยแผ่	และสร้างศาสนทายาท	สืบทอดพระพุทธศาสนา	

ระดับชาติและระดับนานาชาติ
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 -	 เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านพระพุทธศาสนาระดับชาติและ

ระดบันานาชาต	ิโดยอาศยัเครอืข่ายคอืสมาคมมหาวทิยาลยัพระพทุธศาสนานานาชาต	ิ

IABU	 สภาสากลวันวิสาขบูชาโลกICDV	 ซึ่งในปัจจุบันมีฐานะเป็นที่ปรึกษาพิเศษด้าน

เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ	

	 -	 ศนูย์อาเซียนศึกษา	ท�าหน้าท่ีเป็นศนูย์การศกึษาและวิจยัพระพทุธศาสนาและ

วัฒนธรรมอาเซียนและประเทศอื่นๆ	รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ส�าหรับเยาวชนอาเซียน	กิจกรรม	กิจกรรมเพื่อสูงอายุในประชาคมอาเซียน	เป็นต้น

	 -	 สถาบันภาษา	ท�าหน้าที่ให้จัดการศึกษาด้านภาษา	เช่น	สอนภาษาไทยให้แก่

ชาวต่างประเทศ	สอนภาษาอาเซียนให้แก่อาจารย์และนิสิตชาวอาเซียนด้วยกัน	และที่

ส�าคัญคือสอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาอาเซียนให้แก่อาจารย์	 นิสิต	 และประชาชน

ทั่วไป

	 -	 วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

จัดการศึกษาเน้นระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	 จะเป็นสถานศึกษาที่ชาว 

ต่างประเทศเข้ามาศึกษาค้นคว้าวิชาการด้านพระพุทธศาสนา	 และในขณะเดียวกัน	

อาจารย์ชาวต่างประเทศที่อยู ่ในเครือข่ายความร่วมมือกันเช่น	 สมาชิกสมาคม

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติก็จะมาท�าหน้าที่สอนนิสิต	มีการศึกษาค้นคว้า

วิจัยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กัน	 มหาวิทยาลัยได้เตรียมพ้ืนท่ีซ่ึงมีเนื้อท่ี	 ๘๔	 ไร่	 ไว้เพ่ือ 

การนีโ้ดยเฉพาะ	ปัจจบัุน	อาคารทีส่ร้างเสรจ็แล้วคอื	อาคารหมูก่ฏุทิรงไทย	๑	ชดุ	อาคาร

เรยีนและอาคารส�านักงาน	๑	หลัง	อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ	๑	หลัง	อาคารเรียน	 

๑	หลัง	ก�าลังด�าเนินงานก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต	๓	หลัง	อาคารหอสมุดนานาชาติ	 

๑	หลงั	อาคาเรยีนหอพกันานาชาต	ิ๑	หลงั	อาคารหอฉันนานาชาติ	๑	หลัง	และ	อาคาร 

ศูนย์วิทยบริหาร	๑	หลัง

 

พหุชนหิตาย	พหุชนสุขาย	โลกานุกมฺปาย

จิร�	ติฏฺตุ	มหาวิทยาลยมหาจุฬาลงฺกรณราชวิทฺยาลย�.
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ

	 เพื่อให้การจัดงาน	 ๑๓๒	 ปี	 มหาจุฬาฯ	 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย	 ในวันที่	๑๒-๑๓	กนัยายน	พ.ศ.	๒๕๖๒	ณ	อาคาร	 มวก.	 ๔๘	 พรรษา	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ต�าบลล�าไทร	 อ�าเภอวังน้อย	 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย	มีประสิทธิภาพ	บรรลุวัตถุประสงค์

และนโยบายของมหาวิทยาลัย

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๒๗	 (๑)	 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั	พ.ศ.	๒๕๔๐	จงึให้ยกเลกิประกาศมหาวทิยาลยัมหาจฬุา-	

ลงกรณราชวิทยาลัยเรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน	 ๑๓๒	ปี	 มหาจุฬาฯ	 ลงวันที่	 

๑๒	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	และออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน	๑๓๒	ปี	

มหาจุฬาฯ	นี้แทน	ประกอบด้วย	:-

พระธรรมปัญญาบดี	 	 ที่ปรึกษา

พระพรหมโมลี		 	 	 ที่ปรึกษา

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.	 ที่ปรึกษา

พระมหาโพธิวงศาจารย์	 ที่ปรึกษา

ศ.พิเศษ	จ�านงค์	ทองประเสริฐ	 ที่ปรึกษา

คณะกรรมการอ�านวยการ

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.	 ประธานกรรมการ

พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ

พระเทพเวที,รศ.ดร.	 	 รองประธานกรรมการ

พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.	 รองประธานกรรมการ
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พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ

พระโสภณวชิราภรณ์	 	 รองประธานกรรมการ

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ

รศ.ดร.สุรพล	สุยะพรหม	 รองประธานกรรมการ

รองอธิการบดีวิทยาเขต	ทุกวิทยาเขต	 รองประธานกรรมการ

กรรมการ

พระเทพวิสุทธิมุนี,ดร.	 	 พระราชปริยัติมุนี,รศ.ดร.

พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร.	 พระศรีธวัชเมธี

พระศรีธรรมภาณี,ดร.	 	 พระศรีสิทธิมุนี

พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร.	 	 พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.

พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ.	 พระมงคลธีรคุณ,ดร.

พระศรีธรรมภาณี,ดร.	 	 พระครูปริยัติรัตนาภรณ์

พระมหาสมบูรณ์	วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.	 พระครูปริยัติกิตติธ�ารง,รศ.ดร.	

พระมหาหรรษา	ธมฺมหาโส,รศ.ดร.	 พระมหาถวิล	กลฺยาณธมฺโม,ดร.	

พระมหาสุรศักดิ์	ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร.	 พระมหาบัณฑิต	ปณฺฑิตเมธี	 	

พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร.	 พระมหาประยูร	โชติวโร

พระมหาทองค�า	ฐิตเปโม	 รศ.ดร.ชาติชาย	พิทักษ์ธนาคม

รศ.ดร.ธีรยุทธ	พึ่งเทียร		 รศ.ดร.สมศักดิ์	บุญปู่

รศ.ดร.พรรษา	พฤฒยางกูร	 ผศ.ดร.สิริวัฒน์	ศรีเครือดง	

รศ.ดร.สุทธิพงษ์	ศรีวิชัย	 ผศ.ดร.อิทธิพล	แก้วพิลา

ผศ.ดร.เมธาพันธ์	โพธิธีรโรจน์	 รศ.ดร.สมชัย	ศรีนอก

ผศ.ดร.ธวัชชัย	สมอเนื้อ	 ผศ.ดร.ประพันธ์	ศุภษร

นายกองค์กรบริหารนิสิต	มจร	 ประธานสภานิสิต	มจร

พระมหาไพรัชน์	ธมฺมทีโป,ผศ.ดร.	 กรรมการและเลขานุการ

พระครูสิริสารบัณฑิต	 	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พระมหาสาธิต	สาธิโต	 	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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รศ.ดร.โกนิฏฐ์	ศรีทอง	 	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รศ.ดร.ธัชชนันท์	อิศรเดช	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ดร.หัฏฐกรณ์	แก่นท้าว		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.ดร.ยุทธนา	ปราณีต	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

บุคลากร	กองกลาง	และ

ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยทุกรูป/คน	 ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และพิธีกรรม

พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร.	 ประธานกรรมการ

พระศรีสิทธิมุนี		 	 	 รองประธานกรรมการ

รศ.ดร.ธีรยุทธ	พึ่งเทียร		 รองประธานกรรมการ

ผศ.ดร.อิทธิพล	แก้วพิลา	 รองประธานกรรมการ

กรรมการ

ดร.ทักษิณ	ประชามอญ	 นายฉัตรชัย	บัวเกิด

นายสมชาย	บุญสุ่น	 	 นายสมคิด	น�้าเพ็ชร

บุคลากรกองแผนงานทุกรูป/คน	 บุคลากรกองอาคารสถานที่ฯทุกรูป/คน	

บุคลากรกองกิจการวิทยาเขตทุกรูป/คน	 บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ทุกรูป/คน	

พระมหาบัณฑิต	ปณฺฑิตเมธี	 กรรมการและเลขานุการ

พระปลัดปิยศักดิ์	ปิยธมฺโม,ดร.	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

พระมหาพุทธศักดิ์	ฐานิสฺสโร	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.	 ประธานกรรมการ

พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ

พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร.	 	 รองประธานกรรมการ

รศ.ดร.พรรษา	พฤฒยางกูร	 รองประธานกรรมการ

ผศ.ดร.เมธาพันธ์	โพธิธีรโรจน์	 รองประธานกรรมการ
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กรรมการ

พระครูอุปถัมภ์สุตคุณ	 	 พระมหาสุรศักดิ์	ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร.	

พระมหาประยูร	โชติวโร	 พระปลัดสรวิชญ์	อภิปญฺโญ,ผศ.ดร.

รศ.ดร.สมศักดิ์	บุญปู่	 	 พระมหาบุญสุข	สุทฺธิญาโณ

รศ.ดร.สมชัย	ศรีนอก	 	 ดร.	พีรวัฒน์	ชัยสุข	

บุคลากรคณะครุศาสตร์ทุกรูป/คน	 อาจารย์กิตติศักดิ์	ณ	สงขลา	

บคุลากรส�านกัส่งเสริมพระพทุธศาสนาฯ	ทกุรูป/คน 

บุคลากรกองสื่อสารองค์กรทุกรูป/คน

พระมหาทองค�า	ฐิตเปโม	 กรรมการและเลขานุการ

พระครูสมุห์ทิพย์	สิริธมฺโม	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พระครูพิศาลสรวุฒิ	 	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พระมหาเพ็ชร	อธิปญฺโญ		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

นายสมหมาย	สุภาษิต	 	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ดร.วรพันธุ์	แย้มหงษ์ประภา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมวิชาการและนิทรรศการ

พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.	 ประธานกรรมการ

พระเทพเวที,รศ.ดร.	 	 รองประธานกรรมการ

พระราชปริยัติมุนี,รศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ

พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ

พระมหาสมบูรณ์	วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ

พระศรีธวัชเมธี		 	 	 รองประธานกรรมการ

พระมหาหรรษา	ธมฺมหาโส,รศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ

พระมหาสุรศักดิ์	ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ

กรรมการ

พระเมธีวรญาณ,	ดร.	 	 พระมหาราชัน	จิตฺตปาโล,ดร.

พระมหาดนัยพัชร์	คมฺภีรปญฺโญ,ดร.	 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยทุกรูป/คน
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บุคลากรกองกิจการนิสิตทุกรูป/คน	 บุคลากรสถาบันภาษาทุกรูป/คน
บุคลากรคณะพุทธศาสตร์ทุกรูป/คน	 บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษาทุกรูป/คน	
บุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ทุกรูป/คน	บุคลากรกองวิชาการทุกรูป/คน
บคุลากรวทิยาลยัพทุธศาสตร์นานาชาตทิกุรปู/คน	บุคลากรกองกลางทุกรูป/คน
นายกองค์กรบริหารนิสิต	มจร	 ประธานสภานิสิต	มจร
รศ.ดร.ชาติชาย	พิทักษ์ธนาคม	 ดร.บ�ารุง	พันธ์อุบล	 	 	
รศ.ดร.โกนิฏฐ์	ศรีทอง	 	 กรรมการและเลขานุการ
ผศ.ดร.ประพันธ์	ศุภษร	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาสาธิต	สาธิโต	 	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาสันติ	ธีรภทฺโท,ดร.	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
พระมหาประยูร	โชติวโร	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสินชัย	วงษ์จ�านงค์		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสังวร	อ่อนสนิท	 	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
พระโสภณวชิราภรณ์	 	 ประธานกรรมการ
พระมงคลธีรคุณ,ดร.	 	 รองประธานกรรมการ
พระศรีธรรมภาณี,ดร.	 	 รองประธานกรรมการ
พระครูปริยัติรัตนาภรณ์	 รองประธานกรรมการ
พระมหาถวิล	กลฺยาณธมฺโม,ดร.	 รองประธานกรรมการ
นายกสมาคมศิษย์เก่า	มจร	 รองประธานกรรมการ
ดร.สรายุทธ	อุดม	 	 	 รองประธานกรรมการ

กรรมการ
บุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูตทุกรูป/คน					บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ทุกรูป/คน
บุคลากรส�านกังานพระสอนศลีธรรมทกุรปู/คน	บุคลากรส�านกังานตรวจสอบฯทกุรปู/คน
บุคลากรส�านักหอสมุดฯ	ทุกรูป/คน	 บุคลากรส�านักทะเบียนฯทุกรูป/คน
พระครูวินัยธรสมุทร	ถาวรธมฺโม,ผศ.ดร.	 กรรมการและเลขานุการ

พระมหาสุเทพ	สุปณฺฑิโต,ผศ.	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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พระมหาสาธิต	สาธิโต	 	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พระแสงเฮือง	นรินฺโท,ดร.	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ดร.อุดร	เขียวอ่อน		 	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายระดมทุน และเหรัญญิก 

พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.	 ประธานกรรมการ

พระเทพเวที,รศ.ดร.	 	 รองประธานกรรมการ

พระเทพวิสุทธิมุนี,ดร.	 	 รองประธานกรรมการ

พระราชปริยัติมุนี,รศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ

พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ

พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.	 รองประธานกรรมการ

พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ

พระโสภณวชิราภรณ์	 	 รองประธานกรรมการ

พระศรีสิทธิมุนี		 	 	 รองประธานกรรมการ

พระครูปริยัติกิตติธ�ารง,รศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ

พระมหาสมบูรณ์	วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ

รศ.ดร.สุรพล	สุยะพรหม	 รองประธานกรรมการ

กรรมการ

พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร.	 พระศรีธรรมภาณี,ดร.

พระมหาไพรัชน์	ธมฺมทีโป,ผศ.ดร.	 พระมหาหรรษา	ธมฺมหาโส,รศ.ดร.

พระครูอุปถัมภ์สุตคุณ	 	 พระมหาบัณฑิต	ปณฺฑิตเมธี

พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร.	 พระมหาศุภชัย	ปิยธมฺมชโย	 	

รศ.ดร.ชาติชาย	พิทักษ์ธนาคม	 รศ.ดร.ธีรยุทธ	พึ่งเทียร

รศ.ดร.สมศักดิ์	บุญปู่	 	 รศ.ดร.พรรษา	พฤฒยางกูร

รศ.ดร.โกนิฏฐ	์ศรีทอง	 	 รศ.ดร.สุทธิพงษ์	ศรีวิชัย

รศ.ดร.ธัชชนันท์	อิศรเดช	 รศ.ดร.สุเทพ	พรมเลิศ

ผศ.ดร.เมธาพันธ์	โพธิธีรโรจน์	 ผศ.ดร.สิริวัฒน์	ศรีเครือดง
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30 สูจิบัตร

ผศ.ดร.ธวัชชัย	สมอเนื้อ	 ผศ.ดร.อิทธิพล	แก้วพิลา

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์	สุขเหลือง	 ผศ.ดร.ยุทธนา	ปราณีต

ผูอ้�านวยการหลกัสตูรบณัฑติศกึษาฯทกุรปู/คน	บุคลากรกองนิติการทุกรูป/คน	

บุคลากรกองกิจการพิเศษทุกรูป/คน	 บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ทุกรูป/คน	

บุคลากรส่วนธรรมนิเทศทุกรูป/คน	 บคุลากรอภธิรรมโชตกิะวทิยาลยัทกุรปู/คน	

บุคลากรกองคลังฯ	ทุกรูป/คน	 บุคลากรสถาบันวิปัสสนาธุระทุกรูป/คน	

บุคลากรโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ทุกรูป/คน

พระครูสิริสารบัณฑิต	 	 กรรมการและเลขานุการ

พระมหาด�ารงค์	สิริคุตฺโต	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ดร.หัฏฐกรณ์	แก่นท้าว		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายฉัตรชัย	บัวเกิด	 	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

นายธวัช	แย้มปิ๋ว	 	 	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวเสาวลักษณ์	ประเสริฐศิลป์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวสุรภา	ศรีวิชัย	 	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายประเสริฐ	ค�านวล	 	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายอานนท์	นรมาตร์	 	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวญาศุมินทร์	อินทร์กรุงเก่า	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ

ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ	 ประธานกรรมการ

รองผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ	 รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์		 	 รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม		 	 รองประธานกรรมการ

ผู้อ�านวยการส่วนหอสมุดกลาง		 	 รองประธานกรรมการ

ผู้อ�านวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์		 รองประธานกรรมการ

ผู้อ�านวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย		 	 รองประธานกรรมการ

ผู้อ�านวยการกองการสื่อสารองค์กร		 	 รองประธานกรรมการ
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31งานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๒ ปีมหาจุฬาฯ”

ดร.แม่ชีทศพร	วชิระบ�าเพ็ญ		 	 รองประธานกรรมการ

ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ	เปรมสกุล		 	 รองประธานกรรมการ

ดร.รัตนา	สมสกุลรุ่งเรือง	 	 รองประธานกรรมการ

อาจารย์นงลักษณ์	อิสโร		 	 รองประธานกรรมการ

คุณสุวิทย์-คุณรัตนา	ผลาศักดิ์		 	 รองประธานกรรมการ

กรรมการ

พระเจริญ	วฑฺฒโน		 	 พระมหาพีรพล	พลญาโณ

พระมหาอุทัย	พลเทโว		 พระมหาไพโรจน์	กนฺโก

พระมหาสมเกียรติ	ยุตฺติโก	 พระมหาจีรพันธ์	ธมฺมปสฏฺโฐ

พระจวน	สิริวฑฺฒโน	 	 พระครูสมุห์ธนพล	กิตฺติธโร

พระมหาวิชาญ	สุวิชาโน	 พระนิคม	ขมฺจิตฺโต

พระครูศรีนิคมพิทักษ์	 	 พระสมุห์โกมิน	จนฺทาโถ

พระอภินันท์	อภินนฺโท		 พระมหาชัยวุฒิ	ชยวุฑโฒ

ดร.กนกวรรณ	โกมลสิทธิพงศ์	 ดร.	ขวัญษา	เอกจิตต์

ดร.นวลวรรณ	พูลวสุพลฉัตร	 ดร.สิริพิชญ์	เตชะไกรศรี

เรือตรีหญิงลักษณี	พานิชปฐม	 นางเตือนจิต	หักกะยานนท์	

นางจันทนา	แก้วไทยจีน	 นางสาวสุพิชญ์	พานิชกุล

นางชูศรี	บ�าเพ็ญทาน	 	 นางสาวณัฏชุดา	กรแก่นท้าว

นางเฉลิม	ยิ้มจันทร์	 	 นางรัชนีวรรณ	ปิ่นสุวรรณ

นางมยุรี	ศรีส�าอาง		 	 นางสาวจันทกานต์	เกษาภรณ์

นางสาวอนงค์รัก	สีด�า	 	 นางสาวฉัตรานันท์	ตะละภัฏ

นางวันวิสา	เดชะพงษ์	 	 นางชมชื่น	เกษาภรณ์

นางทองอิน	ค�าแพะ	 	 นางยุพิน	เข็มเพชร

นางภัทรจิตร	โพธิ์โต	 	 นางมณฑา	รัตนโพธิ์ทอง

นางนัทธมน	นาคจันทร์	 นางสมปอง	ผดาวัลย์

นางบุญน�า	ปล้องสิงห์	 	 นางพรทิพย์	สุขอ�านวย
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นางณัฐพร	ทามัน	 	 	 นางดวงกมล	สมถวิล	

นางสาวจัน	จันศรีงาม	 	 นางพินิจ	แก้วกิ่ง

นางเบญจวรรณ	เบญจางจารุ	 นางเอกจิตรา	พรหมพรพงษ์

นางโสภา	เอมเปรม	 	 นางยุพา	หาวัน

นางสาวประนอม	เถื่อนศรีจันทร์	 นางสาวสุวรรณี	รุจิวรรณ์

นางสาวบานชื่น	ขาวผ่อง	 นางสาวมณีรัตน์	ดุขุนทด

นางสาวจอมศรี	สาลีรัมย์	 นางสาวพรชนก	อิ่มสมบัติ

นายอ�านาจ	สวัสดี		 	 นายฉลวย	ค�าศรี

นายสมจันทร์	สังกรณ์	 	 นายธันยธรณ์	เกษาภรณ์

นางสาวนุจรินทร์	จิระขิตะนุกูล	 นางสาวอ�านวยพร	มงคลเสรีชัย

นางสาวน้องนุช	เกียรติทอง	 นางสาวชยาภรณ์	มงคลเสรีชัย

นางสาวปิยวรรณ	กิ่งเกษม	 นางสาวปฤศนา	หงส์ทอง

นางสาวณัฐพร	พูลประเสริฐ	 นางสาวอภิญญา	ตุมราศวิน

นางสาวกมลทิพย์	ยิ้มจันทร์	 นางสาวรัชนีวรรณ	เริงใจ

นางสาวล�าดวน	หงษา	 	 นางสาวอัมพรทิพย์	ขันอาสา

นางสาวเบญมาศ	ฉายแสง	 นางสาวปฏิพล	บัวเป็ง

นางสาวช่อลดา	แหวนทอง	 นางสาวดวงกมล	แหวนทอง

นางสาวประจี	รุจิวรรณ์	 นางสาวมาลี	รุจิวรรณ์

นางสาวกาญจนา	ม่วงน้อย	 นางสาวจ�าเนียร	บัวเป็ง

นางสาวสุนทรี	ล้ออร่าม	 นายสุดตา	ประทุมมาศ

เรือตรีภานุวัตร์	สุขอ�านวย	 นายสุรศักดิ์	นันทตันติ

นายกู้เกียรติ	กิ่งเกษม	 	 นายสมพร	เจืออุปถัมภ์

นายกาณต์	โคตรโยธา	 	 นายสมชาย	รุ่งเรือง

นายสุวรรณ	ธนไพศาลพิทักษ์	 นายสุวรรณ	แสงสุดใจ

นายภูริสร์	วิภูษิตานนท์	 นายเฉลิม	พิมพโมทย์	 	 	

คณะศิษย์	ดร.แม่ชีทศพร	วชิระบ�าเพ็ญ	 คณะศิษย์	ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ	เปรมสกุล
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33งานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๒ ปีมหาจุฬาฯ”

คณะนักศึกษาอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย	 คณะกรรมการ	ครู	นักเรียน	พอ.มจร.

คณะครู	นักศึกษา	วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

คณะอุบาสกอุบาสิกากลุ่มงานธรรมวิจัย	

ผู้อ�านวยการส่วนธรรมนิเทศ		 กรรมการและเลขานุการ

พระครูปลัดถิรธัมม์	ถิรธมฺโม		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พระมหาบุญเลิศ	ยสวฑฺฒโก		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พระมหากุศลิน	สุนฺทรศิริ		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พระสุรชัย	ติกฺขปญโญ			 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พระมหาสมคิด	คมฺภีรเมธี	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสมชาย	บุญสุ่น	 	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายถนอม	คชแพทย์		 	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายปัญญาพงศ์	ทรงรัฐ		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวชลดา	นามนนท์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวทัศนีย์	อะโรคา		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

พระมหาไพรัชน์	ธมฺมทีโป,ผศ.ดร.	 ประธานกรรมการ

พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ.	 รองประธานกรรมการ

พระมหาหรรษา	ธมฺมหาโส,รศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ

รศ.ดร.โกนิฏฐ์	ศรีทอง	 	 รองประธานกรรมการ

กรรมการ

พระครูสิริสารบัณฑิต	 	 พระครูวินัยธรสมุทร	ถาวรธมฺโม,ผศ.ดร.

พระมหาสุเทพ	สุปณฺฑิโต,ผศ.	 พระมหาบัณฑิต	ปณฺฑิตเมธี	

พระครูพิศาลสรวุฒิ	 	 พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร.	

พระมหาประยูร	โชติวโร	 พระปลัดปิยศักดิ์	ปิยธมฺโม,ดร.		

พระมหาพุทธศักดิ์	ฐานิสฺสโร	 พระมหาทองค�า	ฐิตเปโม	

พระมหาสันติ	ธีรภทฺโท,ดร.	 พระมหาสมเกียรติ	กิตฺติญาโณ 
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พระครูสมุห์ทิพย์	สิริธมฺโม	 พระมหาถาวร	ถาวรเมธี

พระมหาวีระศักดิ์	ธีรงฺกุโร	 พระมหาวัฒน์พร	อภิวฑฺฒโน	

รศ.ดร.ธัชชนันท์	อิศรเดช	 ผศ.ดร.อิทธิพล	แก้วพิลา	

ผศ.ดร.เมธาพันธ์	โพธิธีรโรจน์	 ดร.	ถวิล	ค�าโสภา

นางสาวเสาวลักษณ์	ประเสริฐศิลป์	 นางสาววิไลวรรณ	อิศรเดช

นายประเสริฐ	ค�านวล	 	 นายอานนท์	นรมาตร์

พระมหาสาธิต	สาธิโต	 	 กรรมการและเลขานุการ

พระมหาประยูร	ธีรวโร		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

ดร.หัฏฐกรณ์	แก่นท้าว		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.ดร.ยุทธนา	ปราณีต	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

บุคลากรสังกัดส�านักงานอธิการบดีทุกรูป/คน		ผู้ช่วยเลขานุการ

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 	ประกาศ	ณ	วันที่	๖	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒

(พระราชปริยัติกวี,	ศ.ดร.)	

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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รายนามผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค
ตั้งกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ๑๓๒ ปีมหาจุฬา 
๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ 

โดยมีรายนามผู้ร่วมบริจาค ดังนี ้

	 ๑.	พระพรหมบัณฑิต	ศ.ดร.	 ๑๐๐,๐๐๐	 บาท

	 ๒.	พระราชปริยัติกวี	ศ.ดร.	 ๑๐๐,๐๐๐	 บาท

	 ๓.	พระเทพปวรเมธี	รศ.ดร.	 ๑๐๐,๐๐๐	 บาท

	 ๔.	พระเทพวิสุทธิมุนี	วิ.		 ๑๐๐,๐๐๐	 บาท

	 ๕.	พระราชปริยัติมุนี	รศ.ดร.	 ๑๐๐,๐๐๐	 บาท

	 ๖.	วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ		 ๕๐,๐๐๐	 บาท	

	 ๗)	พระมหาหรรษา	ธมฺมหาโส	รศ.ดร.		 ๘๐,๐๐๐	 บาท	

	 ๘.	หลักสูตรบัณฑิตศึกษา	สาขา	การพัฒนาสังคม		 ๑๐๐,๐๐๐	 บาท

	 ๙.	รศ.ดร.โกนิฏฐ์	ศรีทอง		 ๒๕,๐๐๐	 บาท

	๑๐.	พระเมธีวชิโรดม	(ว.วชิรเมธี)		 ๑๐๐,๐๐๐	 บาท

	๑๑.	พระเมธาวินัยรส	รศ.ดร.	(มมร.)		 ๑๐,๐๐๐	 บาท

	๑๒.	ดร.จวน	คงแก้ว		 ๕๐๐	 บาท

	๑๓.	พระมหาสมปอง	ตาลปุตฺโต	ธรรมะเดลิเวอรี่		 ๑๐,๐๐๐	 บาท

	๑๔.	พ.อ.อุทัย	เจริญชัย		 ๕๐๐	 บาท

	๑๕.	น.ส.ศศิ	โพธิ์สุวรรณ		 ๕๐๐	 บาท

	๑๖.	พระสนิท	สุจิตรโต	 ๕๐๐	 บาท

	๑๗)	นายโยทิน	ละมูล		 ๕๐๐	 บาท

	๑๘.	พระมหาสมพงษ์	คุณากโร	จ�านวน		 ๑๑,๐๐๐	 บาท

	๑๙.	พระมหาเผื่อน	กิตฺติโสภโณ		 ๑๑,๐๐๐	 บาท
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 ๒๐.	ผศ.ดร.สานุ	มหัทธนาดุล		 ๑๑,๐๐๐	 บาท	

	๒๑.	พระมหาประยุทธ์	ภูริปญฺโญ	ibsc		 ๓,๐๐๐	 บาท

	๒๒.	พระศรีปริยัติธาดา	วส.	บุรีรัมย์		 ๕๐๐๐	 บาท	

	๒๓.	จงลักษณ์-ศรคม	เผือกผิววงศ์	สันติศึกษา	ป.โท		 ๔,๑๐๘	 บาท

	๒๔.	พระมหาด�ารงค์	สิริคุตฺโต		 ๑๐,๐๐๐	 บาท

	๒๕.	พระมหาช�านาญ	มหาชาโน	 ๑๑,๐๐๐	 บาท

	๒๖.	พระมหาธนพัฒน์	กนฺตธมฺโม		 ๑,๐๐๐	 บาท

	๒๗)	พระสุรศักดิ์	สุรเตโช		 ๑๐๐	 บาท

	๒๘.	พระปัญญา	อุตฺตมว�โส		 ๑๐๐	 บาท

	๒๙.	ดร.อรเนตร	บุนนาค		 ๑,๐๐๐	 บาท

	๓๐.	พระครูภาวนาจันทคุณ	ดร.		 ๒,๐๐๐	 บาท

	๓๑.	พระมหาไพรัชน์	ธมฺมทีโป	ผศ.ดร.		 ๕๐,๐๐๐	 บาท

	๓๒.	Madam	Dr.Ni	Ni		 ๕๐,๐๐๐	 บาท

	๓๓.	Madam	Dr.	Sandar	Win		 ๕๐,๐๐๐	 บาท

	๓๔.	Madam	Dr.	Dolly	Swee		 ๕๐,๐๐๐	 บาท

	๓๕.	พระมหาถวิล	กลฺยาณธมฺโม,ดร.		 ๒๐,๐๐๐	 บาท

	๓๖.	พระศรีศาสนบัณฑิต		 ๖๐,๐๐๐	 บาท

	๓๗)	พระปราโมทย์	วาทโกวิโท,	ดร.		 ๑๐,๐๐๐	 บาท

	๓๘.	พระมหาโยธิน	โชติธมฺโม		 ๓,๐๐๐	 บาท	

	๓๙.	พระสมุห์เจษฏา	โชติมนฺโต	ป.จุลพันธ์		 ๑๐,๐๐๐	 บาท

	๔๐.	อาจารย์กิตติศักดิ์	ณ	สงขลา	จ�านวน		 ๑๑,๐๐๐	 บาท

	๔๑.	นายอุดร	เขียวอ่อน		 ๕,๕๐๐	 บาท

	๔๒.	คุณปัญจรีย์	จุลไกรอานิสงส์	(สันติศึกษา)		 ๑๐,๐๐๐	 บาท

	๔๓.	ร.ต.ต.บุญยืน	หงส์เหม		 ๕๐๐	 บาท

	๔๔.	พระมหาขุนทอง	เขมสิริ		 ๑,๐๐๐	 บาท

	๔๕.	นายสมชัย	พันธ์กง		 ๑๐๐	 บาท
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	๔๖.	พระปลัดปิยศักดิ์	ปิยธมฺโม		 ๑๑,๐๐๐	 บาท

	๔๗)	พระอภิชัย	สมฤทธิ์		 ๒๐๐	 บาท

	๔๘.	หลักสูตรพุทธจิตวิทยา		 ๑๐๐,๐๐๐	 บาท	

	๔๙.	ผศ.ดร.สิริวัฒน์	ศรีเครือดง		 ๑๑,๐๐๐	 บาท	

	๕๐.	นายสุริยนต์	จันทร์ศิริ		 ๑,๐๐๐	 บาท

	๕๑.	พระธนพล	วรสีหพโล		 ๑,๐๐๐	 บาท

	๕๒.	ดร.ชัยโชค	คณนาวุฒิ		 ๑,๐๐๐	 บาท

	๕๓.	สถาบันภาษา	มจร.			 ๑๐๐,๐๐๐	 บาท

	๕๔.	พระศรีธรรมภาณี	ผช.ฝ่ายบริหาร		 ๑๐,๐๐๐	 บาท

	๕๕.	นางสาวธีรพันธ์	ดีมาก		 ๕๐๐	 บาท

	๕๖.	พระมหาทองค�า	ฐิตเปโม		 ๑๒,๐๐๐	 บาท

	๕๗)	พระสมุห์กฤติพิสิฐ	กิตฺติธมฺโม		 ๕๒๑	 บาท

	๕๘.	พระครูอุเทสสุตาภรณ์	ดร.	 ๒,๐๐๐	 บาท

	๕๙.	พระครูศรีนิคมพิทักษ์	วิ.		 ๒,๐๐๐	 บาท

	๖๐.	รศ.ดร.สมศักดิ์	บุญปู่		 ๒๐,๐๐๐	 บาท

	๖๑.	หลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา		 ๑๐๐,๐๐๐	 บาท

	๖๒.	ดร.เอกภพ	เหล่าลาภะ		 ๑๐,๐๐๐	 บาท

	๖๓.	พระครูศรีวราภรณ์		 ๕,๐๐๐	 บาท

	๖๔.	หลักสูตรสันติศึกษา		 ๑๐๐,๐๐๐	 บาท

	๖๕.	คุณฉันทนา	สุวรรณประกร		 ๕,๐๐๐	 บาท

	๖๖.	คุณมยุรี	ลิขิตสุนทรกุล		 ๒,๐๐๐	 บาท

	๖๗)	ศ.	ดร.	ภญ.ณัฐนันท์	สินชัยพานิช	 ๑๐,๐๐๐	 บาท

๖๘.	พระมหาสาธิต	สาธิโต		 ๑๐,๐๐๐	 บาท

	๖๙.	หลักสูตร	ป.บัณฑิต	วิชาชีพครู		 ๑๐๐,๐๐๐	 บาท

	๗๐.	พระครูอุปถัมภ์สุตคุณ	จ�านวน		 ๑๑,๐๐๐	 บาท

	๗๑.	พระครูปลัดนัทกฤต	ทีปงฺกโร	ดร.	 ๑๐,๐๐๐	 บาท
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	๗๒.	พระราชวชิรเมธี		 ๑๐,๐๐๐	 บาท

	๗๓.	นางนิฏฐ์ทันตา	ประกฤติพงศ์	นักศึกษาหลักสูตรครูสติ	ibsc	 ๑๐,๐๐๐	 บาท

	๗๔.	คุณชัยประสิทธิ์-นฤมล	ศิริวรรณ		 ๖๐,๐๐๐	 บาท

๗๕.	ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ๒,๐๐๐		บาท

๗๖.	พระปลัดสรวิชญ์	อภิปญฺโญ		 ๑๐,๐๐๐	 บาท

	๗๗.	พระสุธีวีรบัณฑิต,	ดร.	ผอ.ส�านักส่งเสริมและบริการสังคม		

	 	และอาจารย์ประจ�าคณะสังคมศาสตร์		 ๒๐,๐๐๐	 บาท

	๗๘.	พระมหาชุติภัค	อภินนฺโท			 ๑๑,๒๐๐	 บาท

	๗๙.	พระครูภาวนาสารบัณฑิต		 ๑๐,๐๐๐	 บาท

	๘๐.	รศ.ดร.ธัชชนันท์		อิศรเดช			 ๑๐,๐๐๐		 บาท

	๘๑.	ผศ.ดร.ประพันธ์		ศุภษร		 ๑๐,๐๐๐	 บาท

	๘๒.	พระครูปริยัติคุณาวุธ	(ผอ.วส.สฎ)		 ๑๐,๐๐๐	 บาท

	๘๓.	รศ.ดร.ชาติชาย	พิทักษ์ธนาคม		 ๑๐,๐๐๐	 บาท

	๘๔.	นางสุริสา	แก้วสมชาติ		 ๕๐๐	 บาท

๘๕.	พระเมธีธรรมาจารย์,	รศ.ดร.	 ผู้แสดงความประสงค์บริจาคตั้งกองทุน

๘๖.	พระสุวรรณเมธาภรณ์,	ผศ.	 ผู้แสดงความประสงค์บริจาคตั้งกองทุน

๘๗.	พระเทพเวที,	รศ.ดร.	 ผู้แสดงความประสงค์บริจาคตั้งกองทุน

๘๘.	พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,	ผศ.ดร.	 ผู้แสดงความประสงค์บริจาคตั้งกองทุน

๘๙.	พระโสภณวชิราภรณ์	 ผู้แสดงความประสงค์บริจาคตั้งกองทุน

๙๐.	รศ.ดร.สุรพล	สุยะพรหม	 ผู้แสดงความประสงค์บริจาคตั้งกองทุน

ขอเชิญบริจาคได้ที่	ชื่อบัญชี	มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

เลขบัญชี ๑๕๕-๒-๐๓๖๗๘-๐ ธนาคารทหารไทย 

หรือสอบถาม	ได้ที่	พระครูภาวนาสารบัณฑิต	(เมธา)	ผู้อ�านวยการส่วนธรรมนิเทศ	

โทร	๐๖-๑๙๕๑-๕๔๕๙
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รายนามเจ้าภาพออกร้าน ในงานวันสถาปนา ๑๓๒ ปีมหาจุฬาฯ
๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

	 ๑.	พระเทพปวรเมธี	รองอธิการฝ่ายบริหาร	ขนมจีนตลอดงาน

	 ๒.	พระศรีธรรมภาณี	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร	ข้าวหมกไก่	๖๐๐	ชาม

	 ๓.	สุรพงษ์	สิทธิกร	(นิสิตสันติศึกษา)	ก๋วยเตี๋ยวต้มย�า	๖๐๐	ชาม

	 ๔.	จิตรา	แสงวัฒนาฤกษ์	(นิสิตสันติศึกษา)	ผัดไทย	๖๐๐	ชาม

	 ๕.	สุรเชษฐ์	สุทธิบุตร	(นิสิตสันติศึกษา)	กะเพาะปลา	๖๐๐	ชาม

	 ๖.	วรภา	มนต์อารักษ์	(นิสิตสันติศึกษา)	หอยทอด	๖๐๐	ชาม

	 ๗.		นิภาพร	ปานสวัสดิ์+วริศดา	พุกแก้ว	(นิสิตสันติศึกศึกษา)	ก๋วยเตี๋ยวหมู	๖๐๐	ชาม

	 ๘.	กัญจนา	ฮ้อแสงชัย	(นิสิตสันติศึกศึกษา)	ข้าวหมูแดง	๖๐๐	ชาม

	 ๙.	ดร.ณัฐญา	พัฒนวานิชนันท์	(สันติศึกษา)	ข้าวมันไก่	๖๐๐	ชาม	

	 	และก๋วยเตี๋ยวเรือ	๖๐๐	ชาม

	๑๐.	บริษัทปัญจศรี	ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มย�้า	๔๐๐	ชาม	ผัดหมีโคราช	๔๐๐	ชาม	

	 	ไอศครีม	และกล้วยทอด	

	๑๑.	นิสิตปริญญาเอก	รุ่นที่	๑	สาขาสันติศึกษา	ผลไม้ตลอดงาน

	๑๒.	แม่ชีระเบียบ	ถิรญาณี	ข้าวเหนียว	ส้มต�า	ไก่ย่าง

	๑๓.	คนึงนิตย์	ศรีรักษ์	(นิสิตสันติศึกษา)	ข้าวคลุกกะปิ	๖๐๐	ชาม

	๑๔.	ดร.กุลธิดา	ลิ้มเจริญ	และคุณนรารัตน์	สงวนทรัพย์	(สันติศึกษา)	

	 	อาหารว่างตลอดงาน

	๑๕.	รัตนา	พงษ์วุฒิประพันธ์	(ครูสติ)	ผัดหมี่โคราช	๓๐๐	ชาม

	๑๖.	จินดามาศ	ทินกร	(นิสิตสันติศึกษา)	ขนมครก

	๑๗.	รศ.ดร.ชาติชาย	พิทักษ์ธนาคม	และอาคารหอพักอาคันตุกะ	๙๒	

	 	ข้าว	พร้อมแกงไตปลาและผัดสะตอ

	๑๘.	ร้านกาแฟ	อะลิตเติ้ล	บริการฟรีตลอดงาน

	๑๙.	น�้าดื่มหลักสูตร	สันติศึกษา	๕,๐๐๐	ขวด

01. ���. 132  ��-1.indd   39 9/9/2562   11:36:11



40 สูจิบัตร

	๒๐.	น�้าดื่มวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	๕,๐๐๐	ขวด

	๒๑.	นักศึกษาหลักสูตรครูสติ	IBSC	ผลไม้ตามฤดูกาล	จ�านวน	๖๐๐	ชุด

	๒๒.	นิสิตปริญญาเอกรุ่น	๓	สาขาสันติศึกษา	โรตี	และทิพฟ่อนเค้ก	ตลอดงาน	

	 	ผู้ประสานงานนางชนาภา	ศรีวิสรณ์และนางเจริญจิต	งามทิพยพันธุ์

	๒๓.	วิทยาลัยพุทธศาสตร์	มจร	บริจาค	อาหารลุงนวย	๒๐	โต๊ะ	

	๒๔.	ดร.จันทร	แสงสุวรรณวาว	เจ้าภาพ	ขนมทาร์ตผลไม้

	 	และขนมทาร์ตอัลมอล	๑,๕๐๐	ชิ้น

	๒๕.	ดร.แม่ชีทศพร	วชิระบ�าเพ็ญและคณะ

๒๖.	มูลนิธิโพธิวัณณา	น�าโดย	ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ	เปรมสกุลและคณะ
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รายนามเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม
พระมหาเถระเจริญพระพุทธมนต์งานวันสถาปนา ๑๓๒ ปีมหาจุฬาฯ

	 ๑.	Madam	Dr.Dolly	Swee

	 ๒.	Madam	Dr.Sandar	Win

	 ๓.	Madam	Dr.Ni	Ni
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