
พระธรรมวัชรบัณฑิต ฉายา สมฺมาปฺโญ  

วัดปากน้ำ แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

อุปสมบท 

เม่ือวันท่ี ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมี 

พระธรรมธีรราชมหามุนี เปนพระอุปชฌาย พระครูภาวนานุวัตร เปนพระกรรมวาจาจารย พระ 

ครูอุปถัมภธรรมกิจ เปนพระอนุสาวนาจารย 

ปจจุบันดำรงตำแหนง 

ผูชวยเจาอาวาสวัดปากน้ำ 

รักษาการรองแมกองบาลีสนามหลวง 

รองเจาคณะภาค ๕ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สถานะเดิม 

ชื่อ สมจินต นามสกุล วันจันทร เกิดวันท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 

การศึกษา 

เปรียญธรรม ๙ ประโยค (ป.ธ.๙) สำนักเรียนวัดปากน้ำ 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

Ph.D. Pali & Buddhis Studies Banaras Hindu University ประเทศอินเดีย 

ประสบการณทำงาน 

เปนครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สำนักเรยีนวดัปากน้ำ 

เปนเลขานุการแมกองบาลีสนามหลวง 



เปนเลขาธิการสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก 

เปนวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมครูสอนพระปริยัตธิรรมแผนกบาลี จัดโดยสำนักงาน 

พระพุทธศาสนาแหงชาติรวมกับกองบาลีสนามหลวง 

เปนวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมพระธรรมทูต จัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนา 

แหงชาติรวมกับกองงานพระธรรมทูต 

เปนกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง 

เปนกรรมการยกราง-ตรวจรางเฉลยขอสอบประโยคบาลีสนามหลวง วิชาแปลมคธเปนไทย 

ชัน้ประโยค ๑-๒ 

เปนคณะทำงานตรวจตนฉบับพระไตรปฎก (พระสุตตันตปฎก) ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป 

เปนอาจารยสังกัดภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร มจร. 

เปนรักษาการผูอำนวยการกองวิชาการ มจร. 

เปนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจร. ๒ สมัย 

เปนรองอธิการบดีฝายวิชาการ มจร. ๓ สมัย 

เปนอธิการบดี มจร. ตั้งแตวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงปจจุบัน 

ตำแหนงทางวิชาการ 

ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนง ผูชวยศาสตราจารย(ผศ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนง รองศาสตราจารย(รศ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ไดรับโปรดเกลาแตงตั้งเปน ศาสตราจารย(ศ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สมณศักดิ์ 

ไดรับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นสามัญ ท่ี พระศรีคัมภีรญาณ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นราช ท่ี พระราชปริยัติกวีพ.ศ.๒๕๕๙ 



ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นเทพ ท่ี พระเทพวัชรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๖๔ 

ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นธรรม ท่ี พระธรรมวัชรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย 

-บูรณาการพุทธธรรมเพ่ือเพ่ิมพลังบริหาร พ.ศ.๒๕๕๒ 

-วิเคราะหหลักจริยศาสตรในคัมภีรพระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๕๕ 

-พจนานุกรมพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ - 

พ.ศ.๒๕๕๙ (พระศรีคัมภีรญาณ และคณะ) 

-การศึกษาวิเคราะหแกนธรรมจากชาดก พ.ศ.๒๕๖๐ (พระราชปริยัติกวี และคณะ) 

หนังสือ 

-คันไถ ปากกา และศาสตราจารย พ.ศ.๒๕๖๓ 

-วาดชีวิตลิขิตธรรม พ.ศ.๒๕๖๔ 

-๓๕ ป เคยลิขิต สะทอนคิด สะทอนธรรม พ.ศ.๒๕๖๔ 

-ไตรสิกขากับการพัฒนาชีวิต พ.ศ.๒๕๖๒ 

-สันติวิธีในวิถีชีวิต พ.ศ.๒๕๖๓ 

-พระพุทธศาสนามหายานในอินเดีย : พัฒนาการและสารัตถธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ 

-พุทธปรัชญา พ.ศ.๒๕๕๖ 

-ปรัชญาโลก พ.ศ. ๒๕๖๑ 

-ปรัชญาแหงความรัก พ.ศ.๒๕๕๑ 

-พระพุทธศาสนา : ปรัชญา-สังคม พ.ศ.๒๕๕๑ 

-เอวัง ก็มีดวยประการฉะนี้ พ.ศ๒๕๕๑ 

งานแปล และงานแปลเรียบเรียง 

-พัฒนาการแหงพุทธจริยศาสตร. เอกสารเย็บเลม พ.ศ.๒๕๓๗ 



-พัฒนาการแหงความคิดแบบอินเดียโบราณ. เอกสารเย็บเลม พ.ศ.๒๕๓๖ 

-กรรมและการเกิดใหม. เอกสารเย็บเลม พ.ศ.๒๕๓๗ 

-พุทธตันตระเบื้องตน. เอกสารเย็บเลม พ.ศ.๒๕๓๖ 

-ปรัชญาแหงนาครชุน. เอกสารเย็บเลม พ.ศ.๒๕๓๗ 

-พระพุทธศาสนามหายาน. เอกสารเย็บเลม พ.ศ.๒๕๓๗ 

-พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุน พ.ศ.๒๕๕๑ 

-วิมุตติมรรค (เปนผูรวมแปล) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

-คัมภีรมหายาน ลังกาวตารสูตร พ.ศ.๒๕๖๐ 

-อารยธรรมพุทธศาสนาในทิเบต พ.ศ.๒๕๔๗ 

ตำรา 

-คูมือประกอบการศึกษาวิชาแปลไทยเปนมคธ ประโยค ป.ธ.๕ พ.ศ.๒๕๒๙ 

-คูมือการเรียนการสอนวิชาแปลไทยเปนมคธ ประโยค ป.ธ.๕ พ.ศ.๒๕๓๓ 

บทความทางวิชาการ (เฉพาะตีพิมพเผยแพร) 

-บทวิเคราะหวัชรยาน ตอนท่ี ๑-๕ (ตีพิมพในนิตยสารพุทธจักร) 

-ชีวิตและงานของนางวิสาขา (ตีพิมพในหนังสืองานทอดกฐินวัดปากน้ำญี่ปุน) 

-ผาในพระพุทธศาสนา (ตีพิมพในหนังสืองานทอดกฐินพระราชทานวัดปากน้ำ) 

-พระบรมสารีริกธาตุกับคนไทย (ตีพิมพในหนังสืองานทอดกฐินพระราชทานวัดปากน้ำ) 

-พระสัมมาสัมพุทธเจาในคัมภีรเถรวาท (ตีพิมพในหนังสืองานทอดกฐินพระราชทานวัด 

ปากน้ำ) 

-พัฒนาการวัดในพระพุทธศาสนา (ตีพิมพในหนังสืองานทอดกฐินพระราชทานวัดปากน้ำ) 

-กำเนิดและพัฒนาการแหงพระพุทธรูป (ตีพิมพในหนังสืองานทอดกฐินพระราชทานวัด 

ปากน้ำ) 



-เจดียในพระพุทธศาสนา (ตีพิมพในหนังสืองานทอดกฐินพระราชทานวัดปากน้ำ) 

-ปรัชญามาธยมิกะ (ตีพิมพในหนังสืองานฉลองครบรอบ ๕๐ ป อุดมศึกษา มจร) 

-สืบคนตรรกวิทยาในพระไตรปฎกและวรรณกรรมพระพุทธศาสนา (ตีพิมพในหนังสือสาร 

นิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต) 

-วิพากษทางสายกลางของอริสโตเติลกับมัชฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

(ตีพิมพในหนังสือสารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต) 

-พระวินัย : กฎเกณฑและคุณคาทางสังคม (ตีพิมพในหนังสือสารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต) 

-กรรมฐานในพระพุทธศาสนา : บทเรียนจากมหาสติปฏฐานสูตรและความนิยมใน 

สังคมไทย (ตีพิมพในงานวิสาขบูชาโลก พ.ศ.๒๕๖๑) 

-การศึกษาสงฆสมัยพุทธกาล (ตีพิมพในวารสารศาสนศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตา 

ราม พ.ศ.๒๕๖๒) 

-การศึกษาในทรรศนะของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) : วิเคราะหจาก 

หนังสือ “ทางสายกลางของการศึกษาไทย” (ตีพิมพในวารสารศาสนศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิ 

ตาราม พ.ศ.๒๕๖๓) 

-ความเขมแข็งของสถาบันสงฆ : ปริมาณหรือคุณภาพ (ตีพิมพในงานเสวนาทางวิชาการท่ี 

จังหวัดกาญจบุรี จัดโดยศูนยพุทธศาสตรศึกษา จุฬาฯ) 

-นิพพาน : อัตตาหรืออนัตตา 

-วิพากษแนวคิด : พระพุทธศาสนาสำหรับโลกหลังยุคใหม 

-พระพุทธศาสนาแบบทิเบต : วิเคราะหมันตระ “โอมมณีปทเมหูม” 

-พระพุทธศาสนากับมังสวิรัติ 

-พุทธวิธีแกปญหาความขัดแยงโดยกรอบแหงอธิกรณสมถะ ๗ : ศึกษาแนวทางการ 

ประยุกตใชสัมมุขาวินัย เยภุยยสิกา และติณวัตถารกวินัย 



-ไตรสิกขาในฐานะวิธีการพัฒนาชีวิตเชิงบูรณาการ 

-การุณยฆาต : ขอเท็จจริงและทางออกในทัศนะทางพระพุทธศาสนา 


