ส่วนที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ประวัติและความเป็นมา
มหาวิ ทยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ทยาลั ย เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย สงฆ์ แ ห่ ง คณะสงฆ์ ไ ทย ที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงสถาปนา
ขึ้น ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เพื่อเป็น สถาบัน การศึกษาพระไตรปิฎ กและวิช าชั้นสูงสําหรับ
พระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ โดยพระราชทานนามว่า มหาธาตุวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๓๐
และได้เปิดดําเนินการศึกษาเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๓๒
ต่อมาได้ทรงเปลี่ย นจากมหาธาตุวิทยาลัยเป็น มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๓๙ แต่ยังคงจัดการศึกษาเฉพาะปริยัติธรรมแผนก
บาลีเท่านั้น ยังมิได้ดําเนินการศึกษาในรูปแบบอุดมศึกษาหรือรูปแบบมหาวิทยาลัยตามพระราช
ประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพื่อสืบ สานพระราชปณิธ านของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้า เจ้า อยู่หัว เมื่อวัน ที่ ๙
มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๐ พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺตมหาเถร) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุสมัยนั้น
พร้อมทั้งพระเถรานุเถระฝ่ายมหานิกาย จํานวน ๕๗ รูปได้ประชุมพร้อมกันที่ตําหนักสมเด็จฯ วัด
มหาธาตุ ปรึ ก ษาหารื อ ได้ ข้ อ ยุ ติ ที่ จ ะเปิ ด การศึ ก ษาในรู ป แบบมหาวิ ท ยาลั ย เปิ ด รั บ ผู้ ส นใจวิ ช า
พระพุทธศาสนาพระปริยัติสัทธรรมชั้นสูง ภาษาต่างประเทศและวิทยาการบางอย่างอันเป็นอุปกรณ์แก่
การค้นคว้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
พุทธศักราช ๒๔๙๐ ประกาศใช้ร ะเบีย บมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิด รับ พระภิก ษุ
สามเณรผู้สอบได้ตั้งแต่เปรียญธรรม ๔ ประโยคขึ้นไปเข้าศึกษา พระภิกษุสามเณรที่เข้าศึกษารุ่นแรกนี้
มีจํานวน ๑๕๖ รูป เปิดการศึกษาเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๐ โดยจัดให้เรียนวิชา
พื้นฐาน เรียกว่า การศึกษาระดับชั้นอบรมพื้นความรู้จนถึงชั้นเตรียมอุดมศึกษา เป็นเวลา ๔ ปี ตั้งแต่
พุทธศักราช ๒๔๙๐-๒๔๙๔ จากนั้นจึงให้เรียนต่อระดับปริญญาตรีในคณะพุทธศาสตร์ ซึ่งเปิดเป็น
คณะแรก รับพระภิกษุสามเณรที่จบชั้นเตรียมอุดมศึกษานี้ และเป็นผู้สอบได้ตั้งแต่เปรียญธรรม ๕
ประโยคขึ้นไป จํานวนผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาปีแรกในคณะพุทธศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๔๙๔
จํานวน ๑๖ รูป สําเร็จการศึกษาในปี ๒๔๙๘ เป็นพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นแรกจํานวน ๖ รูป
พุทธศักราช ๒๕๑๒ มหาเถรสมาคมได้ออกคําสั่งเรื่อง การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ พ.ศ.
๒๕๑๒ จํานวน ๑๒ ข้อ สาระสําคัญของข้อ ๓ ระบุส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยไว้ว่า “ให้การศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎิ์ ซึ่งดําเนินการอยู่แล้ว เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์”
พุทธศักราช ๒๕๒๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ โดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ กําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๒๗ โดยมาตรา ๔ (๓) กําหนดไว้ว่า “ให้ผู้สําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาตาม
หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวิทยฐานะ
ชั้นปริญญาตรี เรียกว่า “พุทธศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อว่า “พธ.บ.”

๒
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พุทธศักราช ๒๕๓๐ สภามหาวิทยาลัย ประกาศใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการบริหาร ๒๕๓๐
พุทธศักราช ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ โดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ให้มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล และเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐
๑.๒ ส่วนงานจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีส่วนงานจัดการศึกษาระดับคณะ ๕ คณะ วิทยา
เขต ๑๐ แห่ง วิทยาลัยสงฆ์ ๗ แห่ง โครงการขยายห้องเรียน ๑๐ แห่ง หน่วยวิทยบริการ ๑๘ แห่ง
และรับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเข้าเป็นสถาบันสมทบ ๖ แห่ง
๑) คณะ ๕ คณะ
(๑) คณะพุทธศาสตร์
(๒) คณะครุศาสตร์
(๓) คณะมนุษยศาสตร์
(๔) คณะสังคมศาสตร์
(๕) บัณฑิตวิทยาลัย
๒) วิทยาเขต ๑๐ แห่ง
(๑) วิทยาเขตหนองคาย
(๒) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
(๓) วิทยาเขตเชียงใหม่
(๔) วิทยาเขตขอนแก่น
(๕) วิทยาเขตนครราชสีมา
(๖) วิทยาเขตอุบลราชธานี
(๗) วิทยาเขตแพร่
(๘) วิทยาเขตสุรินทร์
(๙) วิทยาเขตพะเยา
(๑๐) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
๓) วิทยาลัยสงฆ์ ๗ แห่ง
(๑) วิทยาลัยสงฆ์เลย
(๒) วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
(๓) วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน
(๔) วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
(๕) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก
(๖) วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
(๗) วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
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๓

๔) โครงการขยายห้องเรียน ๑๐ แห่ง
(๑) ห้องเรีย นวิทยาเขตขอนแก่น บ้า นท่าเยี่ยม ตําบลนิเ วศน์ อําเภอธวัช บุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด
(๒) ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไพรสณฑ์ศักดาราม ตําบลหล่มสัก อําเภอ
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
(๓) ห้ อ งเรี ย นคณะพุ ท ธศาสตร์ วั ด พิ กุ ล ทอง ตํ า บลพิ กุ ล ทอง อํ า เภอท่ า ช้ า ง
จังหวัดสิงห์บุรี
(๔) ห้ องเรี ย นวิท ยาเขตแพร่ วั ด บุ ญ วาทย์วิ ห าร ตํา บลหั ว เวี ย ง อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดลําปาง
(๕) ห้องเรียนวิทยาเขตพะเยา วัดพระธาตุแช่แห้ง ตําบลม่วงติ๊ด กิ่งอําเภอภู
เพียง จังหวัดน่าน
(๖) ห้องเรียนวิทยาเขตอุบลราชธานี วัดสระกําแพงใหญ่ ตําบลสระกําแพงใหญ่
อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
(๗) ห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม ตําบลตลาด อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(๘) ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดโสธรวราราม ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
(๙) ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตําบลบ้านใต้ อําเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี
(๑๐) ห้องเรียนวิทยาเขตพะเยา ศาลากลางจังหวัดเก่า ตําบลเวียง อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
๕) หน่วยวิทยบริการ ๑๘ แห่ง
(๑) หน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ วัดหงส์ประดิษฐาราม อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
(๒) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อําเภอ
ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
(๓) หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตหนองคาย วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร
(๔) หน่ ว ยวิ ท ยบริ ก ารวิ ท ยาเขตขอนแก่ น วั ด อภิ สิ ท ธิ์ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
มหาสารคาม
(๕) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดต้นสน อําเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี
(๖) หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา อําเภอเมือง จังหวัดตาก
(๗) หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนองขุนชาติ อําเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี

๔
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(๘) หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตนครราชสีมา วัดชัยภูมิวนาราม อําเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ
(๙) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าประดู่ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
(๑๐) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดใหญ่อินทาราม อําเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี
(๑๑) หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดหมอนไม้ อําเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์
(๑๒) หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดบรมธาตุ อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร
(๑๓) หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวันโชติการาม อําเภอ
ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
(๑๔) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดไร่ขิง อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม
(๑๕) หน่วยวิทยบริการคณะมนุษยศาสตร์ วัดสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม
(๑๖) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดไผ่ลอ้ ม อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
(๑๗) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อําเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี
(๑๘) หน่ ว ยวิ ท ยบริ ก ารคณะสั ง คมศาสตร์ วั ด สระแก้ ว อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
สระแก้ว
๖) สถาบันสมทบ ๗ แห่ง
(๑) วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดอกกุก ชอนบอบ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
(๒) มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาซิน จู สาธารณรัฐประชาชนจีน(ไต้หวัน)
(๓) มหาปัญญาวิทยาลัย วัดถาวรวราม อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(๔) สถาบันพระพุทธศาสนานานาชาติศรีลังกา เมืองแคนดี ประเทศศรีลังกา
(๕) ศูนย์การศึกษาพระอาจารย์พรัหม ประเทศสิงคโปร์
(๖) วิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
(๗) มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ธรรมะ เกท บูดาเปสท์ ประเทศฮังการี
๑.๓ หลักสูตรและการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรโดยการอนุมัติ
ของสภามหาวิทยาลัย ในปัจจุบัน มีหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต จํานวน ๓๔ สาขาวิชา หลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน ๑๔ สาขาวิชา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตนานาชาติ จํานวน ๓
สาขาวิชา หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต จํานวน ๕ สาขาวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
จํานวน ๓ วิชา และหลักสูตรประกาศนียบัตร จํานวน ๑๐ วิชา
๑) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ๓๔ สาขาวิชา
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ก. คณะพุทธศาสตร์
(๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
(๒) สาขาวิชาพระอภิธรรม
(๓) สาขาวิชาศาสนา
(๔) สาขาวิชาปรัชญา
(๕) สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์
(๖) สาขาวิชาภาษาบาลี
(๗) สาขาวิชาภาษาสันสกฤต
(๘) สาขาวิชามหายานศึกษา
(๙) สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม
(๑๐) สาขาวิชา Mahayana Studies
(๑๑) สาขาวิชา Buddhism and Management
(๑๒) สาขาวิชา Chinese Buddhism
(๑๓) สาขาวิชา Buddhist Leadership
ข. คณะครุศาสตร์
(๑) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(๒) สาขาวิชาการศึกษานอกโรงเรียน
(๓) สาขาวิชาสังคมศึกษา
(๔) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
(๕) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
(๖) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(๗) สาขาวิชาจริยศึกษา
(๘) สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คําปรึกษาและการแนะแนว
(๙) สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
(๑๐) สาขาวิชาการสอนคอมพิวเตอร์
ค. คณะมนุษยศาสตร์
(๑) สาขาวิชาภาษาไทย
(๒) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(๓) สาขาวิชาประวัติศาสตร์
(๔) สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
(๕) สาขาวิชาจิตวิทยา
ง. คณะสังคมศาสตร์
(๑) สาขาวิชารัฐศาสตร์
(๒) สาขาวิชาสังคมวิทยา
(๓) สาขาวิชามานุษยวิทยา
(๔) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

๕

๖
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๒)

๓)

๔)

๕)
๖)

(๕) สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(๖) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ๑๔ สาขาวิชา
(๑) สาขาวิชาบาลี
(๒) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
(๓) สาขาวิชาปรัชญา
(๔) สาขาวิชาธรรมนิเทศ
(๕) สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
(๖) สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา
(๗) สาขาวิชามหายานศึกษา
(๘) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(๙) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(๑๐) สาขาวิชาชีวิตและความตาย
(๑๑) สาขาวิชาสันสกฤต
(๑๒) สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต
(๑๓) สาขาวิชาภาษาศาสตร์
(๑๔) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตนานาชาติ ๓ สาขาวิชา
(๑) BUDDIST STUDIES
(๒) PHILOSOPHY
(๓) MAHAYANA BUDDHISM
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ๕ สาขาวิชา
(๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
(๒) สาขาวิชาปรัชญา
(๓) สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์
(๔) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(๕) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ๒ สาขาวิชา
(๑) พระไตรปิฎกศึกษา
(๒) วิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตร ๑๐ วิชา
(๑) บริหารกิจการคณะสงฆ์
(๒) ภาษาจีน
(๓) ภาษาบาลี
(๔) ภาษาอังกฤษชั้นต้น
(๕) ภาษาไทย
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๗

(๖) ภาษาญี่ปุ่น
(๗) การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา
(๘) พระธรรมทูต
(๙) พระพุทธศาสนา
(๑๐) วิชาการเทศนา
๑.๔ ตราสัญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลัย

เป็ น พระจุ ล มงกุ ฎ (พระเกี้ ย ว) เปล่ ง รั ศ มี เป็ น ส่ ว นพระราชลั ญ จกรประจํ า พระองค์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ตรงฐานพระ
เกี้ยวมีอักษรย่อ ม จ ร หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประดิษฐานอยู่ตรงกลาง
ของธรรมจักร ที่ขอบกลางด้านบนของธรรมจักร มีอักษรภาษาบาลีว่า ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต แปลว่า
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะอํานวยแสงสว่าง
ทางปัญญาให้แก่ชาวโลก ที่ขอบกลางด้านล่างมีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ลักษณะงานที่ต้องใช้ตราสัญลักษณ์นี้
๑. งานด้านเอกสารตามระบบงานสารบรรณ
๒. งานด้านทะเบียนการศึกษา
๓. งานด้านการออกหลักฐานสําคัญของมหาวิทยาลัย
๑.๕ เข็มสัญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลัย

เป็ น พระจุ ล มงกุ ฎ (พระเกี้ ย ว) เปล่ ง รั ศ มี เป็ น ส่ ว นพระราชลั ญ จกรประจํ า พระองค์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ด้านหลังพระ
เกี้ยวมีธรรมจักร ตรงฐานของพระเกี้ยวมีอักษร ม จ ร เป็นชื่อย่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และข้างล่างสุดมีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๘
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ลักษณะงานที่ต้องใช้เข็มสัญลักษณ์นี้
๑. ใช้เป็นเข็มสัญลักษณ์ประดับ
๒. ใช้เป็นเข็มสัญลักษณ์ประดับปริญญาบัตร
๓. ใช้เป็นเครื่องหมายในกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
๑.๖ สีประจํามหาวิทยาลัย คือ สีชมพู
๑.๗ ดอกไม้ประจํามหาวิทยาลัย คือ ดอกอโศก
๑.๘ สุภาษิตประจํามหาวิทยาลัย
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
๑.๙ ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม
๑.๑๐ ปณิธาน
ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
๑.๑๑ วิสัยทัศน์
ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
ทีส่ ร้างคนดีและเก่งอย่างมีสมรรถภาพ
จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ
บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างคนดีและเก่งอย่างมีสมรรถภาพ
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้นําด้านจิตใจ
และปัญญา มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา รู้จักเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม มีโลกทัศน์กว้างไกล มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ
จัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเข้า
กับศาสตร์สมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนา
มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและสันติสุข
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๙

บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
มุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม รวมทั้งส่งเสริม
การเรียนรู้ และความร่วมมืออันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อธํารงรักษาไว้
ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม อันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา
บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักนิติธรรม จริยธรรม ความสํานึกรับผิดชอบ การมีส่วน
ร่วม ความโปร่งใสตรวจสอบได้ และความคุ้มค่า รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง
๑.๑๒ พันธกิจ
ผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม และทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑.๑๓ เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์บัณฑิต
เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย คือ “บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา”
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย คือ “ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม”
อัตลักษณ์บัณฑิต คือ “มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา”

๑๐
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๑.๑๔ โครงสร้างการบริหารงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาอธิการบดี
อธิการบดี

กรรมการบริหารงานบุคคล

กรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา
กรรมการการเงินและทรัพย์สิน

กรรมการกํากับนโยบายและแผนฯ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

สภาวิชาการ

ผู้ช่วยอธิการบดี

รองอธิการบดี

สํานัก/สถาบัน
• สํานักงานอธิการบดี
• สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
• สํานักหอสมุดและเทคโนโลยี

สารสนเทศ
• สํานักส่งเสริมระพุทธศาสนา
และบริการสังคม

คณะ
•
•
•
•
•

บัณฑิตวิทยาลัย
คณะพุทธศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
ห้องเรียน/หน่วยวิทยบริการ
ในสังกัด

สถาบันสมทบ ๗ แห่ง
•
•
•
•
•
•
•

มหาปัญญาวิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลีใต้
มหาวิทยาลัยชินจู๋ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)
วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประเทศศรีลังกา
ศูนย์การศึกษาพระอาจารย์พรัหม ประเทศสิงคโปร์
วิทยาลัยพระพุทธศาสนา ประเทศสิงคโปร์
จู๋
วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรม เกท บูดาเปสท์ ประเทศฮังการี

วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

วิทยาเขตหนองคาย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตขอนแก่น
วิทยาเขตอุบลราชธานี
วิทยาเขตนครราชสีมา
วิทยาเขตแพร่
วิทยาเขตสุรินทร์
วิทยาเขตพะเยา
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
วิทยาลัยสงฆ์เลย
วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

ห้องเรียน/หน่วยวิทยบริการ
ในสังกัด

