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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พันธกิจ

ปณิธาน  “เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาช้ันสูงสำาหรับภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์”

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

Mcu Council Newsletter

ปรัชญา  “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคม”

เอกลักษณ์  “บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา”

วิสัยทัศน์  “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก”

อัตตลักษณ์   “ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนา 

                           จิตใจและสังคม”

	 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
	 วิจัยและพัฒนา 
 ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม 
	 ทะนุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

“
”

 ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่
สังคม การส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่
สังคม ตามปณิธานการจัดตั้งมหาวิทยาลัย สร้างความรู้
ความเข้าใจหลักคำาสอนทางพระพุทธศาสนา สร้างจิตสำานึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน ให้มีศักยภาพในการ
ธำารงรักษา เผยแผ่หลักคำาสอนและเป็นแกนหลักในการ
พัฒนาจิตใจในวงกว้าง

 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ตามนวลักษณ์ของบัณฑิต ๙ ประการคือ

 ทะนุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม การเสริมสร้าง
และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการทะนุบำารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ให้เอื้อต่อการศึกษา โดยใช้พระพุทธศาสนาเป็น
กลไกเพื่อสร้างจิตสำานึกและความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนำาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มาเป็นรากฐานพัฒนาอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน๑. มีปฎิปทานน่าเลื่อมใส  M = Morality 

๒. รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงสังคม A = Awareness 
๓. มีศัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา H = Helpfulness 
๔. มีความสามารถด้านภาษา A = Ability 
๕. ใฝ่รู้ใฝ่คิด C = Curiosity 
๖. รู้จักเสียสละเพื่อส่วรรวม H = Hospitality 
๗. มีโลกทัศน์กว้างไกล U = Universality 
๘. เป็นผู้นำาด้านจิตใจและปัญญา L = Leadership 
๙. มีศักยภาพพร้อมที่จะใช้และพัฒนาวัตกรรม A = Aspiration 

 มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา : บุคลากรมีความ

เชี่ยวชาญสามารถบูณณาการความรู้ด้านพระพุทธศาสนากับ

ศาสตร์สมัยใหม่ มีทรัพยากร และองค์ความรู้หลักด้านพระพุทธ

ศาสนาเพิ่มขึ้น

 ระดับโลก : บุคลากรและนิสิตชาวต่างประเทศ มีเครือ

ข่ายความร่วมมือ และหน่วยจัดการศึกษาในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 

หรือทันทีที่กล่าวถึงมหาวิทยาลัยฯที่จัดการศึกษาด้านพระพุทธ

ศาสนา บุคคลโดยทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ จพต้องนึกถึง มจร.

 วิจัยและพัฒนา การวิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมตวบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการ
สอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฏก ทั้งพัฒนา
คุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนาโดยความร่วม
มือกับสถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสียงทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักวิจัยและงานวิจัยให้มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ
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  พุทธศักราช ๒๔๓๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯให้ย้ายการบอกพระปริยัติธรรมจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
(วัดพระแก้ว)ไปตั้งที่วัดมหาธาตุเพื่อเป็นที่เล่าเรียนพระปริยัติธรรมของ 
พระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายและโปรดให้เรียกว่า “มหาธาตุวิทยาลัย” และ
ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๓๒ มหาวิทยาลัยได้เปิดการ
ศึกษาอย่างเป็นทางการ
   วันที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๓๙  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานเปลี่ยน
นาม“มหาธาตุวิทยาลัย” เป็น“มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”เพื่อเป็นสถาน
ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำาหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

 วันที่ ๙ มกราคมพุทธศักราช ๒๔๙๐  
พระเถรานุเถระฝ่ายมหานิกาย ๕๗ รูป นำาโดย  
พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺต เถร) อธิบดีสงฆ์วัด
มหาธาตุประชุมกันที่ตำาหนักสมเด็จวัดมหาธาตุ
ได้ข้อยุติ ร่วมกันให้ เปิดการศึกษาในรูปแบบ
มหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศใช้ระเบียบมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๔๙๐ 
 วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๐ เปิดการศึกษาชั้น
อบรมพื้นฐานและเตรียมอุดมศึกษาในปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ ต่อมาได้
ตั้งคณะพุทธศาสตร์โดยเปิดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 
๒๔๙๔
 วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒ มหาเถรสมาคม
ได้ออกคำาสั่งเรื่องการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์พุทธศักราช ๒๕๑๒ 
ให้การศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ณ วัดมหาธาตุ เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์
 วันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๑ มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์เริ่มขยายการศึกษาไปสู่ภูมิภาคโดย
ตั้งวิทยาเขตหนองคายขึ้นเป็นแห่งแรกที่จังหวัดหนองคาย ปัจจุบัน 
(พุทธศักราช๒๕๕๙) มีวิทยาเขต ๑๐ แห่ง วิทยาลัยสงฆ์ ๑๗ แห่ง 
สถาบันสมทบ ๖ แห่ง โครงการขยายห้องเรียน 3 แห่ง และหน่วยวิทย
บริการ ๑๔ แห่ง
 วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๗ ได้มีการตราพระ
ราชกำาหนดวิทยฐานะ ผู้สำาเร็จวิชาการพระพุทธศาสนากำาหนดให้ผู้
สำาเร็จหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต จาก มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวิทยฐานะชั้นปริญญาตรี

ประวัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 วันที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้มีการตรา 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำาหนดให้
มหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคลมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ
 วันที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒ คณะผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เข้าเฝ้า
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร รับพระราชทาน
โฉนดที่ดินจำานวน ๘๔ ไร่ ๑ งาน ๓๗ ตารางวา ณ ตำาบลลำาไทร 
อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งนายแพทย์รัศมี คุณหญิง
สมปอง วรรณิสสร ถวายแก่มหาวิทยาลัย

 วันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒ 
 สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯสยามมกุฎราชกุมาร 
เสด็จพระราชดำาเ นินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการ
ก่อสร้างที่ทำาการแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ณ ตำาบลลำาไทรอำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต) 
อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เริ่มดำาเนินการก่อสร้าง
ที่ทำาการแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม 
ปัจจุบัน (พุทธศักราช ๒๕๔๓) มีเนื้อที่ทั้งหมดรวม ๓๒๓ ไร่
 วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๔ ขยายการศึกษา
ไปยังต่างประเทศโดยรับวิทยาลัยพุทธศาสนาดองกุกชอนบอน
ประเทศเกาหลีใต้เข้าเป็นสถาบันสมทบ แห่งแรก ปัจจุบันมีสถาบัน
สมทบในต่างประเทศ ๖ แห่ง

 วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยได ้
ย้ายที่ทำาการจากวัดมหาธาตุและวัดศรีสุดาราม กรุงเทพมหานคร 
มายังที่ทำาการแห่งใหม่ ณ ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
 วันที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓  สมเด็จพระบรมโอ
รสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินทรงประกอบพิธี
เปิดที่ทำาการแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัย ณ ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย 
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อย่างเป็นทางการ

ประวัติมหาวิทยาลัย

Mcu Council Newsletter



พระธรรมปญญาบดี
(พีร สุชาโต ป.ธ.๕, M.A., พธ.ด. กิตติมศักดิ์)

นายกสภามหาวิทยาลัย

พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.
(ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี ป.ธ.๕, พธ.บ, M.A., Ph.D)

รองอธิการบดีฝายบริหาร

พระเทพเวที, รศ.ดร.
(พล อภากโร ป.ธ.๙, พธ.บ., M.A., Ph.D.)

รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
(ป.ธ.๔, พธ.บ., M.A., Ph.D.)

รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป

พระเมธีธรรมาจารย, รศ.ดร.
(ประสาร จนฺทสาโร น.ธ.เอก, พธ.บ., วท.ม.)

รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ

พระโสภณวชิราภรณ
(ไสว โชติโก ป.ธ.๖, พธ.บ., พธ.ม.)

รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศ

พระครูโสภณพุทธิศาสตร,ผศ.ดร.
(เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย ป.ธ.๓, พธ.บ.,M.A., Ph.D.)

รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ

  พระราชปริยัติกวี, ศ.,ดร.
(สมจินต สมฺมาปฺโญ ป.ธ.๙, ศษ.บ., M.A., Ph.D)

อธิการบดี

พระสุวรรณเมธาภรณ, ผศ.
(ขุนทอง สุวณฺณเมโธ ป.ธ.๔, พธ.บ., M.A.)
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา

   พระศรีญาณวงศ์,ดร.  รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

   พระเทพปัญญาสุธี          รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

   พระวิมลมุนี   รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่

   พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น

   พระเทพสีมาภรณ์   รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา

   พระราชเขมากร, รศ.ดร.  รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่

   พระธรรมโมลี, ดร.   รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์

   พระครูกิตติคุโณภาส  รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี

   พระราชปริยัติ, รศ.ดร.  รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา

   พระเทพปริยัติมุนี, รศ.ดร.  รองอธิการบดีวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆษ นครปฐม

   พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.  รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค ์

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาเขต)

4๔ ผู้บริหาร มจร.
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   พระราชปรีชามุนี,ดร.  ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย

   พระครูสิริสุตานุยุต,ผศ.ดร.  ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน

   พระครูสิริเจติยานุกิจ, ดร.  ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม

   พระราชรัตนสุธี, ดร.  ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

   พระศรีปริยัติธาดา   รก.ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

   พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม  ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

   พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.  ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์น่านเฉลิมพระเกียรติฯ

   พระราชปริยัติสุนทร  ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

   พระรัตนมุนี,ผศ.ดร.  ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

   พระครูสิริธรรมบัณฑิต, ผศ.  ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำาปาง

   พระอุดมปัญญาภรณ์  รก.ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

   พระเทพศาสนาภิบาล  ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

   พระศรีสัจญาณมุนี, ดร.  ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

   พระปริยัติพัชราภรณ์, ดร.  ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนขุนผาเมือง

   พระครูวาปีจันทคุณ,ดร.  ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

   พระปิฎกโกศล, ดร.  ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

   พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์,ดร.  ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

   พระครูวิโชติสิกขกิจ, ดร  รองผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

   พระเทพสิทธิเวที   ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยสงฆ์ระยอง

   พระครูปริยัติคุณาวุธ  ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์สุราษธานี

   พระเทพสิทธาจารย์  ประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

   พระวิสุทธิวรกิจ   ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี

   พระราชอุทัยโสภณ,ดร.  รก.ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธาน ี 

   พระครูธีรสุตคุณ  ผู้อำานวยการหน่วยวิทยบริการ (คณะพุทธศาสตร์) วัดหงษ์ประดิษฐาราม

   พระครูโกวิทบุญเขต ผู้อำานวยการหน่วยวิทยบริการ (วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช) วัดท่านา

   พระมหาสุชาติ ธมฺมกาโม ผู้อำานวยการหน่วยวิทยบริการ (คณะสังคมศาสตร์) วัดใหญ่อินทาราม

   พระปัญญากรโมลี,ดร. รก.ผู้อำานวยการหน่วยวิทยบริการ (วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช) วัดหมอนไม้

   พระราชวชิรเมธี,ผศ.ดร. ผู้อำานวยการหน่วยวิทยบริการ (วิทยาเขตนครสวรรค์)

   พระราชจันทโมลี  ประธานกรรมการบริหาร (คณะสังคมศาสตร์) พุทธมณฑลจันทบุรี

   พระราชธรรมภาณี  ประธานกรรมการบริหาร (คณะสังคมศาสตร์) วัดสระแก้ว

   พระเทพปริยัติโสภณ ผู้อำานวยการห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์)

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (หน่วยวิทยบริการ)

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ห้องเรียน)

5ผู้บริหาร มจร.
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6 ข่าวจากคณะ

คณะที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดสอน
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แนะนะ คณะ
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มีข่าวสารกิจกรรมต่างๆ สำาหรับให้ติดตามกันได้ไม่พลาด
แนน่อนไมว่า่จะเปน็เร่ือง ข่าวกจิกรรม ข่าวรับสมคัรนสิติ ขา่วรบั
สมัครบุคลากร การให้บริการออนไลน์ การสมัครเรียนออนไลน์  
ปฏิทินกิจกรรม แกลอรี่รูปภาพ สมุดโทรศัพท์

“
”

เรามาทำาความรู้จัก

คุณรู้จัก

กับเว็บไซต ์มจร. 

เว็บไซต ์ของเรา 

มาดูว่าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมีอะไรกันบ้าง

ดีแค่ไหน?
เข้ามาสัมผัสประสบการณ์แห่งความ
ประทับใจ เยี่ยมชมเว็ปไซต์สภา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พบกับ.. ความเป็นเลิศทางด้านฐานข้อมูล  
เ ป็ น แ ห่ ง ร ว บ ร ว ม อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย  
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำาสั่ง  

การติดต่อกับวิทยาเขตวิทยาลัยสงฆ์ทั้งหมดที่เป็นเครือข่ายของ
มหาวทิยาลัย การใหว้ชิาการแกส่งัคม การวจิยัและพัฒนา รวมไปถงึ
การบริจาคต่างๆของมหาวิทยาลัย ครบจบในเว็บเดียว เรียกได้ว่า  
One Stop Service ที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยเลยนะ

https://mcu.ac.th/

แนะนะ เว็บ มจร.
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นอกจากนี้มีการรวบรวมข้อมูลข้อมูลจาก
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สำาคัญและ
มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุคลากรของเรา 
อาทิ ประกาศจาก สกอ. และกระทรวง อว.  
   เป็นต้น การเข้าชมเว็ปไซต์แต่ละครั้ง 
สามารถทำาให้ผู้ชมเข้าใจและทราบถึงแนว
โน้ม ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
ซึ่ ง รับชมข้อมูลได้จากมติการประชุม  
ที่มีการแชร์ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์อีกด้วย

“
”



8 ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มอบถุงยังชีพถวายพระภิกษุสามเณร และ
ประชาชนทั่วไป ตามพระดำาริของสมเด็จ
พระสังฆราช

งาน วันกตัญญู รำาลึกคุณูปการของ 
ผู้เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จัดงาน ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๓

งานครบรอบสถาปนา ๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ  
ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มจร วังน้อย

คณะผู้จัดทำ�
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กองสื่อสารองค์กร มจร.
facebook.com/cadmcu www.pr.mcu.ac.th

ที่ปรึกษา : พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย, พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี

บรรณาธิการบริหาร : พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการสภามหาวิทยาลัย,  

            พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป, ผศ.ดร. รก.ผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี

บรรณาธิการ : พระครูสิริสารบัณฑิต ผู้อำานวยการสำานักงานสภามหาวิทยาลัย, พระครูพิศาลสรวุฒิ รก.ผู้อำานวยการกองสื่อสารองค์กร

กองบรรณาธิการ : ดร.ญาศุมินท์ อินทร์กรุงเก่า, นายธวัชชัย ศรีสุข, นายสมคิด น้ำาเพชร, นายวรวุฒิ ศรีสลัด, นางสาวนภัสสร กัลปนาท, 

       นางสาวรวีวรรณ วงค์เดชานันทร์, นางสาวอมรศิริ อุ่นละม้าย 

ออกแบบโดย : นายวรวุฒิ ศรีสลัด, นางสาวนภัสสร กัลปนาท

จัดทำาโดย : นายวรวุฒิ ศรีสลัด

สำานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย อาคารสำานักงานอธิการบดี ชั้น ๒ 

เลขที่๗๙ หมู่ ๑ ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๗๕๕

โทรสาร : ๐๓๕-๒๔๘-๐๓๔


