
มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย* 
 
๑.  ความเป็นมา : 

เมื่อมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ปจัจุบัน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย )  มหาวิทยาลั ยสงฆ์แห่ งคณะสงฆ์ ไทย วัดมหาธาตุยุ วราชรังสฤษฎิ์  
กรุงเทพมหานคร ได้จัดการศึกษาในรูปของมหาวิทยาลัยสงฆ์ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ 
เป็นต้นมา ในระยะแรกที่เปิดการศึกษานั้น มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีปัญหาเกี่ยวกับการเงินที่
เป็นค่าใช้จ่ายอย่างมาก บางเดือนไม่มีเงินจ่ายค่าพาหนะครูอาจารย์ ค่่าน้่า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ 
และอ่ืน ๆ เลย 

เพ่ือให้มองเห็นความเป็นจริงของสถานะด้านงบประมาณที่จะน่ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารมหาวิทยาลัยในยุคแรกของการเปิดการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงขอเสนอบทนิพนธ์เรื่อง 
“ความสะเทือนใจ” ของพระเดชพระคุณพระทักษิณวรนายก (สมบูรณ์  จนฺทโก) อธิการบดีมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย (ต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระธรรมวรนายก) ในหนังสืออนุสรณ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยครบรอบ ๙ ปี ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๙ หน้า ๒๗-๒๙ ข้อความตอนหนึ่งว่า 

ความสะเทือนใจอย่างแรงได้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า เมื่อได้ฟังรายงานของท่านสภานายกมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพิมลธรรมอาสภเถระ ที่ถวายรายงานต่อ
ท่านผู้เป็นประธาน เกี่ยวด้วยทุนบ ารุงมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ว่า ทุนบ ารุงมหาวิทยาลัยนี้ เมื่อเริ่มขยาย
โครงการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยขึ้นครั้งแรก สภาการศึกษาได้ตั้ง พระเถระกรรมการสภาจ านวนหนึ่ง 
เป็นกรรมการกองอุปถัมภ์ กรรมการกองอุปภัมภ์นี้ มีหน้าที่แสวงหาทุนโดยทางที่ชอบจากผู้มีศรัทธา
ทั่วไป โดยเฉพาะได้บอกบุญไปยังวัดต่าง ๆ ตามมีตามได้ ได้ทุนมาเท่าไร ก็ค่อย ๆ ขยายกิจการออกไป
ตามก าลัง ซึ่งลางปีก็สะดวก ลางปีก็ฝืดเคือง และเป็นการไม่แน่นอน ข้อนี้ นับเป็นอุปสรรคอันส าคัญ
ของมหาวิทยาลัยประการหนึ่ง ต่อมา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๒ รัฐบาลของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร
เจ้า อันมี ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีเป็นประมุข ได้ถวายอุปถัมภ์ด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดินปีละ ๖ หมื่นบาท, ถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้ถวายอุปถัมภ์เพ่ิมอีกปีละ ๒ หมื่นบาท 
รวมเป็นปีละ ๘ หมื่นบาทสืบมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้, นอกจากนี้คณะกรรมการเจ้าคณะตรวจการภาค 
ได้ช่วยอุปถัมภ์เป็นพิเศษ โดยแจ้งไปยังวัดต่าง ๆ ในภาคนั้นๆ ให้ร่วมกันบริจาคทุนเป็นส่วนบ ารุง
มหาวิทยาลัยนี้อีกโสดหนึ่ง โดยที่มหาวิทยาลัยนี้ได้ทุนบ ารุงมาจากฐานะต่าง ๆ กัน ดังกราบทูลมาจึง
ด ารงทรงตัวมาได้จนทุกวันนี้. 

แต่ถึงดังนั้นก็ดี เมื่อกล่าวถึงทุนบ ารุงแล้ว มหาวิทยาลัยนี้ ยังบกพร่องและไม่สะดวกอยู่
มาก จึงยังไม่อาจที่จะขยายตัวให้เต็มตามวัตถุประสงค์โดยบริบูรณ์ได้ เช่นในปีการศึกษา ๒๔๙๗ 
มหาวิทยาลัยนี้ได้ลงทุนใช้จ่ายไปถึง ๑๔๓,๕๓๑.๒๐ บาท ในปีการศึกษา ๒๔๙๘ นี้ ประมาณว่าจะต้อง
ใช้จ่ายเงินถึง ๒ แสน ๖ หมื่นบาท แต่มีทุนแน่นอนอันได้รับอุปถัมภ์จากรัฐบาลดังกล่าวแล้วเพียง ๘ 

                                                        
*
 นายสนิท  ไชยวงศ์คต พธ.บ. รุ่นที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๑๔) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

อดีตกรรมการและเลขานุการมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๓๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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หมื่นบาท ส่วนนอกนั้นเป็นทุนที่ได้มาโดยไม่แน่นอน ทั้งจ านวนและเวลาที่ได้ จึงท าให้ภาคปฏิบัติการ
ต้องประสพความหนักอกหนักใจอยู่เสมอ, ในปีการศึกษา ๒๔๙๙ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ขอ
อุปถัมภ์ทุนบ ารุงไปยังรัฐบาลของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า เพ่ิมเติมให้เต็มตามจ านวนที่
ต้องขยายการศึกษาขึ้นตามโครงการอีก มหาวิทยาลัยจะได้หมดห่วงกังวลในการแสวงหาทุนเ พ่ิมเติม 
อันเป็นภาระที่หนักยิ่งนั้นเสีย จะได้มุ่งหน้าท าแต่ด้านจัดการศึกษาให้เป็นไปตามความมุ่งหมายโดย
ถ่ายเดียว แต่เป็นที่น่าเสียดายและเสียใจอยู่ที่กรมการศาสนาได้บอกว่า การพิจารณางบประมาณ
แผ่นดินได้เสร็จสิ้นไปเสียก่อนแล้ว การของบประมาณเพ่ิมเติมของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี้ จึง
ไม่มีโอกาสได้รับการพิจารณา 

โดยเหตุที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูง, คณะสงฆ์ไทยใน
ส่วนรวมเป็นเจ้าของ, ตั้งขึ้นและด าเนินการโดยคณะสงฆ์ไทยและเพ่ือคณะสงฆ์ไทย, นั่น ...ย่อม
หมายถึงว่าประชาชนชาวไทยผู้เป็นชาวพุทธทั้งประเทศ มีส่วนที่จะได้รับอานิสงส์จากความส าเร็จผล
ของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ ข้าพเจ้าอดท่ีจะสะเทือนใจมิได้ว่า จากการอุปถัมภ์อุปการะท่ีมหาวิทยาลัย
มีอยู่ จักไม่สามารถที่จะยังกิจการของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ให้บรรลุไปได้ด้วยความราบรื่น หาก
คณะสงฆ์ไทยรวมทั้งชาวไทยทั้งมวล ให้ความส าคัญและความเอาใจใส่ต่อสถาบันการศึกษาแห่งนี้น้อย
ไป. 

ปัญหาเรื่องการเงินของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี้ ได้ทราบถึงท่านผู้หญิงละเอียด 
พิบูลสงคราม ภริยาท่านนายกรัฐมนตรี (จอมพลแปลก พิบูลสงคราม)  ในขณะที่ท่านได้มาเข้าปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน และฟังธรรมบรรยายที่ส่านักธรรมวิจัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่านได้ถวาย
ค่าแนะน่าแด่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพิมลธรรม (อาจ อาสภมหาเถร) ทุติยสภานายก 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง และอธิบดี
สงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ในขณะนั้น (ต่อมาคือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช) ว่า ในชั้นแรกมหาวิทยาลัยควรจัดตั้งกองทุนเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยไปก่อน เมื่อมีความพร้อมจึงขออนุญาตจดทะเบียนตั้งเป็นมูลนิธิ
ต่อไป เพ่ือเก็บดอกผลไว้ใช้บ่ารุงการศึกษา ปัญหาการขาดเงินค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยจะค่อย ๆ ลด
น้อยลงไป 

เพ่ือย้่าให้ท่านผู้อ่านทราบถึงความล่าบากเนื่องจากการขาดแคลนงบประมาณในการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยในระยะเริ่มแรก จึงขออนุญาตน่าบทนิพนธ์ของพระเดชพระคุณท่านเจ้า
คุณอาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)* พุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) รุ่น ๘ 
(พ.ศ. ๒๕๐๕) อดีตรองเลขาธิการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง “ผู้บุกเบิกขยาย
พรหมแดนแห่งประโยชน์สุข” ในหนังสือ “นานาทัศนะเกี่ยวกับอาจารย์จ่านงค์ ทองประเสริฐ ราช
บัณฑิต เล่มที่ ๒” ข้อความตอนหนึ่งในหน้า ๗-๑๐ ว่า 

...มองจากปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๖) ย้อนหลังไป ๖๕ ปี มีเศษ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๐ ถือว่าเป็น
เวลาส าคัญของชาวมหาจุฬาฯ คือเป็นปีเริ่มแรก ที่เปิดการศึกษา ตั้งต้นแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ดังที่ใน
อดีต เคยถือมานานให้เป็นวันส าคัญส าหรับจัดงานประจ าปี เรียกว่า “วันอนุสรณ์มหาจุฬาฯ” 

                                                        
* ปัจจุบัน : เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) : ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
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ในปีเริ่มต้น คือ พ.ศ. ๒๔๙๐ นั้น มีท่านผู้เล่าเรียนเป็นนิสิตรุ่นประเดิม ที่ศึกษาต่อมาจน

จบปริญญา เป็นพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นแรก ๖ รูป และในรุ่นแรกนั้น ท่านที่น าหน้า เป็นที่รู้จักในนาม

ของรุ่น และในนามโดยรวมแห่งการศึกษาของมหาจุฬาฯ คือ ท่านอาจารย์จ านงค์ ทองประเสริฐ ซึ่ง

เวลานั้น ได้แก่ พระมหาจ านงค์ ชุตินฺธโร 

เมื่อเทียบกับทั่วไป ชัดเจนและแน่ใจว่า การศึกษาเล่าเรียนของนิสิตมหาจุฬาฯ รุ่นแรกนั้น 

เป็นประสบการณ์ที่แปลกและพิเศษมาก ต้องเผชิญสภาวะยากล าบาก และผจญความขลุกขลักหนัก

เหนื่อย ตลอดเวลายาวนาน ๘ ปี และประสบการณ์ของนิสิตรุ่นแรกนั้น ซึ่งก็คือประสบการณ์ยุคต้น

ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งหมด ถือได้ว่ามีตัวบุคคลของท่านอาจารย์จ านงค์ เป็นที่ส่งแสง

ส่องฉาย   

มหาวิทยาลัยสงฆ์ ชื่อว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี้ พระเถระคณะเล็กๆ ดังที่ทราบกัน

ว่ามีองค์ปฐมสภานายกเป็นหัวหน้า* มีสมานฉันท์ร่วมใจกันตั้งขึ้นและจัดด าเนินงานอ านวยการศึกษา 

ใครจะบอกว่าท่านมีสายตายาวไกล หรือจะยกย่องท่านว่ารู้เท่าสถานการณ์ ทันต่อความเจริญก้าวหน้า

ของยุคสมัย ก็ตาม แต่ท่านเหล่านั้น ก็เป็นบุคคลจ านวนน้อยในยุคสมัยนั้น ผู้ท าการที่พระสงฆ์ทั่วไป 

วงการพระศาสนา ตลอดจนประชาชนส่วนใหญ่ ไม่อาจเข้าใจ และไม่ยอมรับ  

วิชาความรู้ที่เล่าเรียนในมหาวิทยาลัยสมัยใหม่นั้น มักเรียกกันว่าเป็นวิชาการทางโลก 

มหาวิทยาลัยสงฆ์ยอมให้พระภิกษุสามเณรเล่าเรียนวิชาความรู้เหล่านั้น เป็นส่วนเสริมประกอบความรู้

พระธรรมวินัยที่ตนมีเป็นพ้ืนฐานอยู่ก่อนแล้วบ้าง  เป็นเนื้อหาสาระที่พ่วงประสานเพื่อให้เท่าทันความรู้

ความเข้าใจแห่งยุคสมัยและเข้าถึงสภาวการณ์ของโลกในปัจจุบันบ้าง โดยเฉพาะที่ส าคัญ เพ่ือให้

สามารถใช้วิทยาการเหล่านั้น เป็นเครื่องมือและเป็นช่องทางที่จะสื่อธรรมวินัยออกไปสู่มหาชน เพ่ือให้

คนจ านวนมากได้ประโยชน์ลุถึงความสุขที่ธรรมจะพึงอ านวยให้  

ตลอดถึงข้อซึ่งยิ่งกว่าที่ได้กล่าวมา คือวัตถุประสงค์ใหญ่ซึ่งเป็นความมุ่งหมายอันแท้ที่ว่า ผู้

ศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ อยู่ในแดนโพธิญาณ ของพระพุทธเจ้า เมื่อรู้เข้าใจทั่วทันวิทยาทั้งสองด้าน 

ก็จะได้น าเอาความรู้ธรรม ที่เข้าถึงสภาวะของโลกและชีวิตอย่างแจ้งจริงและถูกตรงตามที่มันเป็น  มา

ช่วยพัฒนาวิชาการของยุคสมัย  ให้เกิดเป็นพุทธิปัญญา อันชัดจริงและเป็นประโยชน์แน่แท้  

อย่างไรก็ดี ในสภาพของสังคม และในกระแสความคิดเข้าใจเวลานั้น เป็นการยากที่จะ

ชี้แจงอธิบายให้คนทั่วไปทราบตระหนักถึงความหมายและความมุ่งหมายที่ได้กล่าวมา ผู้คนทั้งหลายซึ่ง

เห็นแค่ปรากฏการณ์ส่วนที่เด่นเป็นจุดสังเกตแปลกออกไปจากท่ีตนได้พบได้เห็นมา ก็มองและพูดเพียง

ว่า พระเณรเอาอย่างชาวบ้าน เรียนวิชาการทางโลก ทั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรเข้าใจและเห็นใจ เพราะผู้ที่

                                                        
* พระเดชพระคุณพระพิมลธรรม (ช้อย านทตฺตมหาเถร) 
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เข้าใจและพูดไปอย่างนั้น จ านวนมากทีเดียว ก็แสดงออกมาด้วยความห่วง ใยปรารถนาดี อีกทั้ง

พระภิกษุสามเณรเอง ถ้าไม่คอยซักซ้อมทบทวนกันให้ชัดไว้ ก็จะมีอาการเป็นไปในทางเชือนเฉ ที่จะท า

ให้ญาติโยมผู้ปรารถนาดีต้องโทมนัสเดือดร้อนใจ 

จากความหวังดีโดยไม่เข้าใจ ที่ท าให้ทั้งด้านพระสงฆ์และประชาชนไม่เห็นด้วยและไม่

ยอมรับนั้น จึงเป็นการยากที่มหาจุฬาฯ จะได้รับความสนับสนุน ทุนท างานจึงแทบจะไม่มี ในกรุงเทพฯ 

นี้ ครั้งนั้น หลายวัดไม่ยอมให้ภิกษุสามเณรมาเรียนในมหาวิทยาลัยสงฆ์ ผู้ใหญ่ในคณะสงฆ์ระดับสูง

บางท่านเพ่งเล็ง พระระดับบริหารบางท่านถึงจะเห็นด้วยกับทางมหาจุฬาฯ ก็ไม่กล้าแสดงความ

สนับสนุน แต่เพราะความดีมีอยู่เป็นทุน เมื่อกาลเวลายาวนานผ่านไป ความอึดอัดบีบรัดก็ค่อยๆ ผ่อน

เบาและคลี่คลาย จนเปลี่ยนเป็นสบายโล่งปลอดโปร่งไปในที่สุด 

การด าเนินกิจการของสถาบันการศึกษาสมัยใหม่ ต้องใช้ทุนไม่น้อย เมื่อมหาวิทยาลัยสงฆ์

ไม่เป็นที่ยอมรับ คณะสงฆ์และประชาชนไม่เห็นคุณค่าหรือความส าคัญ ทางราชการก็ไม่จ าเป็นต้อง

เหลียวแล มหาจุฬาฯ จึงขาดแคลน หรือน่าจะพูดว่าแร้นแค้น ไม่มีก าลังทรัพย์ที่จะเดินงาน อาศัยว่า

พระเถระที่เป็นผู้น าและหนุนมหาจุฬาฯ บางท่านก็ร่วมอยู่ในวงการบริหารคณะสงฆ์ แม้จะไม่มีอ านาจ

ถึงขั้นบันดาลให้ ก็พอช่วยคุ้มครองและประคับประคอง อีกทั้งผู้ใหญ่ฝ่ายคฤหัสถ์ที่รู้เข้าใจก็พอมีที่จะ

ร่วมใจ จึงค่อยๆ พูดจาท าความเข้าใจกันในวงการคณะสงฆ์ สื่อสารกับทางราชการ ตลอดจนแหล่งทุน

การบุญกุศลภายนอก 

ต่อมา มหาจุฬาฯ ก็ได้มีแหล่งอุปถัมภ์ทุนด าเนินงานประจ าปี ๓ แห่ง คือ เงินสนับสนุน

จากรัฐบาล  ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท)  งบประมาณ ศาสนสมบัติกลาง โดย 

อนุมัติของคณะสงฆ์ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาท) และจากมูลนิธิเอเชียประจ าประเทศไทย 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาท) รวมทั้งสิ้นเป็นทุนปีละ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (เจ็ดแสนห้าหมื่น

บาท)  นี่คือก าลังทรัพย์ที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้อาศัยใช้จ่ายในการด ารงอยู่และด าเนินงาน

สืบมายาวนาน 

พ่วงไปกับเรื่องทุนรอนนี้ ก็คือสถานะแห่งความเป็นมหาวิทยาลัยของตัวสถาบันคือมหา

จุฬาฯ และวิทยฐานะของผู้ที่ได้เล่าเรียนศึกษา อันเนื่องกับความนิยมเชื่อถือในสังคม โยงกับความ

ยอมรับของทางการบ้านเมือง ที่สะท้อนมาผูกพันกับทุนด าเนินกิจการ ตลอดจนส่งผลไปยังการท างาน

เพ่ือให้ธรรมน าคุณประโยชน์และความร่มเย็นเป็นสุขมาให้แก่ประชาชน 

ตรงนี้คือจุดที่ว่า นิสิตมหาจุฬาฯ รุ่นเริ่มแรก และรุ่นแรกๆ น าโดยอาจารย์จ านงค์ ทอง

ประเสริฐ ได้มีประสบการณ์อันแปลกและพิเศษ ในด้านการเผชิญความล าบากยากเข็ญ และผจญ

ความขลุกขลักหนักเข็น โดยไม่ระย่อท้อถอย และไม่เลิกราถอนตัวไปเสีย แต่ได้มุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้า

ฝ่าเครื่องกีดขวางบุกเบิกทางให้มหาจุฬาฯ ปรากฏคุณค่าเป็นที่ยอมรับและตั้งมั่นแล้วแผ่ประโยชน์
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ขยายออกไป... 
จากการถวายค่าแนะน่าของท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม ดังที่กล่าวข้างต้นพระเดช

พระคุณพระพิมลธรรม (อาจ อาสภมหาเถร) จึงได้มีบัญชาให้พระทักษิณวรนายก (สมบูรณ์ จนฺทกเถร) 
อธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี เจ้าคณะจังหวัดนครนายก 
พระมหาจ่านงค์  ชุตินฺธโร ป.ธ. ๙  สั่งการเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดสระเกศราช
วรมหาวิหาร (ปัจจุบัน : ศาสตราจารย์พิเศษจ่านงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต) และพระมหาเกี่ยว  
อุปเสโณ ป.ธ. ๙  หัวหน้าแผนกกองวิชาธิการ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัดสระเกศราช
วรมหาวิหาร (ต่อมาคือ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เก่ียว  อุปเสณมหาเถร)* ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่
สมเด็จพระสังฆราช องค์ประธานกรรมการด่าเนินการมูลนิธิ มจร) ด่าเนินการจัดตั้งมูลนิธิมหา
จุฬาลงกรณร์าชวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐  ในระยะเริ่มแรกเรียกว่า “เงินอุปถัมภ์การศึกษา” เรื่อยมา
จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๗ จึงได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิ โดยอาจารย์เกษม บุญศรี ได้ขออนุญาตจัดตั้ง “มูลนิธิมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย” ตามส่าเนาหนังสือขออนุญาตที่ ต.๗/๒๕๐๗ และเลขค่าขอที่  ๗/๒๕๐๗ 
เลขทะเบียนล่าดับที่ ๓๙๐ โดยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๗ 
ซ่ึงไดค้รบ ๕๐ ปีแห่งการก่อต้ังเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา 

 
๒.  วัตถุประสงค์ : 
  ๒.๑ บ่ารุงและส่งเสริมการศึกษา การอบรม การเผยแผ่ การปฏิบัติธรรมและการ

ค้นคว้าวิจัยของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๒.๒ ให้ทุนการศึกษา การค้นคว้า และการวิจัย แก่นิสิต นักศึกษาและนักเรียนตาม

ระเบียบว่าด้วยการให้ทุน 
  ๒.๓ บ่ารุงและส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาทั้งภายในและต่างประเทศ 
  ๒.๔ บ่ารุงและส่งเสริมกิจการสาธารณประโยชน์และร่วมมือกับองค์การการกุศลอ่ืน ๆ 
  ๒.๕ ไม่ด่าเนินการเก่ียวกับการเมืองแต่ประการใด 

 
๓.  กิจกรรมของมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย : 

มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ติดต่อกันมาตามล่าดับ สรุปได้ดังนี้ 

๓.๑  การจัดงานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยติดต่อกันมาทุกปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
นี้จะเป็นปีที่ ๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑)  เพ่ือท่าบุญอุทิศให้เจ้าของทุน และผู้มีอุปการคุณต่อมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัยที่วายชนม์ไปแล้ว 

๒)  เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยให้แพร่หลาย 
๓)  เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้หลักธรรมค่าสอนทางพระพุทธศาสนาแก่ประชาชน

ทั่วไป 

                                                        
* มรณภาพ : ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖. 
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๔)  เพ่ือระดมทุนเพ่ิมฐานะทางการเงินของมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยให้สามารถ
ขยายขอบข่ายการบ่าเพ็ญประโยชน์ให้กว้างขวางและทั่วถึงยิ่งขึ้น 

๓.๒  ถวายทุนการศึกษาแก่นิสิตในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
๓.๓  ถวายทุนสนับสนุนการด่าเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.๔  ร่วมบ่าเพ็ญกุศลในโอกาสต่าง ๆ เช่น ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบ่าเพ็ญกุศลอุทิศให้

เจ้าของทุนและผู้มีอุปการคุณผู้วายชนม์ ถวายมุทิตาสักการะแด่พระเถระกรรมการมูลนิธิมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยในโอกาสที่ได้รับพระราชทานตั้ง เลื่อนและสถาปนาสมณศักดิ์ 

 
๔.  การอุดหนุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : 

ทุกปีมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้จัดทุนถวาย/สนับสนุนมหาวิทยาลัยทั้งหมด
หลังจากตั้งงบประมาณประจ่าปีแล้ว เช่น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้
จัดสรรเงินอุดหนุนการด่าเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและบริจาคตาม
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ดังนี้ 

ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวัน
พุธที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ถวายเงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยในกิจกรรมต่าง ๆ จ่านวน ๔,๕๓๙,๔๒๘.๐๐ บาท(สี่ล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันสี่
ร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) และถวายทุนการศึกษาแด่พระนิสิตจ่านวน ๔๘ ทุน รวมเป็นเงิน 
๖๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท(หกแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมจ่านวนเงิน ๕,๒๓๕,๔๒๘ บาท(ห้าล้าน
สองแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) 

 
๕.  คณะกรรมการมูลนิธิมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย : 

๑. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), ศ.ดร.    ประธานกรรมการ 
๒. พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์  พฺรหฺมร่สี), รศ.ดร.๑ รองประธานกรรมการ 
๓. ศาสตราจารย์พิเศษจ่านงค์ ทองประเสริฐ  รองประธานกรรมการ 
๔. พระเทพประสิทธิมนต์(โกศล   มหาวีโร)    กรรมการ 
๕. พระราชวิริยสุนทร (ยิน  วรกิจฺโจ) กรรมการ 
๖. พระราชวรมุนี (พล  อาภากโร), ดร.๒ กรรมการ 
๗. พระราชปริยัติมุนี (เทียบ  อาภากโร), รศ.ดร. กรรมการ 
๘. พระราชปริยัติกวี (สมจินต์  สมฺมาปญฺโ ), ศ.ดร.๓ กรรมการ 
๙. พระสุวรรณเมธาภรณ์ (ขุนทอง  สุวณฺณเมโธ) กรรมการ 
๑๐. พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร  จนฺทสาโร) กรรมการ 
๑๑. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว  โชติโก) กรรมการ 
๑๒. ศาสตราจารย์พิเศษ อดิศักดิ์  ทองบุญ กรรมการ 

                                                        
๑ ปัจจุบัน : พระเทพปวรเมธี 
๒ ปัจจุบัน : พระเทพเวท ี
๓ ปัจจุบัน : พระเทพวัชรบัณฑิต 



 ๗ 

๑๓. นายสนิท  ไชยวงศ์คต     กรรมการ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร  นิลสุวรรณากุล     กรรมการ 
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล กรรมการ 
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ  พ่ึงเทียร      กรรมการ 
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย  พิทักษ์ธนาคม กรรมการและเหรัญญิก 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก 
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  สุยะพรหม กรรมการและเลขาธิการ 

 
๖.  บุคลากรประจ ามูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

๑.   นายศรายุทธ ประการแก้ว นักจัดการงานทั่วไป 
๒. นางณัฏฐ์ชุดา กรแก่นท้าว เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

๗.  เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ช่วยงาน 
มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

๗.๑ กลุ่มงานธรรมวิจัย ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
๑. พระครูภาวนาสารบัณฑิต  ผู้อ่านวยการส่วนธรรมนิเทศ 
๒. พระมหากุสลิน สุนฺทรสิริ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานธรรมวิจัย 
๓. พระมหาสมคิด คมฺภีรเมธี เจ้าหน้าที่กลุ่มงานธรรมวิจัย 
๓. พระสุรชัย ติกฺขปญฺโญ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานธรรมวิจัย 
๔. นางชมชื่น เกษาภรณ์ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนธรรมนิเทศ 

๗.๒ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
พระมหาพุทธศักดิ์  ฐานิสสโร  ผู้อ่านวยการกองอาคารสถานที่และ 
  ยานพาหนะ 

๗.๓ ส านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พระจวน  สิริวฑฺฒโน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร 
  (รับ-ส่งเอกสารมูลนิธิ) 

 
๘.  ติดต่อสอบถาม และบริจาคได้ที่ 

 ส่านักงานมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย / ฝ่ายธรรมวิจัย ห้อง ๑๐๖ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง  
เขตพระนคร กรุง เทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์  ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๒๕ 
โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๖๒๕๒ 

 ส่านักงานมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สาขาวังน้อย ส่านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ต่าบลล่าไทร อ่าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๗๐, 
๘๑๓๘, ๘๑๙๖  โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๓๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.  
ทุกวัน  



 ๘ 

 โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสนามเสือป่า เลขที่บัญชี 
๐๐๒-๒-๗๗๔๘๓-๐ ชื่อบัญชี “มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย” 

 เช็คสั่งจ่าย “มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย” 
 ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.หน้าพระลาน ๑๐๒๐๒ ชื่อผู้รับ  : พระพรหมบัณฑิต ส่งมาที่ 

มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ห้อง ๑๐๖ วัดมหาธาตุฯ ถนนมหาราช แขวง
พระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐  
แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๒ 

 


