
 

 

 

 

 

 

 

ประวัติและผลงาน 

พระมหาสมบรูณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. 
ตําแหน่งบริหาร : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ตําแหน่งวิชาการ : รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 

ประจําคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

 

 

วิทยฐานะ สายพระปริยัตธิรรม 

-พ.ศ. ๒๕๓๘  สําเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๗ประโยค 
 กองบาลีสนามหลวง  สํานักเรียนวัดศรสีุดารามวรวิหาร 

บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
สายสามัญ 

สายสามัญ 

-พ.ศ. ๒๕๔๐ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธ

ศาสตรบัณฑิต (ภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
-พ.ศ. ๒๕๔๓ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศิลปศา

สตรมหาบัณฑิต (พุทธศาสนศกึษา) 



มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-พ.ศ. ๒๕๕๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัย
มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

ที่อยู่ปัจจุบัน วัดศรีสุดารามวรวิหาร 
เลขที่ ๘๓ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 

ตําแหน่งหน้าท่ีการงานในฐานะ 

พระสังฆาธิการ (อดีตถงึ

ปัจจุบัน) 

(๑) พ.ศ. ๒๕๓๙-ปัจจุบัน เป็นคณะผู้บริหารวัดศรีสุดา
รามวรวิหาร บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

(๒) พ.ศ. ๒๕๓๔-ปัจจุบัน เป็นครูสอนพระปริยติัธรรม
แผนกบาลีและแผนกนกัธรรม สาํนักเรียนวัดศรีสุดาราม 
บางบอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
(๓) พ.ศ. ๒๕๕๓-ปัจจุบัน เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด

ศรีสุดารามวรวิหาร บางขุนนนท์ บางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร 

(๔) พ.ศ. ๒๕๕๓-ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ใหญ่สํานัก

เรียนวัดศรีสุดารามวรวิหาร บางขุนนนท์ บางกอก

น้อย กรุงเทพมหานคร 
ตําแหน่งหน้าท่ีการงานในฐานะ

บุคลากรของ มจร (อดีตถึง

ปัจจุบัน) 

-(๑) พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นเจ้าหน้าที่ (อัตราจ้าง) ฝา่ยคมัภีร์

พุทธศาสน์ กองวิชาการ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั  
-(๒) พ.ศ. ๒๕๔๘-ปัจจบัุน เป็นอาจารย์ประจํา สังกัด

ภาควชิาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

-(๓) พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓ เป็นรักษาการรองคณบดี



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

-(๔) พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ เป็นรักษาการรองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
-(๕) พ.ศ. ๒๕๕๖-ปัจจบัุน เป็นผู้อํานวยการโครงการ

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราช

วิทยาลัย 
-(๖) พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ผลการปฏิบัติงานในฐานะผู้

บริหารงานของ มจร.  

(โดยสรุปบางสว่น) 

-(๑) ดําเนินการจัดทําเอกสารและจัดนิทรรศการในงาน
ประชุมนานาชาติว่าด้วยวันวิสาขบูชา วันสาํคัญสากล
ของโลก ต้ังแต่เป็นกรรมการและเลขานุการฝ่ายเอกสาร
วิชาการและเป็นประธานกรรมการฝา่ยเอกสารวิชาการ 
และฝ่ายนทิรรศการ โดยลําดับ เอกสารท่ีรบัผิดชอบ
ดําเนินการ ประกอบด้วย: 

• Program (สจูิบัตร) 
• Commemorative Book (หนังสืออนุสรณ์

การประชมุวิสาขบูชา) 
• Selected Paper (รวมบทความวิชาการ) 
• Mahachulalongkornrajavidyalaya 

University (ประวัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ 
ภาคภาษาอังกฤษ) 

• Chanting (หนังสือสวดมนต์ภาษาอังกฤษ) 
-(๒) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นประธานดําเนินการจัดประชุม
วิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ครั้งที่ ๑ “The First MCU 



International Academic Conference” 
-(๓) ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นประธานดําเนินการจัดประชุม
วิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วังนอ้ย อยุธยา ครั้งที่ ๒ “The Second 
MCU International Academic Conference” 
-(๔) ดําเนินการลงนามความร่วมมือ (MoU) การใช้
โปรแกรม “อกัขราวิสุทธิ์” เพ่ือป้องกันการคัดลอก
ผลงานวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณ
ราชวทิยาลยั กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
-(๕) ดําเนินการลงนามความร่วมมือ (MoU) ทาง
วิชาการระหวา่งมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย กับ มหาวิทยาลัยนาโรปะ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Naropa University)  
-(๖) เป็นคณะกรรมทํางานจัดต้ังสาํนักพิมพ์
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
-(๗) ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นวิทยากรวิพากษ์บทความ
ภาษาอังกฤษในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น  
-(๘) ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นวิทยากรวิพากษ์บทความ
ภาษาอังกฤษในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยัสงฆ์
น่าน 
-(๙) ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปสอบ
โครงสร่างวิทยานิพนธ์และสอบวัดคุณสมบัติของนิสิต
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ณ สถาบันสมทบ 
“Dharma Gate Buddhist College” ประเทศฮังการี  
-(๑๐) ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับมอบหมายให้เดินทางไป
สอบโครงสร่างวทิยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก 
ณ สถาบันสมทบ Sri Lanka International Buddhist 
Academy (SIBA) ประเทศศรีลังกา 



ผลงานการแต่งหนังสอื 

 

 

 

 

 

บทความวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-หนังสือเรือ่ง “จิตตมาตรของนิกายโยคาจาร: การศึกษา
เชิงวิเคราะห์บนฐานแนวคิดเรื่องจิตในพระพุทธศาสนา

ยุคต้น” ตีพิมพ์เผยแพร่ในงานครบรอบ ๒๐ ปีบัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
 

-บทความวชิาการเรื่อง “พุทธธรรมกับการให้เสรีภาพ

ทางด้านความเชื่อ (ศรัทธา)”  ตีพิมพ์ใน วารสาร พ.ส.ล. 
ปีที่ ๓๑ ฉบับท่ี ๒๐๙ (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑)  

-บทความวชิาการเรื่อง “วรรณกรรมพระพุทธศาสนาใน

สังคมยุคใหม”่  ตีพิมพ์ใน วารสารดุษฎีบัณฑิต     
อันดับที่ ๒ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย (๒๕๔๖)  

-บทความวชิาการเรื่อง “แนวคิดเร่ืองจิตเท่านั้นมีอยู่

ของพระพุทธศาสนานกิายโยคาจาร”  ตีพิมพ์ใน 

วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ปีที่ 
๑๑ ฉบับที่ ๖ (มกราคม-เมษายน ๒๕๔๗) 

-บทความวชิาการเรือ่ง “ทิฏฐิ: บทบาทของความเห็น
ความเชือ่ในการชี้นาํชีวิตและสังคม”  วารสาร

บัณฑิตศึกษาปริทรรศน ์มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั ฉบับปี ๒๕๕๒ 

-บทความวชิาการเรื่อง “The Concepts of Socially 

Engaged Buddhism in Thailand” ตีพิมพ์ในหนังสือ 
Global Recovery: The Buddhist Perspective ของ

สมาคมสภาสากลวสิาขบูชาโลก (UNDV) 2013 
-บทวิจารณ์หนังสือเรือ่ง “คําสอนวา่ด้วยประสบการณ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัย 

 

 

แนวพุทธ: การแปลและการตีความคัมภีร์ของท่านวสุ
พันธุแห่งนิกายโยคาจารแนวใหม่” เขียนโดย โทมัส เอ. 

โกชุมมัตตัม  ตีพิมพ์ใน วารสารบัณฑิตศึกษาปรทิรรศน์  
ปีที่ ๑๐  ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗ (TCI 

ฐาน ๑) 
-บทความวชิาการเรือ่ง “มงคลสูตรมีมงคลกี่มงคล: 

วิพากษ์บทความของเมตฺตานนฺโท ภิกฺข”ุ ตีพิมพ์วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน ์ ปีที่ ๑๐  ฉบับที่ ๓ กันยายน-

ธันวาคม ๒๕๕๗ (TCI ฐาน ๑) 
-บทวิจารณ์หนังสือเรือ่ง “Pyrrhonism: How the 
Ancient Greeks Reinvented Buddhism” เขียนโดย 

ดร. เอเดรยีน กสุมินสก ีตีพิมพ์วารสารบัณฑิตศกึษา
ปริทรรศน์  ปีท่ี ๑๐  ฉบับท่ี ๓ กันยายน-ธันวาคม 

๒๕๕๗ (TCI ฐาน ๑) 
 

-งานวิจยัเรือ่ง “พระสงฆ์ กับ สงครามที่ยุติธรรม”  
ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์พุท ธศาสนศ์ึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (ทําเสรจ็ปี ๒๕๕๗) 
-งานวิจยั “ชุมชนเข้มแข็งเชิงพุทธบูรณาการ: 
กรณีศกึษากลุ่มสจัจะสะสมทรัพย์”  (๑ ตุลาคม  ๒๕๕๘ 

– ๑ กันยายน ๒๕๕๙) สถาบันวิจยัพุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 


