
หัวขอขาว  รายงานความคืบหนาการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ 
      สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ 
 
 เนื้อหาขาว  

 เมื่ อ วันที่  ๑๓ -๑๔  มกราคม  ๒๕๕๑ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ไ ด เ ป น เ จ า ภ า พ ใ น ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะกร รมก า ร อํ า น ว ยก า รสม าคม
มหาวิทยาลัย พระพุทธศาสนานานาชาติ 
ณ หองประชุม ๒๐๕ อาคารมหาวิทยาลัย
ม ห า จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ร า ช วิ ท ย า ลั ย 

กรุงเทพมหานคร   ผูเขาประชุมประกอบดวยอธิการบดีและผูแทนมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา
จากจาก ๑๕ ประเทศ/เมืองเขารวมประชุมอยางพรอมเพียงกัน โดยมีพระธรรมโกศาจารย 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศาสตราจารย,  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปน
ประธานที่ประชุม 
 
     สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา
นานาชาติ (International Association of 
Buddhists Universities) (สมพน.) กอต้ัง
ข้ึนตามมติที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติ
เนื่องใน วันวิสาขบูชา วันสําคัญสากล
ของโลก ประจําป ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๐ ที่ประเทศไทยเปน
เจาภาพ มีสํานักงานใหญตั้งอยูที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเปนสมาชิกกวา 
๘๐ มหาวิทยาลัยทั่วโลกนั้น มีพระธรรมโกศาจารย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  เปนประธานสมาคมฯ โดยสมาคมยึดถือธรรมนูญหรือขอตกลงที่ประชุมเปนแนวทาง
การดําเนินงาน 



  รองประธานประกอบดวยมาจากประเทศจีน ญี่ปุน และเวียดนาม เปนตน 
          ธรรมนูญของสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ มีเนื้อหาสาระสําคัญใน
สวนที่เกี่ยวของ สรุปไดดังนี้ 
        ๑. จัดใหมีสํานักงานใหญ สมพน. ตั้งอยูที่มหาจุฬาฯ ทําหนาที่ในฐานะเปนสํานักงาน
เลขาธิการสมาคม 
        ๒. จัดใหมีการประชุมสามัญประจําป ประจําป ๒๕๕๑ (กําหนดจัดที่วังนอย ภายหลังจาก
งานวิสาขบูชาโลก ที่เวียดนามเปนเจาภาพจัดแลว) และใหมีการประชุมวิสามัญ ตามแตจะ
เห็นสมควร 
        ๓. โครงสรางสมาคมฯ ประกอบดวย ประธาน รองประธาน เหรัญญิก และสมาชิกอื่นๆ 
ดังนี้ 
           • ประธาน: พระธรรมโกศาจารย อธิการบดมีหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ประเทศไทย 
           • รองประธาน:  
              ก. พระซูเชน (Xue Chen) รองประธานสมาคมและสถาบันพระพุทธศาสนา ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
              ข. ศ.ดร.ชิโช เอม็. นาไม อดีตประธานและผูอํานวยการสถาบันวิจัยวัฒนธรรมญี่ปุน 
มหาวิทยาลัยโกยาซัง ประเทศญี่ปุน  
              ค. ศ.ดร.เล แมน ทัต ตําแหนงรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ใน
เวียดนาม เมืองโฮจิมินท ประเทศเวียดนาม 
           • เลขาธิการ: ดร. พระคําหมาย ธัมมสามี ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาออกฟอรด 
มหาวิทยาลัยออกฟอรด ประเทศอังกฤษ 
           • ผูชวยเลขาธิการ:  
              ก. ดร. พระคิม มีซาน มหาวิทยาลัยสงฆแหงจูงอง ประเทศเกาหลี  
              ข. ดร.ตามัส อะกอคส ผูจัดการฝายวิเทศสัมพันธ และผูอํานวยการสถาบันวิจัยบูรพาทิศ 
และปจฉิมทิศ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาบูดาเปสท ประเทศฮังการี  
              ค. รศ. ดร. พระมหาสมจินต สมฺมาปฺโญ รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาฯ 
           • เหรัญญิก:  
           • สมาชิก:  



             ก. พระภิกษุณียีฟา (สหรัฐฯ)  
             ข. ดร. พระอาชิน ญาณิสสระ (พมา)  
             ค. พระชิงซิน (ไตหวัน)  
             ง. ศ.พระเกเช ญาวัง สัมเต็น (อินเดีย)  
             จ. ศ. เทพสัทธา (กัมพูชา)  
             ฉ. ศ.สุมนะปาละ (ศรลีังกา)  
             ช. ดร.อีโก (อินโดนีเซีย)  
             ซ. ดร.รพินทะ ปาลท (อินเดีย)  
             ฌ. ศ.ฟลิป สแลนเลย (สหรัฐฯ) 

 
พระธรรมโกศาจารย 
(ประยูร ธมมฺจิตฺโต) 

ศาสตราจารย,   
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย กลาววา  
 

“ประชุมครั้งนี้ประชุม
คณะกรรมการครั้งแรก

ของคณะกรรมการสมาคม
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ซึ่งประสบผลสําเร็จมาก คณะกรรมการเรามี ๑๗ ทาน  
จาก ๑๕ ประเทศ  มา ๑๖ ทาน  จาก ๑๕  ประเทศ  รวมทั้งรองประธานสังฆราชจากประเทศจีน
ดวย ในที่ในประชุมไดปรึกษากันในหลายประเด็น  สมาคมมหาวิทยาลัยชาวพุทธนานาชาตินี้
มีอัตตลักษณ  การยกระดับมาตรฐานการศึกษาของทางพุทธศาสนาใหทั่วถึงกัน  ใหเหมือนกัน
ทุกประเทศทั่วโลก  ขณะนี้เรามีสมาชิกประมาณ  ๘๐  มหาวิทยาลัยจาก ๒๒  ประเทศ ยังมีที่
แตกตางกัน  มีสมาชิกที่มาจาก สหรัฐอเมริกา  ประเทศอังกฤษ  ประเทศฮังการี หรือวา
มหาวิทยาลัยที่มาจาก  เพื่อนบานเรา  เชน ประเทศอินโดนีเชีย พมา  ลาว  กัมพูชา ซึ่งจะตองให
ความชวยเหลือกัน  พรอมกันนี้ที่ประชุมมีมติจะจัดตั้งศูนยภาษาขึ้นมา  โดยมีคณะกรรมการ



เกี่ยวกับภาษา  เพื่อแลกเปลี่ยนการศกึษาดานภาษา  ทั้งภาษาใหมและภาษาเกา เรียกวาภาษาชาว
พุทธ  ภาษาโบราณของชาวพุทธ มีภาษาจีน  ภาษาจีนมีภาษาโบราณ  สวนมากคัมภีรของชาว
พุทธมหายานก็จะเปนภาษาโบราณ  อันนี้ตองเรียนตองสอนพิเศษ  ผูเชี่ยวชาญของเราก็มีอยูทั่ว
โลก  เราจะชวยกันอยางไร  และก็คัมภีรของชาวพุทธมีอีก ๓ ภาษาคือ  ภาษาสันสกฤต  ภาษาธิ
เบต  และภาษาบาลี  เพราะฉะนั้นภาษาของคัมภีรพระพุทธศาสนาที่มีอยูนี้ เราจะทําอยางไรใหมี
คนรูมากขึ้นและก็รูลึกซึง้กวานี้  เพราะฉะนั้นเราจึงจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อจะแลกเปลี่ยนขอมูล
และก็แลกเปลี่ยนคณาจารยแลกเปลี่ยนนักศึกษาเกี่ยวกับภาษา  ภาษาบาลี  และภาษาสันสกฤต  
ภาษาจีนโบราณ  และก็ภาษาธิเบต ถาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ สมาชิกของเราที่มาจากอเมริกาบอก
วามีทุนใหดวย นอกจากนั้นสมาคมของเรา  จะจัดประชุมปละ ๒ ครั้ง   
  ครั้งตอไปจะประชุมในวนัที่ ๑๓-๑๕  เดือนกันยายน ๒๕๕๑ โดยจะจัดที่ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา  อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา  
 

 พระ ดร. คําหมาย  ธมฺมสามี เลขาธิการสมาคม
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา นานาชาติกลาววา 

“ตั้งแตเราตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา
นานาชาติ ในชวงวิสาขะบูชาโลก  ที่เมืองไทยนี้  ชาว
พุทธทั่วโลกและมหาวิทยาลัยทั่วโลก  ที่มีการเรียน
การศึกษาพระพุทธศาสนาตางใหความสนใจมากแลว

ก็เลยติดตอมาที่อาตมามหาวิทยาลัย ที่ประเทศอินเดีย  มหาวิทยาลัยเหมือนกับมหาวิทยาลัยของ
รัฐ ที่นิวเดล ี ที่มุมใบ ที่ปนูา  ที่พาราณสี  ซึ่งไมใชมหาวิทยาลัยชาวพุทธ  แตเปนมหาวิทยาลัยที่
มีการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา  อยากจะมาเปนสมาชิกบอกวาจะทําอยางไร  เรื่องนี้เราคุย
กันที่นี่  มหาวิทยาลัยที่ตะวันตก เขาก็สนใจและก็อยากทราบวา  สมาคมมหาวิทยาลัยชาวพุทธ  
IABU เราทําอะไร เปาหมายที่สําคัญคือการเผยแผพระพุทธศาสนาระดับอุดมศึกษา  ไมใชเพียง
มหาวิทยาลัยชาวพุทธเทานั้น แตเราจะรวมมือกับมหาวิทยาลัยของรัฐ  หรือมหาวิทยาลัยเอกชน 
หรือมหาวิทยาลัยที่มาจากศาสนาอื่น  โดยจะรวมมือกัน  เพื่อสรางความเขาใจอันดีตอกัน  และก็
เอาธรรมะเปนแกนนํา  และก็สรางสันติภาพในโลก  อีกอันหนึ่งที่ในประชุมวาระครั้งนี้  ประชุม
กรรมการวาระครั้งนี้  ไดทํา ขอตกลงและกฏระเบียบของสมาคม มีกฎเกณฑ  ที่สมาชิกทุกทาน
เห็นดวยและก็ยอมรับที่จะปฏิบัติตาม  นอกจากครั้งนี้เราก็ไดรับความรวมมือจากประเทศจีน



ใหญ  จากใตหวันและก็จากมหาลัยธิเบต  มหาวิทยาลัยในแถบเอเชีย  ทั้งเถรวาท  ทั้งมหายาน  
และก็มหาวิทยาลัย  ที่เปนมหาวิทยาลัยแรกมีพระพุทธศาสนาศึกษาเหมือนกับมหาวิทยาลัยออก
ฟอรด มหาวิทยาลัยออกฟอรดนี้ไมใชมหาวิทยาลัยชาวพุทธ  แตสอนภาษาบาลีมา ๑๗๐  กวาป
แลว  และก็ผลิตปริญญาเอก ๕๐ กวาคน  เพราะฉะนั้น  มหาวิทยาลัยชาวพุทธ  และก็
มหาวิทยาลัยที่ไมใชชาวพุทธจการจะรวมมือกันในเผยแผพระธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา
ในระดับอุดมศึกษาตอไป   
 
สรุปขาวโดย สมหมาย  สภุาษิต/พระมหาศรีทนต สมจาโร 


