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บัณวารสาร
ฑิตศึกษาปริทรรศน
วัตถุประสงค
๑. เพื่อส%งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด.านพระพุทธศาสนาและปรัชญา
๒ เพื่อให.บริการทางวิชาการด.านพระพุทธศาสนาและปรัชญาแก%สังคม
๓. เพื่อเป5นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดทางพระพุทธศาสนาและปรัชญา
๔. เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กรรมการที่ปรึกษา
๑. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ศ.ดร., ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๒. พระสุธีวรญาณ (ณรงค จิตฺตโสภโณ), รศ.ดร.
๓. พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี), ดร.
๔. พระราชวรมุนี (พล อาภากโร), ดร.
๕. พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต สมฺมาปBฺโB), รศ.ดร.
๖. พระสุธีธรรมานุวัตร (เทียบ สิริBาโณ), ผศ.ดร.
๗. พระโสภณวชิราภรณ (ไสว โชติโก)
๘. พระเมธีธรรมาจารย (ประสาร จนฺทสาโร)
๙. ศาสตราจารยพิเศษ จํานงค ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต
๑๐. ศาสตราจารยพิเศษ อดิศักดิ์ ทองบุญ ราชบัณฑิต
๑๑. ผู.ช%วยศาสตราจารย ดร. สุรพล สุยะพรหม
๑๒. ดร. ทรงวิทย แก.วศรี
๑๓. นายสนิท ไชยวงศคต
๑๔. Mr.Kevin O’Sheehan
๑๕. Dr.John Giordano
๑๖. Mr.Savior Boluda
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คณะบรรณาธิการฝายวิชาการ
บรรณาธิการ
พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร, ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กองบรรณาธิการฝายวิชาการ
๑. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. ศาสตราจารย ดร.สมภาร พรมทา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๓. ศาสตราจารย ดร.จํานงค อดิวฒ
ั นสิทธิ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๔. ศาสตราจารย ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๕. รองศาสตราจารย ดร.สําเนียง เลื่อมใส
มหาวิทยาลัยศิลปากร
๖. รองศาสตราจารย ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗. รองศาสตราจารย ดร.ปรุตม บุญศรีตัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม%
๘. ผู.ช%วยศาสตราจารย ดร.มนตรี สิระโรจนานันท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๙. ผู.ช%วยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค บุญหนุน มหาวิทยาลัยศิลปากร
๑๐. ผู.ช%วยศาสตราจารย ดร.วุฒินนั ท กันทะเตียน มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๑. ผู.ช%วยศาสตราจารย ดร.ประพันธ ศุภษร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๒. ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คณะบรรณาธิการฝายบริหาร
บรรณาธิการบริหาร
ผู.ช%วยศาสตราจารย ดร.ประพันธ ศุภษร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กองบรรณาธิการฝายบริหาร
๑. พระมหาทวี มหาปBฺโB, ผศ.ดร.
๒. พระมหากฤษณะ ตรุโณ, ผศ.ดร.
๓. พระมหาสุทัศน ติสฺสรวาที
๔. พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร.
๕. พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร.
๖. พระมหาอดิเดช สติวโร, ดร.
๗. ผู.ช%วยศาสตราจารย ดร.แม%ชีกฤษณา รักษาโฉม ๘. ผู.ช%วยศาสตราจารยรังษี สุทนต
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๑๐. พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร.
๑๐. ดร.ตวงเพชร สมศรี

๑๑. ดร.บุญเลิศ โอฐสู
๑๑. นายสังวร อ%อนสนิท

ผู%ช&วยบรรณาธิการและประสานงาน: นายอุดม จันทิมา
ฝายตรวจทานและพิสูจนอักษร
๑. พระมหาธนวุฒิ โชติธมฺโม
๓. นางสาวกรุณา เฑียรทอง

๒. นายสมคิด เศษวงศ
๔. นายไพฑูรย อุทัยคาม

ฝายสมาชิก
๑. พระเสถียร สุทธิสทฺโธ
๓. นางสาวน้าํ ทิพย พรพัฒนานิคม
๕. นายเดชฤทธิ์ โอฐสู

๒. นายภพปภพ เทพธานี
๔. นางสาวกนกพร เฑียรทอง
๖. นางสาวนิภาพร เอียงชัยภูมิ

ฝายต&างประเทศ
๑. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
๓. พระมหาทวี มหาปBฺโB, ผศ.ดร.
๕. พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร.

๒. พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร, ดร.
๔. พระมหาราชัน จิตฺตปาโล
๖. Ven. Piyarattana

ฝายบันทึกข%อมูลจัดรูปเล&ม
๑. นางสาวสุรยี พร แซ%เอี๊ยบ

๒. นายอุดม จันทิมา

ออกแบบปก: นางจุฬารัตน วิชานาติ
โรงพิมพ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
จํานวนที่ตีพิมพ ๕๐๐ เล%ม
กําหนดระยะเวลาตีพิมพ: ปละ ๓ ฉบับ คือ
ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน
ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม
ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม
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ส&งบทความติดต&อที่:
นายอุดม จันทิมา
สํานักงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน ห.อง A ๔๐๒ อาคารเรียนรวม ชั้น ๔
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตําบลลําไทร อําเภอวังน.อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท ๐๘๗-๙๙๙-๗๕๒๙, ๐๘๖-๓๑๕-๘๖๙๘
อีเมล eaku_ch77@hotmail.com

หมายเหตุ :- ราคาจําหน%ายฉบับละ ๔๐ บาท อัตราค%าสมาชิกปละ ๑๐๐ บาท (๓ ฉบับ)
สาขาวิชาที่รับพิจารณาตีพิมพ:
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และสาขาวิชาปรัชญา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข.อง
หรือบทความที่มีเนื้อหาสอดคล.องกับพระพุทธศาสนาหรือปรัชญา
วิธีพิจารณาบทความ:
๑. บทความทุ ก บทความจะใช. ผู. ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต รวจและประเมิ น อย% า งน. อ ย
๒ ท%าน
๒. บทความจากผู. นิ พ นธภายในจะได. รั บ การพิ จ ารณาจากผู. ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอก ส% ว นบทความจากภายนอกจะได. รั บ การพิ จ ารณาจาก
ผู. ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายใน และผู. ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทุ ก ท% า นไม% มี ส% ว นได. ส% ว นเสี ย กั บ
ผู.เขียนบทความ
๓. บทความที่ ไ ด. รั บ การตี พิ ม พในวารสารฉบั บ นี้ ไ ด. ผ% า นการพิ จ ารณาจาก
ผู.ทรงคุณวุฒิแล.ว

