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ช่ือ   พระมหาธีรพันธ   นามสกุล  เณรสุวรรณ  ฉายา  วชิรญาโณ 
อายุ  ๕๘ป  พรรษา  ๓๘ 
เกิด วันที่ ๑ มกราคม  พ.ศ.  ๒๔๙๓ 
ภูมิลําเนา  บานเลขที่ ๑๕ หมู ๒ บานโนนมวง ตําบล บานสมปอย อําเภอ จัตุรัส  

จังหวัดชัยภูม ิ 
 บิดา  นายแพง เณรสุวรรณ มารดา  นางมา  เณรสุวรรณ อาชีพ  กสิกรรม 
 มีพี่นองทั้งสิ้น ๖ คน คือ 

๑. นางคําตา คงดวง 
๒. นางจันทา พูนประสิทธ์ิ 
๓. นายหมอน เณรสุวรรณ 
๔. นายหมื่น เณรสุวรรณ (ถึงแกกรรม) 
๕. นางบัวไหล ....... 
๖. พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร(ธีรพันธ วชิรญาโณ /เณรสุวรรณ) 

บรรพชา  วันที่ ๑๐ เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๐๘ ณ  พัทธสีมา วัดทรงธรรม  บานกอก  
ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  
พระอุปชฌาย  พระครูพุทธิกรชโยดม เจาคณะอําเภอจัตุรัส  
อุปสมบท วันที่ ๑๘ กรกฎาคม    พ.ศ.  ๒๕๑๓  ณ  พัทธสีมา วัดทรงธรรม  บาน
กอก  ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  
พระอปุชฌาย  พระครูพุทธิกรชโยดม  อดีตรองเจาคณะจังหวัดชัยภูม ิ
พระกรรมวาจาจารย  พระเกตุ  อุตตมปญโญ 
พระอนุสาวนาจารย  พระบุญมา  ฐิตคุโณ (พระครูประดิษฐชัยคุณ อดีตเจาคณะตําบล
หนองบัวใหญ) 
 
การศึกษา 
 พ.ศ. ๒๕๐๙   สอบไดนักธรรมช้ันตร ีจากคณะจังหวัดชัยภูม ิ 



 พ.ศ. ๒๕๑๐   สอบไดนักธรรมช้ันโท จากคณะจังหวัดชัยภูม ิ   
 พ.ศ. ๒๕๑๓  สอบไดนักธรรมช้ันเอก จากคณะจังหวัดชัยภูม ิ
 พ.ศ.  ๒๕๑๕  สอบไดประโยค ๑-๒  จากคณะจังหวัดชัยภูม ิ 
 พ.ศ.  ๒๕๑๕ ยายไปจําพรรษาอยูที่วัดสระบัว ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษาวิชาสามัญระดับ ๓ ที่โรงเรียนผูใหญ ณ วัดมหาธาตุ อําเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี  โดยการแนะนําของ หลวงพี่สมชัย (จําฉายาไมได) ศิษยรวม
อาจารย ขณะที่จําพรรษาอยูวัดทรงธรรม อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  หลวงพี่สมชัย 
ขณะนั้นก็คือ อาจารยสมชัย เคนจัตุรัส ขาราชการบํานาญ ซี ๘ ศึกษานิเทศก อําเภอ
หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (ผูซึ่งมาเปนผูถือพัดยศ ให ณ วันนี้)  

ขณะเดียวกัน ก็ศึกษาภาษาบาลีประโยค ๓ ณ สํานักเรียนวัดมหาธาตุ จังหวัด
เพชรบุรี ไปพรอมกันดวย 

 พ.ศ.  ๒๕๑๖ สอบเปรียญธรรม ๓ ประโยคได  
นับแตนั้นมาความคิดจึงมุงไปอยูที่การไดเขาไปศึกษาในมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ (ปจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 
จึงมุงศึกษาภาษาบาลใีนระดับเปรียญธรรม ๔ ประโยค ควบกับศึกษาวิชาสามัญระดับ ๔ 
เพื่อเอาสิทธ์ิสอบเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาของคณะสงฆแหงนี้ไปพรอมกันดวย แต
สอบเปรียญธรรม ๔ ประโยคตก (พ.ศ. ๒๕๑๗)  

พ.ศ. ๒๕๑๘ จบการศึกษาวิชาสามัญระดับ ๔(ม ๓) และความมุงมั่นที่จะเขา
ศึกษาในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ ก็มิไดลดลงแตประการใด 
และในปเดียวกันนี้ จึงไดยายเขามาอยูที่วัดระฆังโฆสิตาราม และไดมุงมั่นศึกษาเปรียญ
ธรรม ๔ ประโยคแตเพียงอยางเดียว โดยมี พระมหาถวัลย ญาณจารี ป.ธ. ๙ (พระศรี
คัมภีรญาณ) เปนอาจารยสอน  

พ.ศ.  ๒๕๑๙  สอบเปรียญธรรม ๔ ประโยคได จากสํานักเรียนวัดระฆังโฆสิตา
ราม กรุงเทพมหานคร และไดสิทธิสอบเขาศึกษาในมหาจุฬาฯ สมความปรารถนา และ
ก็ไมไดศึกษาภาษาบาลีระดับสูงตอไปอีกเลย 

พ.ศ.  ๒๕๑๙ สอบเขาศึกษาวิชาสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. ๔-๕)
โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  



พ.ศ. ๒๕๒๑ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.ศ. ๕) จากโรงเรียน
บาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ในขณะทีก่ําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยูนั้น ไดสมัครสอบวิชาครูระดับประกาศนียบัตรพิเศษวิชา
การศึกษา(พ.กศ.) จากกระทรวงศึกษาธิการ ไปดวย 

 พ.ศ.  ๒๕๒๔ สอบไดวิชาครูระดับประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษา
(พ.กศ.) จากกระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ.  ๒๕๒๔ จบปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต หรือ พธ.บ. (สาขา
พระพุทธศาสนา) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

พ.ศ. ๒๕๒๕ เปนบัณฑิตอาสาไปปฏิบัติศาสนกิจในตําแหนงครูสอนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีที่สํานักเรียนวัดหงสประดิษฐาราม ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 

พ.ศ. ๒๕๒๖ เดินทางไปศึกษาตอในระดับปริญญาโทในสาขาปรัชญาอินเดีย ณ 
มหาวิทยาลัยมัทราส รัฐทมิฬนาดู ประเทศอินเดีย  

พ.ศ.  ๒๕๒๘ จบปริญญามหาบัณฑิต หรือ M.A. (สาขาปรัชญาอินเดีย) 
จากมหาวิทยาลัยมัทราส รัฐทมิฬนาดู ประเทศอินเดีย เมื่อสําเร็จปริญญาโทแลว ก็ทําให
อยากจะศึกษาตอในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Ph.D. (ปริญญาเอก) และก็ได
ศึกษาตอสมปรารถนา โดยไดรับความอุปถัมภทุนการศึกษาจากคุณเกียรติชัย พงษพานิช 
เจาของหนังสือพิมพขาวสด (ขณะนั้นเปนเจาหนาที่ขององคการยูนิเซฟ ปฏิบัติงานอยูที่
รัฐทมิฬนาดู ประเทศอินเดีย) โดยการแนะนําของพระมหาสมชัย กุสลจิตฺโต(พระราช
ปญญาเมธี ในปจจุบัน) ซึ่งกําลังศึกษาปริญญาเอกอยูในมหาวิทยาลัยมัทราส รัฐทมิฬนาดู 
เชนเดียวกัน  

 พ.ศ. ๒๕๓๖ จบการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Ph.D. (สาขา
ปรัชญาอินเดีย) จากมหาวิทยาลัยมัทราส รัฐทมิฬนาดู ประเทศอินเดีย รวมเวลาที่ศึกษา
อยูในประเทศอินเดีย ทั้งสิ้น ๘ ป 
 ปลายปพ.ศ. ๒๕๓๔ เดินทางกลับประเทศไทยมาจําพรรษาอยูที่ วัดระฆังโฆสิตา
ราม คณะ ๑ ดังเดิม   



พ.ศ. ๒๕๓๕ เขาทํางานในตําแหนงอาจารยประจําภาควิชาศาสนาและปรัชญา 
คณะพุทธศาสตร มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และในฐานะที่เปนพระรูป
หนึ่งที่อยูภายใตการปกครองของพระเดชพระคุณพระเทพประสิทธิคุณ (ปจจุบันเปน
กิตติมศักดิ์)  และพระเทพวิสุทธิเมธี (พระเดชพระคุณพระธรรมธีรราชมหามุนี เจา
อาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ปจจุบัน) ไดปฏิบัติภารกิจในพระศาสนา ดังนี ้
 
 
ความสามารถพิเศษ 

 สอนวิปสสนากรรมฐาน แกชาวไทยและชาวตางประเทศ ตั้งแตป ๒๕๓๘ ถึง
ปจจุบัน 

 
ตําแหนงและหนาที่การงาน 
        พ.ศ. ๒๕๒๓ - ปจจุบัน เปนครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 
 พ.ศ. ๒๕๓๕ - ปจจุบัน เปนกรรมการตรวจขอสอบธรรมสนามหลวง 

 พ.ศ.๒๕๓๘ – ๒๕๔๙ เปนพระวิปสสนาจารยใหการอบรมพระสังฆาธิการ 
สํานักงานพุทธมณฑล สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๔๗ - ปจจุบัน เปนพระวิปสสนาจารยอบรมพระนวกะภายในเขต
บางกอกนอย 

พ.ศ. ๒๕๓๕ - ปจจุบัน รับหนาที่เทศนประจําวันพระและวันอาทิตยทั้งใน
เทศกาลในพรรษา และนอกพรรษา ณ พระอุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม แขวงศิริราช เขต
บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม สํานักเรียนวัดระฆังโฆสิ
ตาราม แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๕๓ เปนรักษาการผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ  สํานักงาน
อธิการบด ีมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

            พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนผูชวยเจาอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม แขวง ศิริราช เขต 
บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร             



พ.ศ. ๒๕๕๑  ไดรับพระราชทานแตงตั้งเปนพระครูสัญญาบัตรผูชวยเจาอาวาส
พระอารามหลวงช้ันเอก ที่ พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร 

 
           พ.ศ. ๒๕๓๕ - ปจจุบัน เปนอาจารยประจําคณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 
           พ.ศ. ๒๕๓๕-ปจจุบัน เปนพระวิปสสนาจารยในโครงการปฏิบัติธรรมของพระ 
นิสิต มจร. 
           พ.ศ. ๒๕๔๐-ปจจุบัน เปนพระวิปสสนาจารยในโครงการอบรมพระธรรมทูต
สาย 
ตางประเทศ 
           พ.ศ. ๒๕๔๐-ปจจุบัน เปนรองประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
อบรม 
พระธรรมทูตสายตางประเทศ 
          พ.ศ. ๒๕๔๒–๒๕๔๖ เปนหัวหนาภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร 
          พ.ศ. ๒๕๔๒–๒๕๔๖ เปนกรรมการประจําคณะพุทธศาสตร 
          พ.ศ. ๒๕๔๓-ปจจุบัน เปนรองประธานศูนยพุทธวิปสสนานานาชาต ิ
          พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๘ เปนรองประธานคณะกรรมการโครงการขยายหองเรียน
คณะ 
พุทธศาสตรวัดพระศรีรัตนมหาธาต ุจังหวัดพิษณุโลก 
          พ.ศ. ๒๕๔๔-ปจจุบัน เปนรองประธานคณะกรรมการโครงการขยายหองเรียน
คณะ 
พุทธศาสตร วัดไพรสณฑศักดาราม อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 
         พ.ศ. ๒๕๓๘-ปจจุบันเปนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธนิสิตปริญญาโท บัณฑิต 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผลงานทางวิชาการ 

๑.    ปรัชญาอินเดีย 
๒. Meditation in Action 



๓. วิปสสนาญาณสิบหก ๒ ภาษา 
๔. บทความเร่ือง “อันเนื้องมาจากศิลปะ” 
๕. บทความเร่ือง “รุงอรุณแหงพระธรรมทูตไทย” 
๖.    บทความเร่ือง “พระพิธีธรรม” 
๗. บทความเร่ือง “Buddhist Ethics and Mental Development” 
๘. บทความเร่ือง “พระพุทธศาสนาในรัฐอณุราจัลประเทศ” 

ประสบการณการทํางานในตางประเทศ 
         พ.ศ. ๒๕๔๕  ไดรับอาราธนาใหไปสอนวิปสสนาแกชาวไทยและชาวอเมริกัน ที่
วัดพุทธวราราม นครเดนเวอร รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา 
         พ.ศ. ๒๕๔๖  ไดรับอาราธนาใหไปสอนวิปสสนาแกชาวไทยและชาวอเมริกัน ที่
วัดพุทธวราราม นครเดนเวอร รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา 

          พ.ศ. ๒๕๔๗   ไดรับอาราธนาใหไปสอนวิปสสนาแกชาวไทยและชาวอเมริกัน ที่
วัดพุทธวราราม นครเดนเวอร รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา 

          พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดรับอาราธนาใหไปสอนวิปสสนาแกชาวไทยและชาวอเมริกัน ที่วัด
พุทธวราราม นครเดนเวอร รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา 
         พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดรับอาราธนาใหไปสอนวิปสสนาแกชาวไทยและชาวอเมริกัน ที่วัด
พุทธวราราม นครเดนเวอร รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา 
         พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปรวมประชุมสมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกา ณ วัดพุทธาวาส 
นครฮุสตัน รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา 
         พ.ศ. ๒๕๔๗ ประชุมสมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกา และ สัมมนาพระธรรมทูต
สายตางประเทศ ที่วัดไทยแอลเอ นครลอสแองเจลีส รัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา 
        พ.ศ .  ๒ ๕๔๘     ไป ร วม ป ระชุมสมัชชาสงฆไทย ในสหรัฐอ เ มริก า แล ะ
ประชุมสัมมนาพระธรรมทูตสายตางประเทศ ที่วัดไทยวอชิงตัน นครวอชิงตัน ดี ซี  
สหรัฐอเมริกา 
        พ.ศ .  ๒ ๕๔๙     ไป ร ว ม ปร ะชุม สมัชชาสง ฆไท ย ใน สหรัฐอ เ มริก า  แล ะ
ประชุมสัมมนาพระธรรมทูตสายตางประเทศ ที่วัดพุทธธรรม นครชิคาโก รัฐอิลินอยส  
สหรัฐอเมริกา 



        พ.ศ.  ๒ ๕๕ ๒    ไป รว มป ร ะชุมสมัชชาสง ฆไท ยในสหรัฐอเ มริกา  แล ะ
ประชุมสัมมนาพระธรรมทูตสายตางประเทศ ที่วัดไทยวอชิงตัน นครวอชิงตัน ดี ซี 
สหรัฐอเมริกา 
        พ.ศ.  ๒๕ ๕ ๓    ไปร ว มป ร ะชุม สมัชชาสง ฆไท ย ใน สหรัฐอเ ม ริก า  แล ะ
ประชุมสัมมนาพระธรรมทูตสายตางประเทศ ที่วัดวชิรธรรมประทีป มหานครนิวยอรค 
รัฐนิวยอรคสหรัฐอเมริกา 
        พ.ศ .  ๒ ๕ ๕ ๓ ไป รว มป ร ะชุม กับ อ งคก ร  International Peace 
Federation เรื่อง The Significance of Religions for peace 
and human development ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต 
         พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดรับอาราธนาจากสมาคมมหาโพธ์ิ แบงกาลอร อินเดียใหไปรวมพิธี
เปดวัดมหาโพธ์ิธัมมวิชัย ในฐานะเปนแขกผูใหญ เมืองไดยุน(Diyun)รัฐอณุราจัล
ประเทศ อินเดีย     
 
การรับอารธนาไปเปนวิทยากรอบรมแกหนวยงานในประเทศ 
        พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดรับอารธนาไปใหการอบรมวิปสสนาแกขาราชการครูจังหวัด
อุทัยธานี ๑๕๐ คน ที่วัดหนองขุนชาติ อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธาน ี
        พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดรับอารธนาไปใหการอบรมวิปสสนาแกนักเรียนพระปริยัติธรรม
วัดโสธรวราราม ณ วัดเที่ยงพิมลมุข อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
       พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดรับอารธนาไปใหการอบรมวิปสสนาแกพระสังฆาธการในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จํานวน ๑๐๐รูป 
       พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดรับอารธนาไปใหการอบรมวิปสสนาแกนักเรียนพระปริยัติธรรม
วัดโสธรวราราม ณ วัดเที่ยงพิมลมุข อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
       พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดรับอารธนาไปใหการอบรมวิปสสนาแกขาราชการครูจังหวัด
อุทัยธานี บุคลากรจาก อบต.อําเภอหนองฉาง และประชาชนทั่วไป๒๘๐ คนในโครงการ
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่วัดหนองขุนชาติ อําเภอ
หนองฉาง จังหวัดอุทัยธาน ี
         พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดรับอารธนาไปใหการอบรมวิปสสนาแกพระนิสิตหลักสูตร
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต และ พระนักศึกษาหลักสูตรปกาศนียบัตรวิชาบริหารกิจการ



คณะสงฆ หนวยวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ๒๕๐ คน ที่วัด
สุวรรณบรรณบรรพต บานเขารวม ต. สุขฤทัย อ. หวยคต จังหวัดอุทัยธานี 
         พ.ศ. ๒๕๕๓ไดรับอารธนาไปใหการอบรมวิปสสนาแกพระนิสิตหลักสูตร
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต และ พระนักศึกษาหลักสูตรปกาศนียบัตรวิชาบริหารกิจการ
คณะสงฆ หนวยวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ๑๕๐ รูป ที่วัด
สุวรรณบรรณบรรพต บานเขารวม ต. สุขฤทัย อ. หวยคต จังหวัดอุทัยธาน ี
 
 

 
 


