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โครงการบริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียนด้วยหลักขันติธรรม

 วันที่ ๑๒ กันย�ยน ๒๕๕๙ โครงก�รบริห�รจัดก�รคว�มหล�กหล�ยท�งวัฒนธรรมของประช�คมอ�เซียนด้วยหลักขันติ

ธรรม (สำ�หรับผู้บริห�รหรือตัวแทนหน่วยง�น) ระหว่�งวันที่ ๑๒-๑๓ กันย�ยน ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน�ส่วนง�นบริห�ร

ศูนย์อ�เซียนศึกษ� นำ�หลักขันติธรรมท�งพระพุทธศ�สน�ม�จัดคว�มหล�กหล�ยท�งวัฒนธรรมต�มวิถีอ�เซียน นำ�เสนอแนวท�ง

ก�รอยู่ร่วมกันอย่�งสันติสุขต�มหลักขันติธรรมของพระพุทธศ�สน�ในประช�คมอ�เซียน

 โดยมีพระร�ชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรำสี) รองอธิก�รบดีฝ่�ยบริห�ร มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย 

ให้เกียรติเมตต�เป็นประธ�นเปิด กล่�วให้โอว�ท และบรรย�ยพิเศษใน “โครงก�รบริห�รจัดก�รคว�มหล�กหล�ยท�งวัฒนธรรม

ของประช�คมอ�เซียนด้วยหลัก ขันติธรรม” ซึ่งมีผู้เข้�ร่วมโครงก�รเป็นผู้บริห�ร บุคล�กรทั้งบรรพชิตและฆร�ว�ส ส่วนกล�ง

วิทย�เขต วิทย�ลัยสงฆ์และหน่วยง�นภ�ยนอก จำ�นวนยอดทั้งสิ้น ๘๐รูป/คน และปิดกิจกรรมในภ�คเช้�ด้วยก�ร

แสดงวัฒนธรรมอ�เซียนจ�กนิสิตมห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย ณ หอประชุม มวก. ชั้นล่�ง 

มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย อำ�เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธย�
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
      จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
๒๕ ตุล�คม ๒๕๕๙ พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัยพร้อมผู้บริห�รทั้งส่วนกล�งและ

ส่วนภูมิภ�ค ให้ก�รต้อนรับคณะกรรมก�รตรวจประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในนำ�โดย รศ.ดร.พนิต เข็มทอง ประธ�นกรรมและ

คณะ ที่เข้�ร่วมประชุมเตรียมคว�มพร้อมและว�งแผนก�รตรวจประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน ซึ่งพระพรหมบัณฑิต ได้กล่�ว

แนะนำ�ว่� “ก�รจัดก�รศึกษ�ของมห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย ที่มีคว�มเป็นเฉพ�ะด้�น ซึ่งมีทุนท�งสังคมสูง และมี

เครือข่�ยเชื่อมโยงไปยังองค์กรท�งด้�นพระพุทธศ�สน�ทั่วโลก โดยก�รลงน�มทำ�คว�มร่วมมือกับน�น�ช�ติ และปัจจุบันยังมุ่งเน้น

สู่ก�รวิจัยง�นด้�นพระพุทธศ�สน� เปิดโอก�สให้ช�วพุทธทั่วโลกและผู้สนใจเข้�ม�ศึกษ�และทำ�ก�รวิจัย อีกทั้งยังมีจุดแข็งที่เปิด

ก�รศึกษ�ในประเทศต่�งๆ โดยเปิดเป็นสถ�บันสมทบ โดยให้นำ�หลักสูตรของมห�วิทย�ลัยไปเปิดก�รเรียนก�รสอนในสถ�บันที่มี

คว�มพร้อมแต่ก็ยืดหยุ่นให้เหม�ะสมกับท้องถิ่นนั้นๆ แต่ที่ยังคงให้มีทุกหลักสูตรคือ ก�รสอนวิปัสสน�กัมมัฏฐ�น ที่ทุกแห่งต้องสอน

และท�งส่วนกล�งก็เข้�ไปกำ�กับดูแลเรื่องคุณภ�พก�รเรียนก�รสอนให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นที่มห�วิทย�ลัยกำ�หนด อีกทั้งปัจจุบัน 

สังคม ในประเทศภูมิภ�คเอเซียก็มีคว�มตื่นตัวในก�รหันเข้�ม�นับถือพระพุทธศ�สน� อย่�งเช่น ประเทศจีน จึงถือเป็นโอก�สสำ�คัญ

ในก�รขย�ยฐ�นก�รศึกษ�ของมหวิทย�ลัยไปทั่วโลก”ขณะที่ รศ.ดร.พนิต เข็มทอง กล่�วว่� ได้ศึกษ�วิศัยทัศน์ก�รจัดก�รศึกษ�ของ

มห�วิทย�ลัย ได้เห็นถึงคว�มเฉพ�ะด้�นในก�รจัดก�รศึกษ�ที่สอดคล้องต�มวัตถุประสงค์ ซึ่งจะได้วิเคร�ะห์และพิจ�รณ�ให้มีคว�ม

เหม�ะสมและเชื่อมโยงกันต่อไป

มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย
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พระพรหมบัณฑิต ทอดกฐิน ณ วัดห้วยบง เชียงใหม่

วันที่ ๕ พฤศจิก�ยน ๒๕๕๙ ที่วัดห้วยบง อำ�เภอ

กัลย�ณิวัฒน� จังหวัดเชียงใหม่ พระพรหมบัณฑิต,ศ.

ดร.อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ช

วิทย�ลัย กรรมก�รมห�เถรสม�คม พร้อมคณะผู้

บริห�ร มจร และข้�ร�ชก�รในพื้นที่ นำ�พระบัณฑิต

อ�ส�พัฒน�ช�วเข� พระธรรมจ�ริกประม�ณ ๔๕ 

และช�วเข�เผ่�ปก�กะญอ ม้ง อ�ข่� มูเซอ ไทยใหญ่ 

กว่� ๓๐๐ คน พุทธศ�สนิกชนช�วฮ่องกงที่ม�ร่วม

ทอดกฐิน ร่วมบำ�เพ็ญกุศล และสวดพุทธมนต์ พร้อม

เจริญจิตภ�วน� ถว�ยเป็นพระร�ชกุศล แด่ พระบ�ท

สมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช เมื่อได้สวด

พระพุทธมนต์แล้ว เหล่�ช�วเข�ได้พร้อมใจกันจุด

เทียนแปลเป็นรูปหัวใจล้อมหม�ยเลข ๙ ซึ่งหม�ยถึง

คว�มรักที่ประช�ชนมีต่อพระองค์ ถว�ยแด่ พระบ�ท

สมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำ�นึก

ในพระมห�กรุณ�ธิคุณที่มีต่อชนเผ่�ต่�งๆ ให้ได้มีชีวิต

คว�มเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พระพรหมบัณฑิต บำ�เพ็ญกุศล และสวดพุทธมนต์

แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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พระพรหมบัณฑิต บำ�เพ็ญกุศล และสวดพุทธมนต์
สัมมนาวิชาการกระตุ้นนิสิตและอาจารย์ผลิตงาน

“ สัมมนาวิชาการกระตุ้นนิสิตและอาจารย์ผลิตงานวิชาการ:ปรัชญาพระพุทธศาสนา

ต้องมีชีวิตชีวา : สาขาหลักของมหา

จุฬาฯ ต้องมีชีวิตชีวา : ศ.ดร.สมภาร 

ต้นแบบนักเรียนรู้ ความคิดคมตั้งแต่

เป็นสามเณร : บทกวีอันไพเราะจาก

อาจารย์ ช.ศรีนอก “ สัมนาวิชาการ” 

เปิดตัวหนังสือ พุทธปรัชญาในอภิธรรม

ปิฎก : นำาเสนอบทความวิชาการ 

: ความคิด ตัวตน ผลงาน ของ 

ศาตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา “

 กล่าวเปิดโดยพระราชวร

เมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหา

จุฬา ฯ กล่าวว่า ท่านอาจารย์สมภาร

เกษียณอายุราชการ จากจุฬาฯ แต่

มาเริ่มทำางานใหม่ที่มหาจุฬาฯ ซึ่ง

อาจารย์สมภารมีความประสงค์จะกลับ

มาทำางานสถาบันของตนเอง เลือกมา

มหาจุฬา เพราะเติบโตจากมหาจุฬาฯ 

และมีความรักความผูกพันธ์กับมหาจุฬา ฯ อาจารย์มีเทคนิคการสอนให้รู้จักคิด มีการ

อภิปรายร่วมกัน อาจารย์มีภาพของการเป็นนักวิชาการ เริ่มมีการอภิปรายตั้งแต่เป็น

สามเณร นำาเสนอแนวคิดจึงมีความคม ส่อแววตั้งแต่เป็นสามเณรด้วยการเริ่มศึกษาเล่า

เรียน

 อาจารย์สมภารมาช่วยมหาจุฬาฯ ในสาขาวิชาปรัชญา สาขาพระพุทธศาสนา จะ

ทำาให้มีชีวิตชีวา ถือว่าเป็นสาขาหลักของมหาจุฬาฯ ทำาไมถึงไม่มีคนเรียนในสาขาปรัชญา

พระพุทธศาสนา ถึงมาก็เรียนไม่ค่อยจบ อาจารย์มาครั้งนี้ ถือว่ามาช่วยพัฒนาในงานวิชาการ 

เป็นการกระตุ้นให้ครูอาจารย์เขียนผลงาน บัณฑิตวิทยาลัยเริ่มเปิดตั้งแต่ พศ.๒๕๓๑ มีคนมา

เรียนเป็นจำานวนมาก มีชีวิตชีวา เพราะมีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการอย่างต่อเนื่อง มีโอกาส

พัฒนาทั้งครูอาจารย์และนิสิต แต่ปัจจุบันการสัมนาวิชาการมีน้อย เราจึงต้องช่วยกันทำา

วิชาการให้มีชีวิตชีวา ขอให้สาขาปรัชญาพระพุทธศาสนามีชีวิต ขอให้นิสิตพัฒนาตนเองให้

เป็นอย่างอาจารย์สมภาร จึงต้องพัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับทางวิชาการ ขออนุโมทนากับ

บัณฑิตวิทยาลัย ในการส่งเสริมงานวิชาการ ขอต้อนรับท่านอาจารย์สมภาร พรมทา สู่รั้ว

มหาจุฬาฯ ด้วยความยินดียิ่ง จากนั้นนิสิตปริญญาโท สาขาสังรมศึกษา ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ 

อ่านบทกวีด้วยทำานองอันไพเราะ ซึ่งแต่งโดย ท่านอาจารย์ รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก (ช.ศรีนอก) 

เขียนถึง ศ.ดร สมภ�ร พรมท�

.....ถึงเวล�คล�ไคลวัยเกษียณ

ก�ลหมุนเวียนเปลี่ยนไปโอ้ใจห�ย

ชื่อสมภ�ร พรมท� น่�เสียด�ย

ชีวิตภ�ยหกสิบยั้งยังรุ่งเรือง

....ฝ�กลำ�นำ�คำ�กวีเป็นศรีศิลป์

เคยได้ยินนักเขียนภ�พพิร�บเหลือง

เปรียญแปดเป็นเณรเด่นประเทือง

เกิดที่เมืองขอนแก่นแดนหมอลำ�

.....อยู่วัดธ�ตุแก่นข�มน�มจัวน้อย

ฝ�กร่องรอยมรดกไม่ตกต่ำ�

เรียนว�ดรูปบ�ลีครบจบนักธรรม

สมองจำ�เลิศคนสืบค้นจริง

.....มห�ธ�ตุท่�พระจันทร์ฝันอย�กอยู่

เรียนส�ยครูเชิงพุทธไม่หยุดนิ่ง

วรรณกรรมแนวใหม่ไร้ประวิง

ผลง�นคนอ้�งอิงดิ่งแนวคิด

.....จบ พธ.บ.รุ่นที่ยี่สิบเจ็ด

ประดุจเพชรเม็ดง�มท่�มกล�งมิตร

น�มสมภ�รดังไกลไปทั่วทิศ

หลอมชีวิตแนวถนัดคือปรัชญ�

.....ล่วงม�ถึงว�รวันเคยฝันใฝ่

สัมผัสวัยตกผลึกก�รศึกษ�

หอมหว�นกลิ่นเสน่ห์แห่งเวล�

ที่ผ่�นม�คือภ�พเก่�เย้�อ�รมณ์

.....ขอร้อยรสบทกลอนสุนทรหว�น

แด่อ�จ�รย์ผู้เป็นปร�ชญ์พิล�สสม

ศ�สตร�จ�รย์ผู้คมกล้�ท้�สังคม

ยึดอุดม -ก�รณ์คิดสิทธิตน

.....จ�กจุฬ�ฯม�มห�จุฬ�ท�ยท้�ต่อ

ศิษย์เฝ้�รอคว�มรู้คู่เหตุผล

มุทิต�อ�จ�รย์บุญด�ลดล

ให้เปี่ยมล้นคุณภ�พ..ตร�บชั่วนิรันดร์

..............................................

ช.ศรีนอก

ในน�มศิษย์ของบัณฑิตวิทย�ลัยทุกคน

โดย... พระอ�จ�รย์ปร�โมทย์ ว�ทโก

๑๒ พฤศจิก�ยน พ.ย.๒๕๕๙

มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย
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วันที่ ๓ กันย�ยน ๒๕๕๙

ศูนย์อำ �นวยก�รโครงก�รพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย วิทย�เขตพะเย� 

จัดโครงก�รสัมมน�เชิงปฏิบัติก�รพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดพะเย� ในก�รนี้ได้รับเมตต�จ�ก 

พระเดชพระคุณพระร�ชวรเมธี, ดร. รองอธิก�รบดีฝ่�ยบริห�ร

และประธ�นคณะกรรมก�รดำ�เนินง�นโครงก�รพระสอนศีล

ธรรมในโรงเรียน เป็นประธ�นในพิธีเปิดโครงก�รฯ พร้อมทั้ง

บรรย�ยพิเศษเรื่อง ทิศท�งและนโยบ�ยก�รบริห�รง�นโครงก�ร

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พระเดชพระคุณ พระศรีธรรม

ภ�ณี ผอ.สนง.พระสอนศีลธรรม บรรย�ยพิเศษเรื่อง บทบ�ท

พระสอนศีลธรรมกับก�รพัฒน�คุณภ�พก�รสอนในยุคปัจจุบัน 

และเจ้�หน้�ที่ สนง.พระสอนศีลธรรม บรรย�ยก�รใช้ระบบฐ�น

ข้อมูลพระสอนศีลธรรมท�งอินเทอร์เน็ต โอก�สนี้ พระครูโสภณ

ปริยัติสุธี, รศ.ดร. รก.ผอ.สำ�นักวิช�ก�ร พระสอนศีลธรรมดีเด่น 

ตัวแทนพุทธศ�สนิกชน ได้เข้�ถว�ยสักก�ระ ณ ศ�ล�ปฏิบัติ

ธรรมวัดศรีโคมคำ� ตำ�บลเวียง อำ�เภอเมืองพะเย� จังหวัดพะเย� 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

รายการเช้านี้ที่น่าน

   ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา 

พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิม

พระเกียรติฯ, ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์นครน่าน พร้อมด้วย 

อาจารย์สมคิด นันต๊ะ รองผู้อำานวยการศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์นครน่าน 

ได้เข้าร่วมพูดคุยในรายการเช้านี้ที่น่าน ทาง สวท.น่าน เกี่ยวกับงาน 

“ราชวรมุนีวิชาการ” ในวาระครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์

นครน่าน ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ที่จะถึงนี้

Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรประจำารายวิชา“สัมมนาศาสนาเปรียบเทียบ”

พระพรหมบัณฑิต เดินทางไปตรวจเยี่ยมการก่อสร้างสถาบันพรพุทธศาสนาเถรวาทมหายาน

พระพรหมบัณฑิต เดินทางไปตรวจเยี่ยมการก่อสร้างสถาบันพรพุทธศาสนาเถรวาทมหายาน

วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรประจำารายวิชา “สัมมนาศาสนา

เปรียบเทียบ” หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา

เปรียบเทียบ มีการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “หลักการเปรียบเทียบใน

ศาสนา” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมหา จุฬาลงกรณ์ราช

วิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะพุทธศาสตร์ อาคารเรียนรวมโซนดี 

ซั้น G มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย กรรมการมหาเถรสมาคม ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการ

ก่อสร้างสถาบันพรพุทธศาสนาเถรวาทมหายาน ถนนคู้บอน เขต

คลองสามวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งดำาเนินการก่อสร้างภายใต้ความ

ร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัยกับคณะสงฆ์

มหายานจากวัดฝัวกวงซาน ไต้หวัน โดยการอุปถัมภ์ของท่านพระ

ธรรมาจารย์ชิงหยุนและมีพระธรรมาจารย์ชินติ้งถวายการต้อนรับ 

แบะคาดว่าจะดำาเนินการแล้วเสร็จในอีก 19 เดือนและจะร่วมมือใน

การจัดการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาเถรวาทมหายานต่อไป

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาบุคลากรด้านการใช้งานระบบทะเบียนนิสิต การกรอกเกรดออนไลน์ 

การประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ มีพระราชรัตนมุนี ผอ.สำานักงาน

วิทยาเขต เป็นประธานเปิดงาน ในส่วนของวิทยากรอบรม มีพระมหาถวิล 

กลฺยาณธมฺโม ผอ.สำานักทะเบียนและวัดผล พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ, ดร. 

และมีทีมงานจากส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่วนทะเบียนนิสิตร่วมด้วย 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพฯ เมื่อ

มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย
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คณบดีคณะสังคมศาสตร์

พระพรหมบัณฑิตและคณะเยี่ยมชมอาคารรัฐสภาของฮังการี

เปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “รัฐธรรมนูญส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร”

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

พิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “รัฐธรรมนูญส่งผลกระทบ

ต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร” จัดโดยหลักสูตรพระพุทธศาสมหาบัณฑิต 

สาขาจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนี้คือ 

 เพื่อให้นิสิต ได้มีบูรณาการการศึกษาภาคทฤษฎีเข้าสู่การ

ปฏิบัติ มีการจัดการสัมมนาวิชาการโดยนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญส่งผลกระทบต่อ

พระพุทธศาสนาอย่างไรและการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาใน

อนาคต โดยมีพระครูปริยัติกิตติธำารง ผศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้เกียรติเมตตาเป็น

ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตร ซึ่งมีผู้บริหารคณาจารย์ เจ้า

หน้าที่ และนิสิตเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น ๘๐ รูป/คน ณ 

ห้องเธียเตอร์โซนดีอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย

 วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

พระพรหมบัณฑิตและคณะเยี่ยมชมอาคารรัฐสภาของฮังการีซึ่งใหญ่

เป็นอันดับสามของโลกและสนทนาแลกเปลี่ยนกับนายยานอส ลาโท

ไซ รองประธานรัฐสภาของฮังการี

 พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, 

อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้า

อาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย เยี่ยมชมอาคารรัฐสภาของฮังการีและสนทนาแลก

เปลี่ยนกับนายยาลอส 

ลาโทไซ (Dr. Janos Latorcai) รองประธานรัฐสภาของฮังการี

อาคารรัฐสภานี้สร้างเสร็จใน พ.ศ. ๒๔๔๗ เป็นอาคารรัฐสภาใหญ่เป็น

อันดับสามของโลกรองจากอารรัฐสภาอาเจนตินาและอาคารรัฐสภา

อังกฤษ อาคารรัฐสภาฮังการีในปัจจุบันมีสภาเดียวคือสภาผู้แทน

ราษฎร ไม่มีวุฒิสภา อาคารรัฐสภาฮังการีเป็นที่เก็บมงกุฏอันศักดิสิทธิ์

ของกษัตริย์ฮังการีในอดีต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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คณะผู้บริหารตัวแทนจาก มจร. 

พระพรหมบัณฑิต เป็นผู้แทนมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุม
เรื่อง”มาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาในประเทศไทย” 

เปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “รัฐธรรมนูญส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร” เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Fo Guang University

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

คณะผู้บริหารตัวแทนจาก มจร. ประกอบไปด้วย พระครูวินัยธรสมุทร 

ถาวรธมฺโม ,ผศ.ดร. พระมหาสมพงษ์ คุณากโร ดร. พระมหาปัญญา 

ปญฺญาสิริ ดร. พระมหาเมธา จนฺทสาโร ดร. เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย 

Fo Guang University ด้านกายภาพทั้งมหาวิทยาลัย หลังจากนั้น

ได้เข้าประชุมสัมมนาในประเด็นเรื่อง “การสร้างเอกลักษณ์เฉพาะ

มหาวิทยาลัยพุทธศาสนา และแผนพัฒนาความรู้ ด้านการศึกษาทาง

พระพุทธศาสนา” ในการประชุม “2016 University President 

Forum” 

วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) 

กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวร

วิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้แทน

มหาเถรสมาคมอีก ๒ รูป คือพระพรหมมุนีและพระพรหมโมลี เข้าร่วมประชุม

พิจารณามาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่างๆในประเทศไทยตามคำาสั่ง 

คสช.มาตรา ๔๔ เรื่อง”มาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาในประเทศไทย” 

ร่วมกับผู้นำาศาสนาอีก ๔ ศาสนาและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีนาย

สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ ห้อง

ประชุมคณะรัฐมนตรี ทำาเนียบรัฐบาล

 ที่ประชุมพิจารณาแนวทางยุทธศาสตร์ในการอุปถัมภ์และคุ้มครอง

ศาสนาในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ คือ

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาศาสนา

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่หลักธรรมที่ถูกต้อง

๓. อุปถัมภ์ศาสนา

๔. คุ้มครองป้องกันการบ่อนทำาลายศาสนา

๕. การสร้างความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา

๖. การสร้างการรับรู้และความเข้าใจในกิจการศาสนา

พร้อมทั้งกลยุทธ์ วิธีการ กิจกรรม/โครงการ แหล่งงบประมาณ และกลไกผู้รับ

ผิดชอบ ตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ข้อเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย
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พิธีเปิดป้ายวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

พระเมธีธรรมาจารย์ นำาทีม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บันทึกเทปวันปิยะมหาราช

พิธีทำาบุญทักษิณานุปทานถวาย “พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)”

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีพิธีเปิดป้ายวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัด

นครปฐม โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. องค์อธิการบดี เป็น

ประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “๑ ทศวรรษกับทิศทาง

พัฒนาวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯ” มีพระมหาเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิ

การ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีในครั้งนี้

วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และ

เผยแผ่ นำาทีม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประจำามหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บันทึกเทปวันปิยะมหาราช 

นำาโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

ทั่วไป ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มจร จัดพิธีทำาบุญทักษิณานุปทานถวาย “พระพรหมมังคลา

จารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)” เนื่องในวันมรณภาพ ๙ ปี โดยมี

พระราชวรเมธี.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน 

๑๐.๐๐ น. ณ อาคาร ๙๒ ปีปัญญานันทะ มจร.อ.วังน้อย 

อยุธยา

Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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พิธีเปิดป้ายวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี พิธีบำาเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗) วัน

พิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัย

ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลาง

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

พระเมธีธรรมาจารย์ นำาทีม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บันทึกเทปวันปิยะมหาราช

พิธีทำาบุญทักษิณานุปทานถวาย “พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)”

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

พิธีบำาเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗) วัน เพื่อถวายเป็นพระราช

กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิ

ราช บรมนาถบพิต มีพระราชวรเมธี,ดร.รองอธิการบดีฝ่าย

บริหาร เป็นประธานในพิธี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

นิสิต ร่วมในพิธี ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย

วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

พิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ณ อุโบสถกลางน้ำา วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ วังน้อย 

พระนครศรีอยุธยา โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต 

ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และเป็น

องค์กล่าวสัมโมทนียกถา มี ดร.นงลักษณ์ สวานนท์ เป็น

ประธานฝ่ายฆราวาส มีผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

นิสิตนักศึกษา และพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธี ซึ่งยอดกฐิน

ประจำาปีนี้ ได้รับถวายปัจจัยบริวารกฐินจำานวนทั้งสิ้น 

๒,๙๙๙,๙๙๙ บาท

วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พระศรีคัมภีรญาณ ศ. ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เป็นประธานประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลาง 

ประจำาปี ๒๕๕๙ ภายใต้การกับกำาดูแลของรองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ ณ ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย
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วันกตัญญูบูรพาจารย์รำาลึก

พระพรหมบัณฑิต นำาสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่วัดและผู้ประสบอุทกภัย

ประชุมอุปสมบท ๙๙ บรรพชิต

  พระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตแพร่ ร่วมงานวันกตัญญูบูรพาจารย์

รำาลึก พระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ ร่วม

ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลและมอบทุนการ

ศึกษาพระราชเขมากร ประจำาปี๒๕๕๙ ณ ศาลา

พุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

การประชุมอุปสมบท ๙๙ บรรพชิต ถวายพระราชกุศล

แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โดย

ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 

๔๐๑ อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. กรรมการ

มหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำา

คณะสงฆ์ภาค ๒, วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะ

แม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี และชาวฮ่องกง-จีน นำา

สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค จตุปัจจัย ไปมอบแก่วัด

และผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓ อำาเภอ คือ อำาเภอเสนา (วัดบ้านแพน) จำานวน 

๑๕ วัด ประชาชน ๓๐๐ ครอบครัว อำาเภอผักไห่ 

(วัดโคกทอง) จำานวน ๑๐ วัด ประชาชน ๒๙๐ 

ครอบครัว และอำาเภอบางบาล (วัดสีกุก) จำานวน 

๒๐ วัด ประชาชน ๒๘๐ ครอบครัว

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำาแผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

ประชุมอบรมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 62

การประชุมโครงการบรรพชา อุปสมบท ๙๙ รูป

พระพรหมบัณฑิต นำาสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่วัดและผู้ประสบอุทกภัย

ประชุมอุปสมบท ๙๙ บรรพชิต

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำาแผนพัฒนา

เครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำาปีการศึกษา 

๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพระโสภณเจติยาภิบาล 

ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีพระครูปริยัติวีราภรณ์ ที่

ปรึกษาผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ รอง

ประธานเครือข่ายฯ เป็นประธานการประชุม และ

มีตัวแทนจากเครือข่าย มจร ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือเข้าร่วมประชุม จำานวน ๑๒ หน่วยงาน

วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดประชุมอบรมนิสิตปฏิบัติ

ศาสนกิจ รุ่นที่ 62 ประจำาปี 2559 โดยมี 

พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำานวยการกองกิจการ

นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เป็นวิทยากรยรรยายให้ความรู้แก่นิสิตในหัวข้อ 

“โครงการพระธรรมทายาทพัฒนาสังคม” ให้แก่

นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.

2559 ณ ห้องประชุม อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตนครสวรรค์

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่าย

ประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธาน การประชุม

โครงการบรรพชา อุปสมบท ๙๙ รูป ถวายเป็นพระ

ราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุยเดช ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำานักงาน

อธิการบดี

มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย
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กองกิจการนิสิต มจร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

พระพรหมบัณฑิต รับถวายป้ายบอกเส้นทางมามหาวิทยาลัย

ประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพ

เรื่อง “การประชุมสัมมนาเชิงนโยบายเพื่อจัดทำาแผนยุทธศาสตร์กิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำาปี ๒๕๖๐”

กองกิจการนิสิต มจร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ

ประชุมสัมมนาเชิงนโยบายเพื่อจัดทำาแผนยุทธศาสตร์

กิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประจำาปี ๒๕๖๐” โดยในพิธีเปิด พระพรหมบัณฑิต 

อธิการบดี มาเป็นประธานเปิดงานและ บรรยายพิเศษเรื่อง 

“ยุทธศาสตร์การบริหารงานด้านกิจการนิสิต” ระหว่างวัน

ที่ ๒๔-๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้นล่าง 

อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มจร วังน้อย อยุธยา

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระ

พรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับถวายป้ายบอกเส้นทาง

มามหาวิทยาลัย กับทีมงานมูลนิธิสยามานุรักษ์ โดย

การนำาของ ดร.ทรงยศินทร์ - แพทย์หญิงอุรภา ชน

ปทาธิป ดร.ชัยวัฒน์ ปานเพชร และ ดร.สิรินพรรณ 

ยันตรัตน์ เป็นเจ้าภาพจัดทำาถวายป้ายบอกเส้นทางมา

มหาวิทยาลัย จำานวน ๑๔ ป้าย ทั้งเส้นทางบางปะอิน 

ถนนกาญจนาภิเษก ถนนเอเชีย ถนนพหลโยธิน และ

ถนนมอเตอร์เวย์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ 

บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ และทีมงานหลักสูตร

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการ

ศึกษา ประสานงานและให้การต้อนรับ ซึ่งงานสำาเร็จ

เป็นไปด้วยดีและอิ่มบุญทั้งผู้ให้ และผู้รับ

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็น

ประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำาแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvenment Plan) จากผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 

๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคาร

สำานักงานอธิการบดี
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
      จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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กองกิจการนิสิต มจร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

พระพรหมบัณฑิต รับถวายป้ายบอกเส้นทางมามหาวิทยาลัย

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

พิธีบรรพชา - อุปสมบท ๑๕๖ รูป

พิธีบำาเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำาโดย พระ

มหาสมเกียรติ สิริอรุโณ รักษาการผู้อำานวยการ

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาฯเป็นประธานในพิธีบำาเพ็ญ

กุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้บริหาร 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน ร่วมพิธีเป็นจำานวน

มาก ณ พระวิหารหลวงวัดสวนดอก พระอารามหลวง 

อำาเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

พิธีบรรพชา - อุปสมบท ๑๕๖ รูป ถวายเป็นพระราช

กุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๕.๐๐ น. คณะ

สามเณรที่บรรพชาถวายเป็นพระราชกุศล ออกเดิน

ทางไปอุปสมทบ ณ พัทธสีมาวัดประยุรวงศาวาสวร

วิหาร กรุงเทพฯ จำานวน ๖๕ รูป โดยมีพระพรหม

บัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) เป็นพระอุปัชฌาย์ 

พัทธสีมา วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ กรุงเทพฯ 

จำานวน ๕๒ รูป โดยมีพระธรรมสุธี อธิบดีสงฆ์วัดมหา

ธาตุฯ เป็นพระอุปัชฌาย์ และพัทธสีมาวัดชูจิตธร

รมาราม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีพระ

ราชวินัยสุนทร เจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ พระ

อารามหลวงชั้นเอก บางปะอิน เป็นพระอุปัชฌาย์ 

จำานวน ๓๙ รูป รวมทั้งสิ้นจำานวน ๑๕๖ รูป เมื่อ

อุปสมบทแล้ว จะเดินทางกลับไปปฏิบัติธรรม ณ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย 

จ.พระนครศรีอยุธยา

มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย
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ข่าว ประชาสัมพันธ์ มจร.
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