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สมเด็จพระพุทธชินวงศ เปนประธานปด 

มอบวุฒิบัตรและใหโอวาท 

โครงการสัมมนาพระวิปสสนาจารยเพื่อการ

สอนวิปสสนากรรมฐานสำหรับนิสิต

พระธรรมปญญาบดี นายกสภา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เปนประธานพิธีกราบลาสิกขาโครงการ

บรรพชา - อุปสมบท ๘๙ รูป อานตอหนา๑๑

พระพรหมบัณฑิต ไดรับรางวัล 

“เสาอโศก ผูนำศีลธรรม” 

ผูทำคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา

อานตอหนา๕

อานตอหนา๑๕
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๒๓ ธันวาคม ๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระราชวรเมธี รอง

อธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย (ส่วนกลาง) ได้เมตตาเยี่ยมค่ายโครงการปฏิบัติ

วิปัสสนากัมมัฏฐาน มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ประจำาปี ๒๕๕๙ 

ณ ลานธรรมวิทยาเขตเขตขอนแก่น โดยมี พระโสภณพัฒน

บัณฑิต รศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดี

วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย พระครูปริยัติธรรมวงศ์ ผศ.ดร. 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตขอนแก่น พระมหาดาว

สยาม วชิรปญฺโญ ดร. รองผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

พระครูสุธีคัมภีรญาณ ผศ.ดร. อาจารย์ประจำาสาขาวิชา

พระพุทธศาสนา (พระวิปัสสนาจารย์ประจำาศูนย์) พระมหา

พิสิฐ วิสิฏฐปญฺโญ เลขาศูนย์บัณฑิตศึกษาวิทยาเขตขอนแก่น 

(พระวิปัสสนาจารย์ประจำาศูนย์) ในงานนี้ นิสิตบรรพชิต และ

คฤหัสถ์ร่วมถวายการต้อนรับ และรับฟังโอวาทธรรม ในครั้งนี้

พระราชวรเมธี

เยี่ยมชมค่ายโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ประจำาปี ๒๕๕๙ 

ทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์ในโครงการบรรพชา - อุปสมบท ๑๕๖ รูป

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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พระราชวรเมธี

๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ พระราชวรเมธี,ดร. รอง

อธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร แสดงพระธรรมเทศนา 

ทศพิธราชธรรม และรับบิณฑบาต พร้อมด้วยคณะ

สวฆ์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จำานวน ๘๙ รูป ในโอกาสที่ คณะผู้บริหาร และ

นักเรียน รร.จิตรลดา บำาเพ็ญกุศล เนื่องในวันครบ

ปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระราชวรเมธี แสดงพระธรรมเทศนา

ทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์ในโครงการบรรพชา - อุปสมบท ๑๕๖ รูป

วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์พิเศษจำานงค์ ทองประเสริฐ นำา

ทีม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์ในโครงการบรรพชา - อุปสมบท ๑๕๖ รูป 

ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ณ บริเวณหน้าอาคารสำานักงานอธิการบดี มจร วังน้อย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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พิธีลาสิกขาของผู้อุปสมบทในโครงการอุปสมบท ๑๕๖ รูป

พิธีบำาเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์เพื่อการสอนวิปัสสนากรรมฐานสำาหรับนิสิต

วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พระราชวรเมธี ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานพิธีลาสิกขาของผู้อุปสมบทใน

โครงการอุปสมบทเพื่อน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวาย

เป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมกาภูมิพลอดุลยเดช 

ซึ่งมีพระไม่ลาสึกขา ๖๐ รูป และ ลาสิกขา ๙๙ รูป ณ หอประชุม 

มวก.๘๔ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำาโดย 

พระมหาสมเกียรติ สิริอรุโณ รักษาการผู้อำานวยการโรงเรียนบาลี

สาธิตศึกษาฯเป็นประธานในพิธีบำาเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราช

กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี

พระครูธีรสุตพจน์ ดร,ผอ.สนง.วิทยาเขตฯ พร้อมผู้บริหาร 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน ร่วมพิธีเป็นจำานวนมาก ณ พระ

วิหารหลวงวัดสวนดอก พระอารามหลวง อำาเภอเมืองเชียงใหม่

วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาพระ

วิปัสสนาจารย์เพื่อการสอนวิปัสสนากรรมฐานสำาหรับนิสิต ส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยในเวลาต่อมาได้รับเกียรติจาก คุณหญิงสมปอง วรรณ

ณิสสร มาบรรยายพิเศษ ซึ่งงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคาร วิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mahachulalongkornrajavidyalaya University



มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
      จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
   

5

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

วิทยาเขตเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการ
 จัดพิธีบำาเพ็ญกุศลเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ

มอบวุฒิบัตรและให้โอวาท โครงการสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์เพื่อการสอนวิปัสสนากรรมฐานสำาหรับนิสิต

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เจ้าคณะ

ใหญ่หนกลาง เป็นประธานปิด มอบวุฒิบัตรและให้โอวาท โครงการ

สัมมนาพระวิปัสสนาจารย์เพื่อการสอนวิปัสสนากรรมฐานสำาหรับนิสิต 

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยในเวลาต่อมาได้รับเกียรตจิาก 

คุณหญิงสมปอง วรรณณิสสร มาบรรยายพิเศษ ซึ่งงานจะจัดขึ้นในระหว่าง

วันที่ ณ อาคาร วิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ พระครูประวิตรวรานุยุต,ดร.

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ 

จัดพิธีบำาเพ็ญกุศลเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาส

ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำาปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ 

๑๙ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ สถานที่ปฏิบัติธรรมตามสถานที่กำาหนด 

จำานวน ๖ แห่ง มีคณะกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชุมอย่างพร้อม

เพรียง ณ ห้องประชุมศรีปยัติฯ มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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โครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

พระพรหมบัณฑิต
ตรวจเยี่ยมโครงการปฏิบัติธรรมประจำาปีและให้โอวาทแก่นิสิตของ มจร. วิทยาเขตนครราชสีมา

วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตรวจ

เยี่ยมนิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ โครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนา

กัมมัฏฐาน ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อถวายเป็นพระราช

กุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรราช

วิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมโครงการปฏิบัติธรรมประจำาปีและให้

โอวาทแก่นิสิตของ มจร. วิทยาเขตนครราชสีมา จำานวน ๖๐๐ รูป/คน 

ณ วัดถ้ำาดาวเขาแก้ว ต.ลำาพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีพระราชสีมาภรณ์ 

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา พระเมธีสุตาภรณ์ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ 

พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม ผอ.วิชาการ พระครูประโชติบุญญาภรณ์ ประธาน

ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดถ้ำาดาวเขาแก้ว ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาเขต

นครราชสีมา และพระวิปัสนาจารย์ ให้การต้อนรับ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รองปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดี กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) 

และ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ นำาทีมผู้บริหาร 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จาก กรมควบคุมมลพิษ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ร่วมทำาบุญ ตักบาตร พระในโครงการอุปสมบท ๘๙ รูป ถวายพระราชกุศล

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดยโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ณ หน้าอาคารสำานักงานอธิการบดี

ทำาบุญ ตักบาตร พระในโครงการอุปสมบท ๘๙ รูป

ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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ประชุมแผนยุธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา

พิธีปฐมนิเทศและเปิดการศึกษาที่ ๑

พิธีทำาบุญเลี้ยงพระต้อนรับปีใหม่และจับฉลากของขวัญ

วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมแผนยุธศาสตร์การประกัน

คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 

๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำานักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา

วันเสาร์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พระราชวรมุนี. 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศ

และเปิดการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในโครงการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันภาษา ณ ห้องประชุม 

สถาบันภาษา ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม

วันอังคาร ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน

ทำาบุญเลี้ยงพระต้อนรับปีใหม่และจับฉลากของขวัญ 

ประจำาปี ๒๕๖๐ ซึ่งมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

ส่วนกลาง เข้าร่วม ในการนี้ พระพรหมบัณฑิต ยังมี

เมตตา ให้พรปีใหม่ และ จับฉลากมอบของขวัญเป็นรางวัล

สร้อยทองคำา ๒ สลึงจำานวน ๒ รางวัล ให้แก่ ผู้บริหาร 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มจร วังน้อย

Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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ประชุมแผนยุธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา

พิธีปฐมนิเทศและเปิดการศึกษาที่ ๑

พิธีทำาบุญเลี้ยงพระต้อนรับปีใหม่และจับฉลากของขวัญ

ทำาบุญ ตักบาตร พระในโครงการอุปสมบท ๘๙ รูป

กีฬาสร้างสรรค์เชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากร กับ นิสิต

พระพรหมบัณฑิต บรรยายให้ความรู้แก่พระภิกษุใหม่ 

ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเมธีธรรมาจารย์ 

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ นำาทีมผู้บริหาร 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมทำาบุญ ตักบาตร พระในโครงการอุปสมบท 

๘๙ รูป ถวาย พระราชกุศลสมเด็จพระปรมินทรมหา-ภูมิพลอดุลยเดช 

จัดโดยโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ณ หน้าอาคารสำานักงานอธิการบดี

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. วิทยาลัย

สงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม กีฬาสร้างสรรค์เชื่อมสัมพันธ์ ระหว่าง

บุคลากร กับ นิสิต จัดโดย ชมรม MCU Nan Sports Club 

โดยใช้ชื่อในการแข่งขันครั้งนี้ว่า MCU NAN HENG CUP 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียว

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และส่งเสริมสนับสนุนให้ความสำาคัญ

ต่อการออกกำาลังกาย ณ สนามหญ้าเทียม Nan-Arena

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายให้ความรู้แก่พระภิกษุใหม่ 

๘๙ รูป ในโครงการบรรพชา - อุปสมบท ๘๙ รูป ถวายพระ

ราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ 

สถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ ร่วมบันทึกรายการระหว่างที่พระภิกษุ

ใหม่ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ อาคารหอฉันชั้น ๔ มจร 

วังน้อย อยุธยา วันที่ ๑๘ มกราคม ๖๐

 ในโครงการบรรพชา - อุปสมบท ๘๙ รูป

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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งานทำาบุญครบ ๗ วัน พระราชปวราจารย์ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ/เชิดสูงเนิน)

มจร. ซับน้ำาตาชาวใต้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตักบาตรอาหารแห้งช่วยผู้ประสบภัยน้ำาท่วม ภาคใต้

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ : งานทำาบุญครบ ๗ วัน 

พระราชปวราจารย์ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ เชิดสูงเนิน) 

อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑, อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด

มหาพฤฒาราม, อดีตรองอธิการบดี มจร.วข.นครราชสีมา, 

อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มรณะภาพเมื่อ

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๑๒ น. สิริอายุรวม 

๗๑ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัด

มหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร 

มจร ซับน้ำาตาชาวใต้

หลังจากทำาบุญ - ตักบาตร ในโครงการอุปสมบทถวาย

พระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช นำาสิ่งของช่วยภาคใต้

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ช่วยกันขนและคัดแยก

สิ่งของแพครวมกันที่สำานักงานอธิการบดี จนถึงวันที่ 

๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

 ท่านใดสนใจร่วมบุญ ช่วยคัดแยกของ 

มาได้ที่โถงชั้น ๑ อาคารสำานักงานอธิการบดี หลัง

ทำาบุญ ตักบาตร หรือร่วมบริจาคของได้ที่ห้อง ๑๐๑ 

อาคารสำานักงานอธิการบดี

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.ตักบาตร

อาหารแห้งช่วยผู้ประสบภัยน้ำาท่วม ภาคใต้ ร่วมกับ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แด่พระ

ทั้งหมด ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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พระธรรมปัญญาบดี   เป็นประธานพิธีกราบลาสิกขา

ปาฐกถาธรรมในงานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปีที่ ๕๓

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou) 

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐

พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานพิธีกราบลาสิกขา 

โครงการบรรพชา - อุปสมบท ๘๙ รูป ถวายพระราช

กุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อาคาร 

มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานแจกทุนการศึกษา

และแสดงปาฐกถาธรรมในงานวันมูลนิธิมหา

จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปีที่ ๕๓ ประจำาปี ๒๕๖๐ 

ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙. เวลา 

๑๓.๐๐ น.พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

(mou) ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ สถาบันวิจัย

พุทธศาสตร์ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ คณะเทคนิคการ

แพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม ๔๐๑ 

อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

งานทำาบุญครบ ๗ วัน พระราชปวราจารย์ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ/เชิดสูงเนิน)

มจร. ซับน้ำาตาชาวใต้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตักบาตรอาหารแห้งช่วยผู้ประสบภัยน้ำาท่วม ภาคใต้

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร. ประชุมผู้บริหาร

สมาคมมหาวิทยาลัย พระพุทธศาสนานานาชาติ IBSC จัดประชุมเตรียมงาน “วันสติโลก” 

๑ - ๒ กุมภาพันธ์นี้ IBSC หรือวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 

(International - Buddhist Studies College) จะจัดประชุมนักวิชาการระดับโลก เพื่อ

เตรียมการจัดงานประชุมนานาชาติภายใต้หัวข้อ “Mindfulness: its Origins and 

Applications in Vaiours Aspects” ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ มหา

จุฬาฯ และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ราชดำาเนิน กรุงเทพฯ เป้าหมายสำาคัญของการจัด

ประชุม เพื่อเป็นกรอบในการหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก ร่วมกัน และกำาหนดวันสติ

โลก เพื่อกระตุ้นชาวโลกให้ใช้สนิในการดำาเนินชีวิตอย่างมีความสุข ณ ห้องประชุม ๔๐๑ 

อาคารสำานักงานอธิการบดี

ประชุมเตรียมงาน “วันสติโลก”

Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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พิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๓ ประจำาปี ๒๕๖๐

พระพรหมสิทธิ ประธานสำานักงานกำากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้า

อาวาสวัดสระเกศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๓ ถวายเป็นพระราชกุศล 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ในการจัดโครงการฯในครั้งนี้มีพระสังฆาธิการ ที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามาอบรมเป็นพระ

ธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๓ / ๒๕๖๐ จำานวน ๑๑๓ รูป 

 The Opening Ceremony of Traning Program for Overseas Dhammaduta Bhikkus Class 23

To Dedicate the Merit to the Great King Rama 9 At The Auditorium Hall Mahachulalongkornrajavidyalaya 

University ,Ayatthaya 1st March 2560/2017

พิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศประชุมเตรียมงาน “วันสติโลก”

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รุ่นที่ ๒๓
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โครงการการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

ประชุมพัฒนาและปรับปรุงการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

การให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต ๔ คณะ

  รุ่นที่ ๑ สายวิชาการ
วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความ

เป็นเลิศ รุ่นที่ ๑ สายวิชาการ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒ สายปฎิบัติการวิชาชีพ 

ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา

วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กองกิจการนิสิตจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้

และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต ๔ 

คณะ (หลักสูตรภาษาไทย) โดยในภาคเช้า เปิดงานโดย 

พระราชปริยัติกวี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ต่อมา บรรยายพิเศษ บทบาทนิสิตกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา ตามกระบวนการ PDCA โดย พระศรีศาสน

บัณฑิตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และ ผศ.ดร. 

ประพันธ์ ศุภษร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุม

โซน C อาคารเรียนรวม

ผู้บริหารสำานักงานประกันคุณภาพจากส่วนกลาง 

ร่วมประชุมกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร

วิทยาลัยสงฆ์นครลำาปาง เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี

พระราชธรรมาลังการ ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์

นครลำาปางเป็นประธาน ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครลำาปาง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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ประชุมพัฒนาและปรับปรุงการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

การให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต ๔ คณะ

พิธีประทานรางวัล “เสาอโศก ผู้นำาศีลธรรม”

เตรียมจัดสร้างหอจดหมายเหตุพระพรหมบัณฑิต

พิธีปิดโครงการ “การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ”

โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

เสด็จพระราชดำาเนินมาประทานรางวัล “เสาอโศก ผู้นำาศีลธรรม”

 ผู้ทำาคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ในการนี้ 

พระพรหมบัณฑิต , พระเมธีธรรมาจารย์ , และ 

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ได้รับ รางวัลเสาอโศก

ในที่นี้ด้วย ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล 

จ.นครปฐม

พิธีปิดโครงการ “การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแก่งความเป็นเลิศ” 

(Knowledge Management to Organization Excellence) 

พระราชวรเมธี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ได้เมตตาเป็น

ประธานในพิธีปิด และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ 

“การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแก่งความเป็นเลิศ” 

(Knowledge Management to Organization Excellence) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ระยะที่ ๑ “พัฒนาบุคลากร ด้านการจัดการความรู้” รุ่นที่ ๒ ระหว่าง

วันที่ ๑๓ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑-๒ อาคาร มวก.

๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี เชิญประชุมคณะกรรมการจัดสร้างห้องหอ-

จดหมายเหตุพระพรหมบัณฑิต เพื่อให้กรอบ และแนวทางในการทำางาน โดย

ให้เริ่มจากการทำา KM คือการรวบรวมประวัติชีวิต การทำางานทั้งหมด แล้วจึง

จำาแนกหมวดหมู่ แล้วนำาไปออกแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อนำาเสนอให้เกิดแรง

บันดาลใจแก่อนุชนคนรุ่นหลังต่อไป ทั้งนี้ ได้แบ่งการทำางานออกเป็น ๒ ระยะ 

คือ ระยะที่ ๑ ให้รวบรวมจัดทำาเป็นห้องสมุดพระพรหมบัณฑิต โดยใช้สถานที่

ชั้น ๔ ของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และระยะที่ ๒ ให้ขยายไปสู่การพัฒนา

หอจดหมายเหตุพระพรหมบัณฑิต ซึ่งจะสร้าง ณ ห้องสมุดวิทยาลัยพุทธศาสตร์

นานาชาติ ( IBSC ) จะแล้วเสร็จในอีก ๓ ปีข้างหน้า

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
      จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
   

16

ข่าว ประชาสัมพันธ์ มจร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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