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พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมจร 

ไดรับนิมนตเปนผูแทนศาสนาสำคัญในประเทศไทย

ขึ้นกลาวสัมโมทนียกถาในพิธีฉลองครบรอบ ๔ ป 

ที่สมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิส 

ไดรับเลือกจากสภาคารดินัล

มจร มอบพระไตรปฎกฉบับสากลหนึ่งเดียวของโลก 

รวมหลักธรรมคำสอนของพระบรมศาสดา 

๓ นิกายหลักไวในเลมเดียว ใชเวลารวบรวมนานกวา ๗ ป 

ตีพิมพหนึ่งหมื่นเลมกระจายทั่วโลก

คณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ และนิสิตวิทยาลัยสงฆนครนาน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เฝาฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ 

ลานพระบรมธาตุแชแหง อานตอหนา ๒

อานตอหนา ๗

อานตอหนา ๑๒



 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
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วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ณ ลานพระบรมธาตุแช่แห้ง ด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงเปิดงานและทรงร่วม

เดิน ในงานเดินเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ 

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ทรงพระดำาเนินนำาขบวนออกจากข่วงเมืองน่าน ไปยังวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง เป็นระยะทาง ๓.๒๖ กิโลเมตร 

จากนั้นทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระบรมธาตุแช่แห้ง พระสุนทรมุนี ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เจ้าอาวาสวัด

มิ่งเมือง รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ทูลเกล้าฯ ถวายพระพุทธรูป พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกีย

รติฯ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง เจ้าคณะอำาเภอภูเพียง ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลฯ ตามพระราชอัธยาศัย ในนามมูลนิธิพระ

มหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง และถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการสร้างสะพานและอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ในโครงการฯ ก่อสร้าง ๒๘๐ ล้านบาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
                   เสด็จพระราชดำาเนินมาในงานเดินเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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พิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๓ ประจำาปี ๒๕๖๐

 พระพรหมสิทธิ ประธานสำานักงานกำากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัด

สระเกศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๓ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

ในการจัดโครงการฯในครั้งนี้มีพระสังฆาธิการ ที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามาอบรมเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 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

พิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

รุ่นที่ ๒๓ ประจำาปี ๒๕๖๐ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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รองผู้ว่าหนองคาย เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

พระราชปริยัติกวี 

๑ มีนาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย จัดโครงการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาแก่คณะกรรมการตรวจ

ประเมินการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ระหว่าง

วันที่ ๑-๒ มีนาคม ณ ห้องประชุม มวก ๔๘ พรรษา 

มจร โดยวิทยากรกลาง สกอ คือ ผศ.ปรานี พรรณ

วิเชียร และ ร.ศ.ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ มีผู้เข้าร่วมทั้งจาก

ส่วนกลางและวิทยาเขต วิทยาลัย ๙๙ รูป/คน

โครงการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร (แนะแนวการศึกษา) คณะมนุษย์ศาสตร์

วันพุธที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร (แนะแนวการศึกษา) คณะมนุษย์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระมหาเผื่อน รองคณบดีฝ่าย

บริหาร เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาท จากนั้นมีการบรรยายเรื่อง “แนะแนว

การศึกษาในสาขาวิชาที่สนใจ” โดยหัวหน้าภาควิชา 

๑. ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย

๒. ผศ.ดร. วีระกาญจน์ กนกกมเลศ หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ

๓. ผศ.ดร. สิริวัฒน์ ศรีเครือดง หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา

ดำาเนินรายการโดย ผศ.ดร. เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์โซน B อาคารเรียนรวม

Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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รองผู้ว่าหนองคาย เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

พระราชปริยัติกวี 
ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารเรียนรวมวิทยาลัยสงฆ์นครพนมแห่งใหม

นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานวาง

ศิลาฤกษ์ อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยมีพระราชรัตนาลง

กรณ์,ดร.รองอธิการบดี มจรใวิทยาเขตหนองคาย และเจ้าภาพ นายนคร 

คันธอุลิส นายวรากร เจียรเสริมสิน นางเพ็ญศรี จารุวัฒนะ นางยาใจ จารุ

วัฒนะ นางอมรรัตน์ คันธอุลิศ และ ผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนสาธุชน

ที่เลื่อมใสศรัทธรา ร่วมในงานพิธีอันเป็นมงคล ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา 

๑๐.๕๙ น.

เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. พระศรีศาสนบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ประกันคุณภาพ และคณะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดทำา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

และ เวลา ๑๑.๐๐ น. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เดินทางมาถึง

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร โดย พระครูสิริเจติยานุกิจ ผู้อำานวย

การวิทยาลัยสงฆ์นครพนม พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต 

ได้ให้การต้อนรับ ในการนี้ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. 

ได้เข้านมัสการองค์พระธาตุพนม  เวลา ๑๒.๓๐ น. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เดินทางไปสถานที่ก่อสร้างวิทยาลัย

นครพนมแห่งใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคาร

เรียนรวมวิทยาลัยสงฆ์นครพนมแห่งใหม่ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เดินทางมา

ถึงวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ร่วมประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดทำารายงานการประเมินตนเอง ณ ห้อง

ประชุมพระเทพวรมุนี เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำาเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยสงฆ์

นครพนม

โครงการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร (แนะแนวการศึกษา) คณะมนุษย์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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พระสุนทรมุนี

“สาธยายพระไตรปิฎก”
พระเมธีธรรมาจารย์ เป็นประธานเปิดโครงการ “สาธยายพระไตรปิฎก” โดยคณะมนุษย์ศาสตร์ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์

นำาคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ร่วมทำาบุญตักบาตร

วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำานวยการ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้

อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุ

แช่แห้ง พระอารามหลวง พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ได้ร่วมทำาบุญตักบาตร ในงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุ

เจ้าภูเพียงแช่แห้ง โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง เป็นรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี นายไพศาล วิมลรัตน ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประกอบพิธีอัญเชิญน้ำาสรงพระราชทานฯ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประเคนถวาย

องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตร จำานวน ๑๐ ไตร ถวายแด่พระสงฆ์

เจริญพุทธมนต์ พร้อมด้วยการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ คนดีศรีภูเพียง 

ผู้บำาเพ็ญคุณประโยชน์ในอำาเภอภูเพียง ประจำาปี พ.ศ.๒๕๖๐ และมอบ

เกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมและเจริญพุทธมนต์ ในงานประเพณี

หกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำาปี พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัด

พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ 

เป็นประธานเปิดโครงการ “สาธยายพระไตรปิฎก” โดยคณะมนุษย์

ศาสตร์ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ ได้บรรจุโครงการสาธยายพระ

ไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร ไว้ในแผนปฎิบัติการในปีงบประมาน ๒๕๖๐ 

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต อุบาสก 

อุบาสิกา ได้มีโอกาสบำาเพ็ญบุญกุศลตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ โดยมีผู้

เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งสิน ๕๐๐ รูปคน ณ ห้องประชุม มวก. ๔๘ 

พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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พระพรหมบัณฑิต
เป็นผู้แทนศาสนาสำาคัญในประเทศไทยขึ้นกล่าวสัมโมทนียกถาในพิธีฉลองครบรอบ ๔ ปี ที่สมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิส

กองสื่อสารองค์กร
จัดโครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพขององค์กร

 วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. 

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

คมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้า

อาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับนิมนต์เป็นผู้แทนศาสนาสำาคัญ

ในประเทศไทยขึ้นกล่าวสัมโมทนียกถาในพิธีฉลองครบรอบ ๔ ปี 

ที่สมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิส ได้รับเลือกจากสภาคาร์ดินัล

ให้ดำารงตำาแหน่งเป็นโป๊ปหรือประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักร

โรมันคาทอลิกองค์ปัจจุบัน ณ นครวาติกัน

 พิธีฉลองครั้งนี้มีขึ้นที่โบสถ์อัสสัมชัญ บางรัก 

กรุงเทพมหานคร จัดโดยสภาประมุขแห่งบาทหลวง

โรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย อันเป็นองค์กรปกครองสูงสุด

ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทย ปัจจุบันมี

คาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานสภา

 ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยผู้แทนศาสนาสำาคัญ

ในประเทศไทย อธิบดีกรมการศาสนา ผู้แทนองค์การพุทธ

ศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และสมณทูตจากนครวาติกันประจำา

ประเทศไทย

การอบรมสัมมนาการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นนักสื่อสาร

ที่มีประสิทธิภาพขององค์กร จัดโดยกองสื่อสารองค์กร 

ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560

สัมมนาหัวข้อ “การสื่อสารเพื่อองค์กรสันติสุขประสาน

ใจ” โดยพระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท กิจกรรมเต็ม

ไปด้วยความสุข สนุก และได้ข้อคิดในการทำางานการ

อยู่ร่วมกันกับผู้อื่น และอื่นๆอีกมากมาย จากนั้น พระ

เมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และ

เผยแผ่ เป็นประธานให้โอวาทและกล่าวปิดกิจกรรม ณ 

ห้องประชุม ชั้นg อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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โครงการเสริมหลักสูตรกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปิดการแข่งขันกีฬาของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ๑๒ สถาบัน 

วันพุธที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการเสริมหลักสูตรกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

ร่วมกับ ดำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

และกองกิจการนิสิต สำานักงานอธิการบดี โดยมี พระครูปริยัติ

กิตติธำารง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ต่อ

มากิจกรรม “ข้อคิดเพื่อชีวิตก้าวเดิน” ได้รับฟังข้อคิดดีๆในการ

ทำางานภาพนอกมหาวิทยาลัยจาก คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ 

ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซนB อาคารเรียนรวม

วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

พระราชวรเมธี ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร เป็นประธาน ใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น 

๔ อาคารสำานักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา

ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็น

ประธานปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเม้นต์ของมหาวิทยาลัย

ในจังหวัดเชียงใหม่ ๑๒ สถาบัน ครั้งที่ ๗ ประจำาปี ๒๕๖๐ 

พร้อมมอบธงให้กับเจ้าภาพแข่งขันครั้งที่ ๘ ปี ๒๕๖๑ 

มีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลน

ราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตล้านนา ( มมร. ) ณ สนามอินทนิน มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ อำาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๗ เมษายน ๒๕๖๐

ครั้งที่ ๗ ประจำาปี ๒๕๖๐

Mahachulalongkornrajavidyalaya University



มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
      จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ประชุมร่วมกับปลัดกระทรวง/สกอ./สพฐ./สนง.พุทธศาสนาแห่งชาติ

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

พระราชวรเมธี ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร เป็น

ประธานในการประชุมคณะกรรมการการเงินและ

ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้ง

ที่ ๔/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำานักงาน

อธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา

วันที่19 เม.ย.60 เวลา09.30 น. 

ณ กระทรวงศึกษาธิการ พระเดชพระคุณพระราชวร

มุนี,ดร.รองเจ้าคณะภาค6,รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

นิสิตและ รก.ผู้อำานวการสถาบันภาษา เป็นผู้แทน

คณะสงฆ์ประชุมร่วมกับปลัดกระทรวง/สกอ./สพฐ./

สนง.พุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อทบทวนปรับปรุง พรบ.

พระปริยัติธรรม ตามมติ ครม.เพื่อกลับนำาเข้าให้ครม.

พิจารณาอีกครั้งก่อนประกาศใช้ตามขั้นตอนต่อไป

พระราชวรเมธี ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร 

เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปีกอง

ทุนสำารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ซึ้งจดทะเบียนแล้ว ประจำาปี ๒๕๖๐ ณ ห้อง

เธียเตอร์ โซน C อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย อยุธยา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
      จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตผู้สำาเร็จการศึกษา ประจำาปี ๒๕๖๐

พิธีซ้อมรับปริญญาบัตรสำาหรับบัณฑิตรุ่น ที่ ๑๑

วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ : เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

นิสิตผู้สำาเร็จการศึกษา ประจำาปี ๒๕๖๐ ภายใต้โครงการ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตที่

กำาลังจะสำาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต ให้ก้าวเข้าสู่วิชาชีพอย่าง

มั่นคง มีความรู้ดี ปฏิบัติดี ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

อย่างแท้จริง มีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่ศาสน

ธรรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อันเป็นการสนองงานพระ

ศาสนาและกิจการคณะสงฆ์ ตลอดทั้งสังคมและประเทศชาติ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงความยินดี

แก่นิสิตที่กำาลังจะสำาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ 

พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.รองผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์นคร

น่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และได้

บรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณค่าความเป็นบัณฑิตของวิทยาลัย

สงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ” ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชย

กุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธาน

ในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ และได้รับเกียรติจาก นายนภดล ชาญชัย

ภูวดล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำา สำานักงานจัดหา

งานจังหวัดน่าน ให้ความรู้ในเรื่อง “ภาวะตลาดแรงงาน และ

อัตราค่าจ้าง แรงงานขั้นต่ำา ตำาแหน่งงานว่าง เทคนิคการ

สมัครงาน การสัมภาษณ์เพื่อให้ได้งาน และกฎหมายเกี่ยวกับ

อาชีพต่างๆ” ณ ศาลาหลวง พุทธมณฑลจังหวัดน่าน วัดพระ

ธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ พระเดชพระคุณ พระราชธรรมสารสุธี 

ดร. ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษเมตตาเป็นประธานจัดพิธีซ้อมรับ

ปริญญาบัตรสำาหรับบัณฑิตรุ่น ที่ ๑๑ ของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

รุ่นที่ ๖๒ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย ณ 

ห้องประชุมพระมงคลวุฒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์

ศรีสะเกษ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ในการนี้ยัง

ได้รับเมตตาบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติศาสนกิจรูปแบบใหม่ โดย 

พระมหาประยูร โชติวโร ผอ.กองกิจการนิสิต มจร.ขอบคุณใน

ความเมตตา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตผู้สำาเร็จการศึกษา ประจำาปี ๒๕๖๐ โครงการการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนแผนการเรียนรู้ 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

ประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการสมาคม มหาวิทยาลัย 

วันพุธที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.อธิการบดีเป็นประธานในการประชุม

สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำานักงาน

อธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐น.

พระพรหม ศ.ดร.อธิการบดีเป็นองค์ประธานในประชุมเตรียม

ความพร้อม คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการสมาคม 

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๓ และ พิธีเฉลิม

ฉลองวันวิสาขบูชา วันสำาคัญสากลของโลกประจำาปี ๒๕๖๐ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำานักงาน

อธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา

โครงการการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนแผนการเรียนรู้ 

สำาหรับนิสิตสาขาสังคมศึกษาและสาขาการสอนภาษาอังกฤษที่

จะออกฝึกปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2560 

นี้ โดยมีพระครูสิริเจติยานุกิจ ดร. ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์

นครพนม เป็นประธานในพิธี พระชิดชัย กตธมฺโม ตัวแทน

นิสิต กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุดม คำาขาด 

อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์และ 

ผศ.ดร.วิไลวรรณ วิภาจักษณกุล อาจารย์ประจำาคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์มาเป็นวิทยากร มีคณาจารย์ เจ้า

หน้าที่ และนิสิตคณะครุศาสตร์ ทั้ง ๒ สาขาวิชา เข้าร่วมรับฟัง

การอบรม ณ ห้องประชุมพระโสภณเจติยาภิบาล ชั้น ๓ อาคาร

เรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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มจร มอบพระไตรปิฎกฉบับสากลหนึ่งเดียวของโลก รวมหลักธรรมคำาสอนของ

พระบรมศาสดา 3 นิกายหลักไว้ในเล่มเดียว ใช้เวลารวบรวมนานกว่า 7 ปี ตีพิมพ์

หนึ่งหมื่นเล่มกระจายทั่วโลก

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย 

ฐานะประธานสมาคมวิสาขบูชาโลก CBT เปิดเผยว่า ปัญหาอย่างหนึ่งในการเผย

แพร่พระพุทธศาสนา คือ เรื่องของการรวบรวมหลักธรรมคำาสอนของพระบรม

ศาสดา มีความแตกต่างกันทั้งลักษณะทางกายภาพ ภูมิศาสตร์ และที่สำาคัญคือ

คำาสอนของแต่ละศาสดานั้นมีรากเง้าไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นนิกาย เถรวาท 

มหายาน และวัชรยาน จึงมีการถกเถียง ไม่ยอมรับซึ่งกันและกัน ที่ผ่านมามีการ

แปลคำาสอนไปคนละทิศละทางตามความเชื่อที่แตกต่างกัน ขาดการจัดเรียงเป็น

หมวดหมู่ ขาดการยอมรับซึ่งกันละกันไม่มีเอกภาพ

อธิการบดี มจร กล่าวต่อว่า เมื่อการประชุมสมัชชาศาสนาโลกช่วง พ.ศ.2553 ที่

ประชุมจึงมีมติให้มีคณะทำางานรวบรวมหลักธรรม คำาสอน ขององค์สัมมาสัมพุทธ

เจ้าแต่ละนิกาย ทั้ง 3 นิกาย ได้แก่ เถรวาท มหายาน และวัชรยาน นำามาเรียบ

เรียงไว้ด้วยกันอย่างถูกหลักวิชาการ ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาพุทธนิกายต่างๆ

ทั่วโลก อาทิ ประเทศไทย จีน ญี่ปุ่น ศรีลังกา พม่า ทิเบต เป็นต้น เพื่อค้นหาคำา

สอนของพระบรมศาสดาแต่ละนิกาย หาแก่นนำามาบูรณาการกันจนลงตัวเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน เช่น หลักไตรสิขา ศีล สมาธิ และปัญญา 

นิกายเถรวาทสอนว่าอย่างไร นิกายมหายานสอนว่าอย่างไร และนิกาย วัชรยาน

สอนว่าอย่างไร ค้นหาแก่นแท้ของคำาสอน ความเชื่อของแต่ละประเทศ แต่ละ

นิกาย พระบรมศาสดาสอนว่าไว้อย่างไร จากนั้นนำามาเรียบเรียง แบบเข้าใจง่าย 

ด้วยภาษาอังกฤษภาษากลางก่อน โดยมีปีเตอร์ ฮาร์วีย์ ชาวประเทศอังกฤษ เป็น

บรรณาธิการทั่วไป และพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. เป็นบรรณาธิการหลัก

“คณะทำางานได้ใช้เวลารวบรวม ถกเถียงกัน เป็นเวลานานกว่า 7 ปี ในที่สุด

ก็ได้หนังสือพระไตรปิฎกฉบับสากล (Common Buddhist Text : CBT ) ซึ่ง

รวบรวมจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนา รวบรวมคำาสอนพระพุทธศาสนา 

3 หมวด ได้แก่ หมวดพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ มีทั้งสิ้น 12 บท 

มจร มอบพระไตรปิฎกฉบับสากลหนึ่งเดียวของโลก

พร้อมเชิงอรรถชัดเจน รวบรวมไว้ในเล่มเดียวด้วยรูปเล่มสีแก่นขนุน สวยงาม ภาษาถูก

ต้อง เข้าใจง่าย เรียบเรียงจากหลักหัวใจพระพุทธศาสนา นิกาย เถรวาท มหายาน และ

วัชรยาน จนกลายเป็นพระไตรปิฎกฉบับสากลขึ้น สามารถนำาไปวางไว้ตามสนามบิน 

โรงแรมทั่วโลกได้ทันที ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลกอย่างยั่งยืน 

และเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก พ.ศ.2560นี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงเปิดตัวหนังสือเล่มพระไตรปิฎกฉบับเดียวของโลกตีพิมพ์

จำานวนหนึ่งหมื่นเล่ม ก่อนแจกจ่ายไปยังวัด สถานทูต ทั่วโลก ซึ่งจะช่วยให้ประชากรโลก มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมคำาสอนของศาสนา

พุทธได้อย่างท่องแท้ ที่สำาคัญจะเป็นหนทางช่วยให้พระพุทธศาสนา มีความมั่นคงยั่งยืนอีกด้วย ” พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี”

Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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มจร มอบพระไตรปิฎกฉบับสากลหนึ่งเดียวของโลก ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ( Proceedings)

มอบรางวัลจำานงค์ ทองประเสริฐ 

สัมมนาการพัฒนากิจการคณะสงฆ์ในยุค Thailand 4.0

วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นองค์ประธานใน

การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

( Proceedings) หลักสูตร์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชาการ

รัฐประศาสนศาสตร์ จากนั้น พระพรหมบัณฑิต,ศ.

ดร.อธิการบดีได้มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานเครื่อ

ข่ายที่ร่วมจัดประชุมและผู้สำาเร็จการศึกษา และ 

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์

ไทยกับ Thailand 4.0” ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ 

โซน B อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย อยุธยา

วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานมอบรางวัลจำานงค์ ทอง

ประเสริฐ แก่ผู้มีผลงานดีเด่น เนื่องในงานวันจำานงค์ ทอง

ประเสริฐ ครั้งที่ ๑๕ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๕๐ 

พรรษา สมเด็จพระปิยมหาราช (มหาจุฬาบรรณาคารชั้น 

๔) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การสัมมนา เรื่อง มิติใหม่การพัฒนากิจการคณะสงฆ์ในยุค 

Thailand 4.0 โดย พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย พระศรีธวัชเมธี รองผู้อำานวยการศูนย์

อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศาสตราจารย์พิเศษจำานงค์ ทองประเสริฐ ที่ปรึกษาอธิกาบ

ดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในวันอังคารที่ 2 พ.ค.60 เวลา14.00 น. ณ ห้องประชุม 

ปัญญาภรณ์ ชั้น3 อาคารห้องสมุดประชาชนเฉลิมราช

กุมารี วัดไร่ขิง วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี อำาเภอ

สามพราน จังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
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ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ

ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เป็นประธานสงฆ์สวดถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เจ้าชายฤทธีราชวงศ์ ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์สหไมตรี มหาเสนาราชมิตตราภรณ์

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการ

ศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาระดับบัณฑิต

ศึกษาสำาหรับนักศึกษานานาชาติทั่วโลกที่สนใจศึกษา

พระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ ปัจจุบันวิทยาลัย

พุทธศาสตร์นานาชาติเป็นที่รู้จักแพร่หลายและทำาให้มี

นักศึกษามาศึกษามากขึ้นตามลำาดับ และจากการที่เป็น

สถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติจึงได้มีการจัดการ

ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ร่วมมือกับสถาบันการ

ศึกษาชั้นนำาเพื่อจะได้ให้นิสิตนักศึกษาและผู้ที่มีความ

สนใจ ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความ

เห็น กับนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ จะได้พัฒนาองค์

ความรู้ และประสบการณ์ในด้านพุทธศาสตร์และศาสตร์

สมัยใหม่ ณ ห้องเธียเตอร์ โซนซี อาคารเรียนรวม มจร 

วังน้อย อยุธยา วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๕ พ.ค.๖๐ พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชธรรมสารสุธี 

ดร.รองจจ.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เมตตาเป็นประธานสงฆ์สวด

ถวายเป็นพระราชกุศลฯ คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ ที่วัดสโรงใหญ่ 

อ.อุทุมพรพิสัยในการนี้หลวงพ่อเมตตามอบตราตั้งไวยาวัจกรวัดสอง

ท่านและมอบข้าวสาร ๔๐ ถุงอนุเคราะห์โยมในสังกัดวัดโดย   

พระมหาขุนทอง เขมสิริ ดร.เจ้าอาวาสวัดสำาโรงใหญ่ อ.ประจำาศูนย์

บัณฑิต วส.ศรีสะเกษ เมตตาเอื้อเฟื้อมา กราบอนุโมทนา และมีท่าน

สุริยัน สารบุตร ผอ.สนง.พุทธ จว.ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พระสงฆ์

สามเณร สาธุชนร่วมพิธีจำานวนมาก

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เจ้าชายฤทธีราชวงศ์ ศรีสุวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ผู้พิทักษ์สำานักราช

เลขาธิการพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ถวายเครื่องราช

อิสริยาภรณ์สหไมตรี มหาเสนาราชมิตตราภรณ์ แด่ พระธรรมปัญญา

บดี นายกสภามหาวิทยาลัย มจร ,พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี 

มจร และพระสุธีวีรบัณฑิต ดร. ผอ.สำานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ

บริการสังคม มจร ณ หอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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การประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ

พิธีเฉลิมฉลอง วันวิสาขบูชา วันสำาคัญสากลของโลก

เจ้าชายฤทธีราชวงศ์ ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์สหไมตรี มหาเสนาราชมิตตราภรณ์

วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

การประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธ

ศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๓ ระหว่าง ๖-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย 

จ.พระนครศรีอยุธยา ภายใต้หัวข้อ “ สติ : วิถีปฏิบัติและวิถีแห่งการ

ประยุกต์บนฐานแห่งความกรุณา “

 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกล

มหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเปิด งานวันวิสาขบูชาโลก วันสำาคัญ

สากลโลก ครั้งที่ 14 และกล่าวธรรมกถา ว่า ในนามคณะสงฆ์ไทยขอ

ต้อนรับคณะสงฆ์นานาชาติด้วยไมตรีจิต หากโลกเรามีความมืดมิดจะ

ทำาให้มนุษย์มีความกระทบกระทั่งกันเบียดเบียนกัน เพราะความมืด เป็นความ

มืดบอดทำาให้มีการเบียดเบียนกันและกัน ซึ่ง พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ ปัญญา

เป็นแสงสว่างในโลก “ ปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเกิดการอบรมภาวนา 

ทำาให้เรามองโลกตามความเป็นจริง ซึ่งชาวโลกเห็นความสำาคัญของวัน

วิสาขบูชาเป็นวันสำาคัญของโลก เราทั้งหลายควรบ่มเพาะปัญญาตามรอยของ

พระพุทธเจ้า เป็นแสงสว่างที่แท้จริง ก้าวข้ามพ้นความมืดมน ด้วยการมีสติ

ในการดำาเนินชีวิต ในวันวิสาขบูชาครั้งนี้ขอให้ท่านทั้งหลายถึงพร้อมด้วยสติ

ปัญญา ขอพระสัจจธรรมจงอยู่สิ้นกาลนานเทอญ ณ หอประชุม มวก ภายใน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ภายในงาน

มีกิจกรรมวิชาการหลากหลาย มีการประชุมพหุภาคีระหว่างสมาชิก สมาคม

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ซึ่งมาจากหลายหลายประเทศร่วม

กันประชุม โดยแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ 1.Curriculum Development 

2.IABU Members and Their Roles 3.Ouality Assurance Quality 

Control 4.MOUS that have been signed between members 

since 2007 5. Meditation Practice in the Curriculum

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา

นานาชาติครั้งที่ 3 และพิธีเฉลิมฉลอง วันวิสาขบูชา วันสำาคัญสากลของโลก พระพรหม

บัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดเผยภายหลังการจัด

ประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติครั้งที่ 3 เนื่องในวัน

วิสาขบูชา วันสำาคัญสากลของโลก ร่วมกับผู้นำาชาวพุทธและพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมประชุม

จาก 84 ประเทศทั่วโลก ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม ภายใต้หัวข้อ “สติ:วิถีปฏิบัติและวิถีแห่ง

การประยุกต์บนฐานแห่งความกรุณา” ที่ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ว่า การประชุม

วิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติครั้งที่ 3 ได้สิ้นสุดลงแล้ว จาก

นี้จะรวบรวมเป็นรายงานวิชาการเกี่ยวกับเรื่องการใช้สติในการบำาบัดความเครียด ซึ่งเกิดจาก

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุ่มแพทย์ นักจิตวิทยา นักปรัชญา และพระวิปัสสนาจารย์ทั้ง 

3 นิกาย คือ เถรวาท มหายาน และวัชรยาน เสนอต่อที่ประชุมวิสาขบูชาโลก ที่ประเทศศรีลังกา

เป็นเจ้าภาพ ในระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2560 ที่จะเกิดขึ้นนี้

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
      จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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ข่าว ประชาสัมพันธ์ มจร.
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