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มหาจุฬาสาร

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย และ ประธานคณะกรรมการสมาคมสภาสากลวัน

วิสาขบูชาโลก

ค่าย“ยุวชนอาเซียนเพื่อสันติภาพ ภาษา และวัฒนธรรม” 

ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อ “พหุวัฒนธรรม” (Multi-Culturalism)

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำานวยการสถาบันภาษา และผู้อำานวย

การหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดเวียนเทียนเนื่องใน

วันวิสาขบูชา จัดโดยฝ่ายธรรมวิจัย ร่วมกับฝ่ายอาคารสถานที่ เป็น

วันพระจันทร์เต็มดวงท้องฟ้าแจ่มใส เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ น.
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 ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UNCC) พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ ประธานคณะกรรมการสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก 

ได้กล่าวปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๘ ๑๐ ประการดังนี้

๑. จัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสากลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. จัดทำาสหบรรณานุกรมทางพระพุทธศาสนา ระยะที่ ๑ ที่เชื่อมบรรณานุกรม พระไตรปีฎกทุกฉบับเข้าด้วยกันในระบบออนไลน์

๓. เพื่อแก้ไขระบบวิกฤตการณ์และเพื่อแก้ไขวิกฤตของโลกทุกรูปแบบ กระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ใส่ใจต่อหลักปฏิจจสมุ

ปบาท ส่งเสริมให้มองโลกในแง่ดีว่า เราสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยอาศัยปัญญาและกรุณา 

๔. กระตุ้นเตือนปัจเจกชนทุกคน โดยเฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบให้ส่งเสริมการพัฒนาสตรีทั่วโลก

๕. กระตุ้นเตือนให้หน่วยงานภาครัฐและองค์การนอกภาครัฐทั้งหมดลงทุนด้านการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น

๖. ส่งเสริมการพัฒนาจิตใจส่วนบุคคลและการเปลี่ยนเปลงทางโครงสร้างในระดับสังคมเศรษฐกิจ กฎหมายและการเมือง โดยอาศัยการ

ใช้ชีวิตเรียบง่าย มีหลักจริยธรรมที่ดีงาม

๗. เรียกร้องให้มีความพยายามในการบรรเทาทุกข์สำาหรับภัยธรรมชาติและภัยแล้งต่างๆ โดยใช้ความกรุณาเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์

๘. กระตุ้นเตือนให้รัฐบาลและภาคประชาชนในประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งประเทศเพื่อนบ้านหาทางแก้ไขสถานการณ์ที่ล่อแหลมและ

ระบบนิเวศที่เปราะบางในลุ่มแม่น้ำาโขง 

๙. สนับสนุนผู้นำาชาวพุทธ ดำาเนินการพบปะแลกเปลี่ยนกับศาสนาอื่นให้มากยิ่งขึ้น 

๑๐. นำาหลักการที่มีอยู่ในนิกายต่าง ของพระพุทธศาสนามาแก้ไขศึกษาสังคม เช่น การเจริญสติ กรุณา ปัญญา 

๘๔ ประมุขสงฆ์ออกปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๘
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
      จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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 งานวันครบ ๕๔ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำาลึก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันพุธที่ ๑ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘ ช่วงเช้า คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตคณะครุศาสตร์ ประกอบพิธีการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ บวงสรวง

พระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช และนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร จากนั้นเดินธรรมยาตราจากอาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎกสู่หอ

ประชุม เมื่อเข้ามาในพิธีมีพระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ 

รูป ทักษิณานุปทานเเด่บุรพาจารย์คณะครุศาสตร์

เวลา ๑๐.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง”ครูอาชีพจากอดีตสู่ปัจจุบัน” ณ หอ

ประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

คณะครุศาสตร์ได้เปิดทำาการเรียนการสอนเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๐๔ เป็นต้นมา ได้ปฏิบัติตามพันธกิจตลอดมา และการจัดงานใน

ครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำานวน ๕๐ รูป/คน และมีผู้เข้าร่วมจากส่วนกลางและวิทยาเขตจำานวนทั้งสิ้น ๖๕๐ รูป/คน

งานวันครบ ๕๔ ปี ครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



 ค่าย“ยุวชนอาเซียนเพื่อสันติภาพ ภาษา และวัฒนธรรม” ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อ “พหุวัฒนธรรม” (Multi-Culturalism)

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำานวยการสถาบันภาษา และผู้อำานวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา ร่วมกับศูนย์อาเซียน

ศึกษา ได้นำายุวชนอาเซียนจาก ๑๐ ประเทศ บวก ๓ คือ จีน เกาหลี และญี่ปุ่น ทำากิจกรรม ณ จังหวัดอยุธยา และ บ้านท่าคอยนาง 

จ.ศรีสะเกษ ภายใต้โครงการ “ยุวชนอาเซียนเพื่อสันติภาพ ภาษา และวัฒนธรรม” ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อ “พหุวัฒนธรรม” (Multi-Cultur-

alism) ระหว่าง ๑ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ กิจกรรมหลักประกอบด้วยการศึกษา และเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่าง การดำานา

อาเซียน การสอนหนังสือนักเรียน การทำากิจกรรมขนมไปรกะสัง การเยี่ยมชมวัฒนธรรมเขมร ลาว และกูย และการแสดงวัฒนธรรม

ระหว่างกัน ทั้งนี้ มหาจุฬาฯ ได้สนับสนุนโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนานิสิต คณาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้ 

และพัฒนาตัวเองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และอยู่ร่วมกับประชาคมอาเซียนบวกสามได้อย่างสันติสุขต่อไป

ค่าย“ยุวชนอาเซียนเพื่อสันติภาพ ภาษา และวัฒนธรรม” 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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 ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวาย

เป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา

๑๒ สิงหามหาราชินี และพิธีทำาสามีจิกรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. พระธรรมสุธี นายกสภา

มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวให้โอวาท จากนั้นพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ขึ้นนั่งประจำาที่ และพระมหา

ธนัท อมรหิโต นายกองค์กรนิสิต พร้อมด้วยผู้แทนนิสิตต้นเสียง กล่าวนำานิสิตทำาสามีจิกรรมและกล่าวคำาไหว้ครู ต่อด้วยผศ.ดร.สุรพล 

สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรม

ราชินีนาถ และกล่าวอาเศียรวาท ดร.แสวง นิลนามะ หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา ขับเสภาเฉลิมพระเกียรติ และจากนั้นเป็นการ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ อธิการบดีให้ศีล และเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตรฯ ณ อาคาร มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัด

เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา จัดโดยฝ่ายธรรมวิจัย 

ร่วมกับฝ่ายอาคารสถานที่ เป็นวันพระจันทร์เต็มดวง

ท้องฟ้าแจ่มใส เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ น. นำาโดย พระ

มหาโชว์ ทสฺสนีโย ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมพระพุทธ

ศาสนาและบริการสังคม และสาธุชนเป็นจำานวนมาก 

เวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเคยจัดเป็นประจำา

ทุกปี ณ หอพิพิธภัณฑ์พระไตรปีฎก มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

 พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร โครงการอบรมพระธร

รมฑูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑ ประจำาปี ๒๕๕๘ เฉลิมพระเกียรติ 

๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

วันพุธที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ อาคารหอประชุม มวก ๔๘ 

พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา โดย

มีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. กรรมการมหาเถร

สมาคม อธิการบดี ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระมหารัชมังคลา

จารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เป็นประธานในพิธี

มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่สำาเร็จการอบรม การอบรมพระธรรมฑูตสาย

ต่างประเทศรุ่นที่ ๒๑ นี้ เริ่มอบรมมาตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ถึงวัน

ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีผู้สำาเร็จการอบรมจำานวนทั้งสิ้น ๙๘ รูป

เวียนเทียนที่ มจร.

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร
 โครงการอบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑ ประจำ ปี ๒๕๕๘
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 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการทางวิชาการ 

ครั้งที่ ๑ คณะมนุษยศาสตร์ ในวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. 

๒๕๕๘ โดยมี พระครูปฐมวรวัฒน์ รองคณบดีคณะ

มนุษยศาสตร์ฝ่ายบริหาร เป็นประธานจุดธูปเทียนและ

กล่าวบูชาพระรัตนตรัย ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ 

รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฝ่ายวิชาการ กล่าวถวาย

รายงาน และ พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท,ผศ.ดร. 

คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี มีบรรยาย

พิเศษเรื่อง “ความสัมพันธ์และความเชื่องโยงการประกัน

คุณภาพการศึกษาของหลักสูตร” โดย รศ.ดร.อภินันท์ 

จันตะนี ณ ห้องสันติศึกษา ชั้น ๔ โซน D มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 การปฐมนิเทศนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยส่วนกลาง ประจำาปี ๒๕๕๘ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ - ๗ 

มิถุนายน ๒๕๕๘ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งเเต่เวลา ๐๙.๐๐ - 

๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์โซน C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ภาคเช้า พิธีเปิดโดยพระ

ราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร โดยมีพระราชวรมุนี,ดร. รอง

อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวรายงาน ต่อด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง 

รู้จักและภูมิใจในความเป็นลูกมหาจุฬาฯ โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

การนี้มีจำานวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ดังนี้

คณะครุศาสตร์ 

พระ ๒๔ รูป เณร ๖๖ รูป ช.๑๖ คน ญ. ๓๔ คน

คณะมนุษยศาสตร์ 

พระ ๒๓ รูป เณร ๕๒ รูป ช. ๖ คน ญ. ๙ คน

คณะสังคมศาสตร์ 

พระ ๗๙ รูป เณร ๖๕ รูป ช.๙ คน ญ. ๖ คน

คณะพุทธศาสตร์ 

พระ ๔๑ รูป เณร ๙ รูป ช.๔ คน ญ. ๓ คน

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการทางวิชาการ 

การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



 คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ชั้นปีที่ ๑ และ ปี ๓ (เทียบโอน) คณะสังคมศาสตร์ 

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมี 

พระครูปริยัติกิตติธำารง,ผศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวถวาย

รายงานต่อประธานในพิธี พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร. รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ ให้โอวาทและกล่าวเปิดการปฐมนิเทศ และ พระมหาบุญ

เลิศ อินฺทปญฺโญ, รศ. รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสังคมศาสตร์ กล่าว

ต้อนรับนิสิตใหม่และแนะนำาผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของคณะ

สังคมศาสตร์ ณ ห้องเธียร์เตอร์โซนC อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร เป็นองค์แสดงพระ

ธรรมเทศนา เนื่องในงานฉลองสมณศักดิ์ พระเทพมงคลวิเทศ เจ้า

อาวาสวัดไทย ลองแองเจลิส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระเชตุพน โดยมีคณะ

ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมพิธีในครั้ง

นี้ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ( ตามเวลาท้องถิ่น 

สหรัฐอเมริกา ) ณ วัดไทยลอสแองเจลิส

 วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตามเวลาท้องถิ่น สหรัฐอเมริกา 

ณ วัดไทยลอสแองเจลิส พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการต่างประเทศ ผู้อำานวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต รายงานการ

ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย งานด้านพระธรรมทูต ต่อที่

ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทย 

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปฐมนิเทศนิสิตใหม่

เทศนา เนื่องในงานฉลองสมณศักดิ์

การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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  เช้าวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้มีพิธีปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ ๒ จำานวน 

๑๕๐ คน โดยมีนักศึกษาบัณฑิตศึกษารุ่นที่ ๑ จำานวน ๑๕๐ คน เข้า

ร่วมรับน้องด้วย เริ่มตั้งแต่ ๐๙.๓๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ 

คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้เดินทางถึงพิธี ณ หอประชุมเธียร์เตอร์โซน

ซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย 

และเป็นประธานจุดธูปเทียนนำาบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวต้อนรับ 

ให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่

จากนั้น พระครูสังฆรักษ์กิตติพงษ์ สิริวฑฺฒโน ผู้อำานวยการหลักสูตรฯ 

ได้กล่าวต้อนรับ และให้โอวาท 

จากนั้นตัวแทนนักศึกษา รุ่นที่ ๑ ได้กล่าวต้อนรับและให้กำาลังใจรุ่น

น้อง 

จากนั้น ตัวแทนนักศึกษา รุ่นที่ ๒ ได้ถูกเชิญมากล่าวถึงแรงจูงใจใน

การมาเรียนที่นี่ ปัญหา และความลำาบากต่างๆ 

จนถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล ได้เป็นประธานนำา

ไหว้พระและปิดการปฐมนิเทศ

 วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการจังหวัดชลบุรี วัดใหญ่อินทา

ราม (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีไหว้ครูของนิสิตทุกชั้น

ปี โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชสิทธิวิมล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

ชลบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) เป็นประธาน

ในพิธี

ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิตศึกษา รุ่น ๒ 

พิธีไหว้ครูของนิสติทุกชั้นปี

การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “ปฐมนิเทศนิสิตคณะ

พุทธศาสตร์” ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.โดยมี พระสุธีธรรมานุวัตร,ผศ.,ดร. คณะ

บดีคณะพุทธศาสตร์เป็นประธาน พร้อมยังมีกิจกรรมต่างๆมากมาย 

เช่น แหล่รับขวัญนิสิต เล่าประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ณ ห้อง

เทียร์เตอร์โซนD อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย

 กองกิจการนิสิต สำานักงานอธิการบดี และสถาบันวิจัยพุทธ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)จัด “โครงการวิจัยและ

พัฒนาพระนิสิตสู่อุดมการ์ณพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม” เรื่อง การ

อบรมเพื่อพัฒนาการปฎิบัติศาสนกิจประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวัน

ที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องเทียเตอร์โซนC อาคารเรียน

รวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

มีการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปฐมนิเทศนิสิตคณะพุทธศาสตร์

โครงการวิจัยและพัฒนาพระนิสิตสู่อุดมการ์ณพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม

ประชุมสภาวิชาการ  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

Mahachulalongkornrajavidyalaya University



มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
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 งานวันครบ ๕๔ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำาลึก คณะ

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันพุธที่ ๑ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘ ภาคบ่ายเริ่มต้นด้วยการทอล์คโชว์ ของ ยาว ลูกหยี 

ซึ่งเต็มไปด้วยความสนุกสนานและสาระความรู้ จากนั้นมีการสัมมนา

วิชาการ เรื่อง บทบาทของคณะครุศาสตร์ต่อการผลิตครูมืออาชีพเชิง

พุทธ โดยได้รับเกียรติจาก พระราชธรรมสารสุธี รองเจ้าคณะจังหวัด

และผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ , พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺ

โม อาจารย์คณะพุทธศาสตร์ รศ.พิเศษ ดร.อดิศร เพียงเกษ อาจารย์

พิเศษ มจร. และ นางสาว รินดา ประกอบบุญ ครูหมอลำา โดยมี 

ผศ.ดร.สมชัย ศรีนอกเป็นผู้ดำาเนินรายการ

 ต่อมา ๑๕.๐๐ น. พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่าย

บริหาร เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้อุปถัมภ์โครงการ มอบทุน

การศึกษาให้แก่นิสิตคณะครุศาสตร์ พิธีถวายผ้าป่าเพื่อจัดตั้งกองทุน

คณะครุศาสตร์ และกรวดน้ำารับพร จากนั้นมีการกล่าวปิดโครงการ

พร้อมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

 นิสิตคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ได้จัดพิธีไหว้ครู พิธีบายศรีสู่ขวัญและกิจกรรมรับ

น้องใหม่ ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

โดยมีพระครูโสภณพุทธิศาสตร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดงาน

และให้โอวาสแก่นิสิต

 ครั้งนี้มีนิสิตคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ จำานวน ๑๔๙ รูป/คน, 

ชั้นปีที่ ๒ จำานวน ๑๒๒ รูป/คน, ชั้นปีที่ ๓ จำานวน ๑๐๖ รูป/คน, 

ชั้นปีที่ ๔ จำานวน ๘๗ รูป/คน รวมทั้งสิ้น ๔๖๔ รูป/คน ในวันที่ ๒ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปฐมนิเทศนิสิตคณะพุทธศาสตร์ งานวันครบ ๕๔ ปี ครุศาสตร์

โครงการวิจัยและพัฒนาพระนิสิตสู่อุดมการ์ณพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม

พิธีไหว้ครู พิธีบายศรีสู่ขวัญ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



 พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี และพระโสภณวชิร

าภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมคณะผู้บริหาร 

คณาจารย์ เดินทางไปยังเมืองเกาสง สาธารณรัฐจีนไต้หวัน เพื่อร่วม

พิธีประสาทปริญญาประจำาปี แด่นิสิตมหาวิทยาลัยสงฆ์ จิ้งเจวี๋ย 

ไต้หวัน ซึ่งเป็นสถาบันสมทบ มจร พร้อมกันนี้ คณะเดินทางได้เข้า

ร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราวิทยาลัย ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ 

มหาวิทยาลัยสงฆ์ จิ้งเจวี๋ย เมืองเกาสง สาธารณรัฐจีนไต้หวัน

 ( ปฐมนิเทศนิสิต ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ) “” 

โครงการสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์ ซึ่งจัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี เลขานุการ

สำานักงานคณบดี เป็นผู้แนะนำาคณะให้แก่นิสิต ต่อด้วยหัวหน้า

ภาควิชาทั้ง ๓ ภาควิชาพบปะนิสิต แลกเปลี่ยน พูดคุยกัน จาก

นั้นตัวแทนนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ชั้นปีที่ ๑-๔ ถวายสักการะ  

 และพระค รูปฐมวรวัฒน์ , ผศ .ดร . , รองคณบดีคณะ

มนุษยศาสตร์ฝ่ายบริหาร เป็นประธานจุดเทียนบายศรี ทำาพิธีบายศรี

สู่ขวัญและไหว้ครู ในวันอังคาร ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประ

ชุมเธียร์เตอร์ โซน A อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา 

พิธีประสาทปริญญาประจำาปี แด่นิสิตมหาวิทยาลัยสงฆ์ จิ้งเจวี๋ย ไต้หวัน

ปฐมนิเทศนิสิต ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๘

จูงมือน้อง...สู่รั้วมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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 ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กษณพงษ์ กีรติกร) ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง 

“ความท้าทายของอุดมศึกษาไทย” ณ ห้องประชุมโซนซี อาคารเรียน

รวม โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมรับ

ฟัง มีท่านอธิการบดี พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. เป็นประธาน ดำาเนิน

การจัดโดย วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย

 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มจร ส่วนกลาง 

ฝ่ายบรรพชิตทั้งนิกายเถรวาทและมหายาน เข้าร่วมอธิฐานเข้าพรรษา 

ประจำาปี ๒๕๕๘ จำานวนทั้งสิ้น ๒๘๔ รูป ซึ่งเป็นนิสิตต่างชาติ ๒๑๗ 

รูป เวลา ๑๔.๐๐ น. ในวันอาทิตย์ ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

 วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ 

น. ได้มีพิธีปลูกต้นไม้ใหญ่ เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการทำาบุญฉลองอายุ

วัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ อาคารหอฉัน และ 

บริเวณเกาะกลาง ทั้งนี้ได้มีการปลูกต้นประดู่ทั้งสิ้น ๑๑๓ ต้น เพื่อให้

ความร่มรื่นร่มเย็นแก่ มหาวิทยาลัย 

พิธีประสาทปริญญาประจำาปี แด่นิสิตมหาวิทยาลัยสงฆ์ จิ้งเจวี๋ย ไต้หวัน รัฐมนตรี บรรยายพิเศษ

อธิฐานเข้าพรรษา ประจำ ปี ๒๕๕๘

พิธีปลูกต้นไม้ใหญ่
เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการทำาบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี

ปฐมนิเทศนิสิต ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ในวันเสาร์ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 

๐๗.๐๐น. มีพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ บวงสรวงสมเด็จพระปิย

มหาราช และขับเสภาโดยดร.แสวง นิลนามะ จากนั้นเดินธรรมยาตรา

สู่อาคารเรียนรวม เมื่อมาถึงห้องประชุมเธียเตอร์ โซนซี พิธีเปิด มีพระ

ราชเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตร รองเจ้าคณะภาค ๘ และนิสิตรุ่น

ที่ ๕ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตคณะครุศาสตร์ จูดธุปเทียน มีพิธีมอบ

เข็มสัญลักษณ์ มจร โดยคณาจารย์มอบให้แก่นิสิตใหม่ จากนั้นคณบดี

และตัวแทนคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์ได้พบปะ นิสิตใหม่ เวลา 

๑๐.๐๐ -๑๑.๓๐ น. พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ประธาน

มูลนิธิวิมุตยาลัย บรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้พุทธวิธีสู่การพัฒนาสังคม

(ENGAGED BUDDHISM) โดยยึดหลักพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน พุทธ

ศาสนาแบบปัญญาชน พุทธศาสนาเชิงวิชาการพุทธศาสนาเพื่อแก้

ปัญหาชีวิต พุทธศาสนาประยุกต์ เป็นต้น ณ ห้องประชุมเธียเตอร์โซน

ซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย 

อยุธยา

 วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะ

สังคมศาสตร์ จัดโครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น “กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ไหว้ครู และ

ต้อนรับนิสิตใหม่” ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีพระครูปริยัติกิตติธำารง 

,ผศ. ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานจุดธูปเทียนและบูชา

พระรัตนตรัย มีนายกองค์กรบริหารนิสิต กล่าวถวายรายงาน ประธาน

ในพิธีให้โอวาทและเจิมหนังสือเรียนเพื่อเสริมสิริมงคล จากนั้นมีพิธี

ทำาสามีจิกรรมไหว้ครู และถวาย/มอบ พานไหว้ครู แด่ คณาจารย์ 

จากนั้น พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะ

สังคมศาสตร์ และ ผศ. ดร. สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการทั่วไป ให้โอวาท และต่อมา พิธีบายศรีสู่ขวัญเป็นอันเสร็จพิธี

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม

Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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 ๒๗ ส.ค. ๒๕๕๘ ประชุมคณะกรรมการโครงการประชุม

สัมมนาเชิงวิชาการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาภารกิจงานคณะสงฆ์

ในการปฏิรูปพระพุทธศาสนา โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยได้รับมอบหมายจากสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้

ดำาเนินการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นจากนัก

วิชาการด้านพระพุทธศาสนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาภารกิจ

งานคณะสงฆ์ในการปฏิรูปพระพุทธศาสนา โดยในวันที่ ๙ กันยายน 

กำาหนดจัดที่ มจร วิทยาเขตนครราชสีมา

ครั้งที่ ๒ กำาหนดจัดที่ มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก (ระหว่าง

วันที่ ๒๔-๒๗ กันยายน)

 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้อง 

๔๐๑ อาคารสำานักงานอธิการบดี โดยมี พระครูปริยัติกิตติธำารง,ผศ.

ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวถวายรายงาน พระศรีคัมภีร

ญาณ, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีกล่าว

เปิดงานและให้โอวาท เรื่อง “บทบาทสถาบันศาสนากับทิศทางการ

พัฒนาสังคมไทย” มีพิธีติดเข็มสัญลักษณ์ มจร. สำาหรับนิสิตคฤหัสถ์ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๑๕ ผศ.ดร. โกนิฎฐ์ ศรีทอง รองคณบดี คณะ

สังคมศาสตร์/ผู้อำานวยการหลักสูตร กล่าวต้อนรับ แนะนำาการศึกษา

สาขาวิชาพัฒนาสังคม เวลา ๑๔.๑๕ น. - ๑๔.๓๐ น. พระสิริชัย

โสภณ ผู้อำานวยการหอสมุดกลาง แนะนำาสื่งสนับสนุนการเรียนรู้ เวลา 

๑๔.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. เสวนาเรื่อง “ปฎิบัติการเพื่อการพัฒนาสังคม

ไทย” โดย พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, ดร. ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยพุทธ

ศาสตร์ ผศ.ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา ผู้อำานวยการวิทยาลัยพัฒน

ศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยะรรมศาสตร์ พิธีกรประจำาวัน

คือ พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต และ อาจารย์ ผดุง วรรณทอง

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม
โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดมความคิด

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



ข่าว ประชาสัมพันธ์ มจร.ข่าว ประชาสัมพันธ์ มจร.

 จัดทำาโดย : กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถานที่ติดต่อ : กองสื่อสารองค์กร ห้อง ๑๐๑ สำานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๙ หมู่ ๑ ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 

 Website : http://pr.mcu.ac.th  E-mail :  pr@mcu.ac.th

 สนใจติดต่อข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้ที่  โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๗๔๓  , ๐๘๗-๕๖๖-๔๓๓๕


