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มหาจุฬาสาร

พระพรหมบัณฑิต ( ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙) ปีติพจน์ 

๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต ปราชญ์แห่งสยามในยุคโลกาภิวัฒน์ 
เนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณ ที่จะเวียนมา

บรรจบครบรอบ ๖๐ ปี ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ นี้ นับเป็น

มงคลสมัยที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ตลอดถึงศิษยานุศิษย์ที่

เคารพนับถือในพระเดชพระคุณฯ จะได้แสดงออกซึ่งความกตัญญู

กตเวที และประกาศเกีรติคุณ ฯลฯ

กีฬ�บุคล�กร มจร อุบลร�ชธ�นีเกมส์ พิธีเปิดมีการประกาศผล

สรุป ดังนี้ พิธีปิดงานกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย “อุบลราชธานีเกมส์ ครั้งที่ ๑๐” และได้มอบธงมหาวิทยาลัย 

ให้แก่ โซนสีน้ำาเงิน (ภาคเหนือ) ประกอบด้วย วข.เชียงใหม่, วข.พะเยา, 

วส.ลำาพูน, วส.นครลำาปาง, วส.น่านเฉลิมพระเกียรติ, วส.เชียงราย 

ดำาเนินการแข่งขันในครั้งต่อไป 

ผู้บริห�ร มจร ร่วม ฉลอง ๙๐ ปี ก่อตั้งวิทย�ลัยสงฆ์จีน อธิก�รบดี

มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย มอบหม�ยให้ พระ

โสภณวชิร�ภรณ์ รองอธิก�รบดีฝ่�ยกิจก�รต่�งประเทศ ผู้ช่วย

เจ้�อ�ว�สวัดอรุณร�ชวร�ร�มร�ชวรมห�วิห�ร พร้อมคณะ เดิน

ท�งไปร่วมพิธีเฉลิมฉลองว�ระครบ ๙๐ ปี ก�รก่อตั้งวิทย�ลัย

สงฆ์หมินหน�น (Buddhist College of Minnan) ณ เมือง 

เซี๊ยะเหมิน มณฑลฟูเจี้ยน ประเทศส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน โดยมี

พระธรรม�จ�รย์เซี๊ยะเฉิง ประธ�นพุทธสม�คมจีน (พระสังฆร�ช)  

เป็นประธ�นฝ่�ยสงฆ์และ ท่�นเจียนเจี๊ยนหย่ง รัฐมนตรีช่วยว่�ก�ร

ทบวงศ�สน�จีน เป็นปร�นฝ่�ยคฤหัสถ์ โดยมีคณะสงฆ์และภิกษุณี

ทั่วประเทศพร้อมผู้แทนรัฐบ�ลท้องถิ่นและผู้แทนจ�กหน่วย

ง�นก�รศึกษ�ในประเทศต่�งๆ

หน้� ๒

หน้� ๕

หน้� ๑๕



2

 เนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต ( ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙) ที่จะเวียนมา

บรรจบครบรอบ ๖๐ ปี ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ นี้ นับเป็นมงคลสมัยที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ตลอดถึงศิษยานุศิษย์

ที่เคารพนับถือในพระเดชพระคุณฯ จะได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที และประกาศเกีรติคุณ ที่ท่านได้บำาเพ็ญมาซึ่ง

มีคุณูปการต่อพระบวรพุทธศาสนาและประเทศชาติ ประชาชนเป็นเอนกประการ ท่านเป็นแบบอย่างอันดีงามในจริยวัตร

ดำาเนินชีวิตพรหมจรรย์อยู่ในพระธรรมวินัยอย่างงดงาม เป็นสังฆโสภโณ รูปหนึ่งในวงการคณะสงฆ์ไทยในยุคโลกาภิวัฒน์

พระเดชพระคุณท่านเป็นพระนักปราชญ์ จนได้รับแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภทวิชาปรัชญา ประกอบด้วย

ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เป็นพระนักเทศน์ นักสอน นักบรรยาย ที่เป็นต้นแบบแห่งพระธรรมกถึกโดยแท้ และนักปฏิบัติ

คือลงมือปฏิบัติจริงจัง ประกอบด้วยคุณธรรมที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้น้อมนำาหลักธรรมคำาสอนที่ท่านอธิบายไว้ใน

หนังสือบทนิพนธ์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาคำาสอนต่างๆ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นจำานวนมาก และแบบอย่าง

อันดีงามจากจริยวัตร หลักปฏิบัติของพระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน ในอันที่จะยัง

ให้เกิดประโยชน์สุข ความสุขสงบในจิตใจ ทั้งแก่บุคคล สังคม และประเทศชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์และ

สันติ อีกทั้งยังเป็นการจรรโลงพระบวรพระพุทธศาสนาให้ธำารงสถาพรสืบไป

ปีติพจน์ ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต ปราชญ์แห่งสยามในยุคโลกาภิวัฒน์
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 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
      จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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	 วันที่	๒๓	ตุลาคม	พ.ศ.๒๕๕๘	เวลา	๐๗.๐๐	น.	ผู้บริหารคณาจารย์	และเจ้าหน้าที่	ทุกส่วนงาน	ทั้งส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาคเข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาในวันปิยมหาราช	น้อมถวายราชสดุดี	แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๕	

ณ	หอพระไตรปิฎก	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วังน้อย	พระนครศรีอยุธยา	จากนั้นภาคบ่ายมีการเทศมหาชาติ	๔	

ภาค	ณ	หอฉันชั้นล่าง	โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีความสนใจเข้ารับฟังเป็นจำานวนมาก

พิธีถวายพวงมาลาในวันปิยมหาราช
น้อมถว�ยร�ชสดุดี แด่พระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ ๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



 พิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร ประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน

พระพุทธ ศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ โดย

มี พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ ผู้อำานวยการสำานักงานครูพระสอนศีลธรรม ถวายสักการะและกล่าวถวายรายงาน พิธีกรขานรายนาม ผู้ชนะเลิศ,รองชนะ

เลิศ,รางวัลชมเชยแต่ละประเภท เข้ารับรางวัลและทุนการศึกษาตามลำาดับดังนี้

พิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน
ง�นมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและก�รประกวดกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนด้�นพระพุทธศ�สน�
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 ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘; พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบหมายให้ พระโสภณวชิราภรณ์ รอง

อธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พร้อมคณะ เดินทางไปร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบ ๙๐ ปี การ

ก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์หมินหนาน (Buddhist College of Minnan) ณ เมืองเซี๊ยะเหมิน มณฑลฟูเจี้ยน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีพระธรรมา

จารย์เซี๊ยะเฉิง ประธานพุทธสมาคมจีน (พระสังฆราช) เป้นประธานฝ่ายสงฆ์และ ท่านเจียนเจี๊ยนหย่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวงศาสนาจีน เป็นปรานฝ่าย

คฤหัสถ์ โดยมีคณะสงฆ์และภิกษุณีทั่วประเทศพร้อมผู้แทนรัฐบาลท้องถิ่นและผู้แทนจากหน่วยงานการศึกษาในประเทศต่างๆ มาร่วมงานกว่า ๒,๐๐๐ 

รูป/คน ซึ่งวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้เป็นวิทยาลัยสงฆ์ของรัฐบาลจีน ซึ่งเปิดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยการกำากับ

ของพุทธสมาคมจีน มีการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในสองส่วนคือ ส่วนสำาหรับพระสงฆ์ มีพระสงฆ์เป็นผู้บริหาร และส่วนสำาหรับภิกษุณี มีภิกษุณีเป็น

ผู้บริหาร ซึ่งทั้งสองส่วนนั้น มีท่าน พระธรรมาจารย์เซิ้งฮุย นายกพุทธสมาคมเมืองหูหนาน เป็นผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์หมินหนาน ซึ่งท่านได้กล่าวถึง

ความสำาคัญในการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาว่า “การจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์หมินหนานนี้ เป้าหมายก็เพื่อนำาพระพุทธศาสนาเข้าสู่วิถีชีวิตและ

สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนทั่วไป สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยเน้นที่เมตตาธรรม พระสงฆ์และภิกษุณีที่ศึกษา ณ สถาบันแห่งนี้ 

เมื่อมีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาแล้ว ก็พร้อมที่จะดูแลและสั่งสอนผู้คนและทำาหน้าที่สังคมสงเคราะห์ เพราะการเรียนก็เพื่อการบริการสังคมเพื่อให้สังคม

อยู่ได้อย่างเหมาะสม

 ในด้านความสัมพันธ์ทางด้านการศึกษาระหว่างวิทยาลัยสงฆ์หมินหนานกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น ได้มรการสาน

สัมพันธ์กันมาโดยตลอดและเมื่อ ปี วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำาโดยพระพรหมบัณฑิต 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เดินทางไปเยื่ยมเยือนและปรึกษาหารือด้านการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาระหว่าง ๒ สถาบัน

และได้เชื่อมสัมพันธ์ทางด้านการจัดการศึกษาตลอดมา

 สำาหรับเมือง เซียะเหมิน เป็นเมืองในมณฑลฝูเจี้ยน มีพื้นที่ ๑,๕๖๕ ตร. กม. อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน ติดกับทะเลจีนใต้ ตรงข้ามกับ 

“เกาะไต้หวัน” มีชื่อตามภาษา ฮกเกี้ยนว่า อามอย หมายความว่า ประตูคฤหาสน์ เป็นเมืองที่อยู่บนเกาะ มีสัญลักษณ์เป็นนกกระยางขาว เซี๊ยะเหมินได้รับ

การยกระดับขึ้นมาเป็นเมืองใหญ่ใน ปี ค.ศ. ๑๓๘๗ โดยมีสถานะเป็นเมืองท่าที่มีความสำาคัญและเคยเป็นพื้นที่สนามแห่งการศึกสงครามหลายครั้งในอดีต 

จากนั้นในปี ค.ศ. ๑๙๘๑ เมืองเซี๊ยะเหมินได้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือที่เรียกว่า Special Economic Zone หนึ่งในห้าของประเทศที่ประกอบ

ด้วย จงไห่ ซัวเถา เซินเจิ้น และ ไหหลำา เมืองเซี๊ยะเหมินนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างอีกบานหนึ่งเมื่อประเทศจีนเปิดประเทศออกสู่โลกภายนอกมากขึ้น 

ในเมืองเซี๊ยะเหมินมีวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยสงฆ์หมินหนานคือ วัดหนานปู่โถ (Nanputuo) ตั้งอยู่ทางชานเมืองทิศใต้ของเซี๊ยะเหมิน สร้างขึ้นในช่วง

ราชวงศ์ถัง ตั้งอยู่บนพื้นที่ ๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร เพื่ออุทิศให้กวนหยิ เทพเจ้าแห่งความเมตตา ซึ่งภายในโถงพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ มีรูปเจ้าแม่กวนอิมถึง ๓ 

องค์ ประดิษฐานอยู่ นอกนี้ยังเป็นที่เก็บเอกสารเกี่ยวกับพุทธศาสนา และพระพุทธรูปที่ได้มาจากประเทศพม่า

ผู้บริห�ร มจร ร่วม ฉลอง ๙๐ ปี ก่อตั้งวิทย�ลัยสงฆ์จีน
เมืองเซี๊ยะเหมิน มณฑลฟูเจี้ยน ประเทศส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประชุมสภ�วิช�ก�ร 

 วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. มีการประชุม

สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ณ ห้อง

ประชุม ๔๐๑ อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University

 ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ คณะผู้บริหารจากส่วนกลางเดินไป

ตรวจเยี่ยมวิทยาเขตเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมวิทยาเขต ในเวลา ๐๙.๐๐ น. 

จากนั้นเวลาภาคบ่าย ได้เดินทางจากวิทยาเขตเชียงใหม่ มายังวิทยาลัยสงฆ์

ลำาพูน จ.ลำาพูน เพื่อพบปะผู้บริหารของวิทยาลัย โดยมีพระเดชพระคุณพระ

ราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำาพูน ที่ปรึกษาวิทยาลัยสงฆ์ เป็นประธาน

ให้การต้อนรับ

 ต่อมาในวันที่ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะ

ผู้บริหารจากส่วนกลางในส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัย นำาโดยพระครู

ปริยัติกิตติธำารง ผศ.,ดร. เป็นประธานพร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมวิทยาลัย

สงฆ์นครลำาปาง ณ วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง เพื่อเสริมสร้างกำาลัง

ใจ พร้อมให้คำาแนะนำาในด้านต่างๆ และตอบข้อสงสัย เพื่อความเข้าใจใน

แนวทางเดียวกันของ มจร ทุกแห่ง จากนั้นภาคบ่ายได้เข้าเยี่ยมวิทยาเขต

แพร่ โดยมีพระเดชพระคุณพระราชเขมากร ผศ.,ดร. รองอธิการบดี

วิทยาเขตแพร่ พร้อมคณาจารย์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายบรรพชิต

และคฤหัสถ์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม C301 อาคารหอสมุดเทคโนโลยี

สารสนเทศ วิทยาเขตแพร่ ทั้งหมดได้ประชุมปรึกษาหารือในประเด็นต่างๆ 

เช่น งานงบประมาณ งานบุคคล งานทะเบียนและวัดผล งานเทคโนโลยีการ

ศึกษา เป็นต้น

 วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัยจากส่วนกลาง นำาโดยพระครูปริยัติกิตติธำารง คณบดีคณะ

สังคมศาสตร์ และพระครูโสภณพุทธิศาสตร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็น

ประธานในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ณ อาคารเรียน

รวมหลังใหม่ ในประเด็นต่างๆ งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ งาน

ทะเบียนและวัดผล งานระบบเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็นอัน

หนึ่งอันเดียวกัน เป็นต้น

ผู้บริหารส่วนกลาง

ยกทัพตรวจเยี่ยมพบปะ วข วส โซนภาคเหนือ
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คณะครุศาสตร์ จัดโครงการจัดทำาวารสาร ครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ

 ภ�ควิช�นิติศ�สตร์ คณะสังคมศ�สตร์ ได้จัดกิจกรรมเสิรมหลักสูตร

ประชุมคณะกรรมก�รจัดพิธีถว�ยทุนก�รศึกษ�
 วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ มีการประชุม

คณะกรรมการจัดพิธีถวายทุนการศึกษา กองทุนพระพรหมบัณฑิต 

ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘

งานแรก วางศิลาฤกษ์ศาลากลางน้ำาทรงไทย เวลา ๐๙.๐๙ น. 

จากนั้นเป็นพิธีมอบมุนการศึกษา กองทุนพระพรหมบัณฑิต ที่หอ

ฉัน ชั้น ๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการจัดทำาวารสาร ครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ ออนไลน์ 

ในระบบ OJS (Oper Journal System) ในวันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา 

๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วารสารครุศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่ผล

งานทางวิชาการและเผยแผ่ผลงานวิจัยทางการศึกษา และสาขาวิชาที่กี่ยวข้อง และ

เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางพระพุทธศาสนาและบูรณาการการศึกษากับ

ศาสตร์สมัยใหม่ โดยจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ ๓ ฉบับ (ประจำาเดือนมกราคม ถึงเดือน

เมษายน , เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม , และเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม)

 วันศุกร์ที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ภาควิชา

นิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเสิรมหลักสูตร โดยได้เรียนเชิญ นาย

พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มาบรรยายพิเศษเรื่อง “วิธีการงบ

ประมาณและการตรวจสอบงบประมาณแผ่นดิน” โดยสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(สตง.) ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น๕ โซนB อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



เข้�สักก�ระ พระพรหมบัณฑิต

 วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าสักการะ พระพรหมบัณฑิต 

เนื่องในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺจิตฺโต ป.ธ.

๙, Ph.D.) ศาสตราจารย์ ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะ

ภาค๒, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย จากนั้น พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร มอบทุนการศึกษาแก่

พระนิสิตนานาชาติ จำานวน ๑๗ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ณ อาคารหอฉัน ชั้น ๔ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

 งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน

พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี สำานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ร่วมกับ สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดงานมหกรรมส่งเสริมศีล

ธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 

๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๑๗ – 

๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

 วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงาน “วันกตัญญู” รำาลึกถึงคุณูปการของบุคลากร

ผู้เกษียณอายุการทำางาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระรา

ชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระพรหมบัณฑิต 

อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวสัมปสาทนียกถารำาลึกคุณูปการของ

บุคลากรผู้เกษียณอายุการทำางาน และ พระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำานวยการกองกลาง 

อ่านประกาศเกียรติคุณ ของบุคลากรผู้เกษียณอายุการทำางาน และขานชื่อเข้ารับ

เกียรติบัตร พร้อมของที่ละลึก

ง�นมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม

  มจร. จัดง�น “วันกตัญญู”

ง�นบำ�เพ็ญกุศลอ�ยุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต

มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม

Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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เข้�สักก�ระ พระพรหมบัณฑิต ร�ชอ�ณ�จักรกัมพูช� จัดสัมมน�พระธรรมทูต

 ราชอาณาจักรกัมพูชา จัดสัมมนาพระธรรมทูต “พุทธพลิกสุวรรณภูมิ 

สามัคคีทำา แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” โดยมีสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี เทพ

วงศ์ สมเด็จพระสังฆราชฯ กัมพูชา เสด็จร่วมพิธี, สาธุใหญ่ ดร.พระมหาผ่อง สมาเลิก 

ปธ.ศูนย์กลางพุทธศาสนา สปป.ลาว, พระพรหมสิทธิ ปธ.สนง.กำากับดูแลพระธรรม

ทูตฯ ร่วมพิธี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ รร.โซฟีเทล อังกอร์ กัมพูชา

 วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ งานบำาเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๐ 

ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺจิตฺโต ป.ธ.๙, Ph.D.) ศาสตราจารย์ ราชบัณฑิต

กิตติมศักดิ์, กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค๒, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศา

วาสวรวิหาร, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิธีฉลองเปรียญ

ธรรม ๙ ประโยค มอบโล่เกียรติคุณ ทุนการศึกษา และสัมมนาพระสอนศีลธรรม พระ

นักเทศน์ พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ มณฑลพิธี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

กรุงเทพมหานคร

 วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ คณะครุศาสตร์ จัดงานสัมมนา

วิชาการ “การประเมิณคุณภาพการศึกษาภายนอกและการรับรองมาตรฐานรอบ

สี่ : การศึกษาขั้นพื้นฐาน” ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีพระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ดร. 

คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และ มีการบรรยายพิเศษจาก นายนาวิน 

วิยาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองผู้อำานวยการสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิณ

คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) เรื่อง “การประเมิณคุณภาพการศึกษาภายนอก

และการับรองมาตรฐานรอบสี่ : การศึกษาขั้นพื้นฐาน” ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานมาจาก

หลายโรงเรียนตำาแหน่ง ผู้อำานวยการ,อาจารย์,ยังได้เกียรติบัตรจาก พระครูโสภณพุทธิ

ศาสตร์ เพื่อแสดงถึงว่าผ่านการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

  มจร. จัดง�น “วันกตัญญู”

ง�นบำ�เพ็ญกุศลอ�ยุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต

ก�รประเมิณคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยนอกและก�รรับรองม�ตรฐ�นรอบสี่ : ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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 สถาบันภาษาจัดการประชุมเตรียมงานวันวิสาขบูชาโลก โดยมีพระเดช

พระคุณพระพรหมบัณฑิต ศ,ดร อธิการบดี มจร.เ ป็นประธาน รวมไปถึงผุ้บริหาร มจร 

เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งมีมติว่าจะจัดวันวิสาขบูชาโลกปีนี้ในวันที่ ๑๗ -๑๘ พฤษภาคม 

๒๕๕๙ วันแรกจัดที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลับ วังน้อย วันที่สอง 

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๕๙ จัดที่ UN จัดฉลองวิสาขบูชาโลก สัมพันธ์กับวันเฉลิม

พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พูดถึงเรื่องพุทธ

วิถีสู่สันติภาพ Buddhist ประเด็นที่จะเน้นในปี ๕๙ Path to world peace ถือว่า

เป็นหัวข้อที่เข้ากับสถานการณ์โลกปัจจุบันได้เป็นอย่างดียิ่ง

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จัดสอบ

หัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์ (รุ่นที่ ๒) ศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยวิทยาเขตแพร่ ในวันที่ ๑๐ -๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเวลา ๒วัน ซึ่งมีจำานวน

นิสิตเข้าสอบทั้งสิ้น ๓๒ รูป/คน โดยมี พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ

พระราชเขมากร รองอธิการบดี วิทยาเขตแพร่ เป็นประธานคณะกรรมการ ในครั้งนี่

พร้อมทั้งผู้บริหารจากส่วนกลางและวิทยาเขตเข้าร่วมด้วย จากนั้นรองอธิการบดีฝ่าย

บริหารและ รองอธิการบดี วิทยาเขตแพร่ ตรวจเยี่ยมหอประชุมประจำาวิทยาเขตแพร่ 

 เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำาเนียบ

รัฐบาล ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร. ได้เป็นผู้แทนอธิการบดี เข้า

ร่วมประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบในการต้อนรับบุคคลสำาคัญที่เดินทางมาเยือน

ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล เพื่อเตรียมการต้อนรับ ฯพณฯ 

นายไมตรีพละ สิริเสนา ประธานาธบดีแห่งศรีลังกาโดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 

รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

สถ�บันภ�ษ�

วิทย�เขตแพร่ จัดสอบหัวข้อและโครงร่�งวิทย�นิพนธ์

ประชุมคณะกรรมก�รรับผิดชอบในก�รต้อนรับบุคคลสำ�คัญที่เดินท�งม�เยือนประเทศไทย

จัดการประชุมเตรียมงานวันวิสาขบูชาโลก

มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม

Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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สถ�บันภ�ษ�
จัดการประชุมเตรียมงานวันวิสาขบูชาโลก

 ๒๒ ต.ค. ๕๗ พระโสภณวชิราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 

ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายเชิญผู้นำาทางพระพุทธ

ศาสนาโลก ผู้นำาศาสนาอื่น และผู้นำารัฐบาลที่เกี่ยวข้อง และคณะอนุกรรมการ

ฝ่าย จัดโครงการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตไทยทั้ง ๔ ทวีป เพื่อพิจารณาเชิญ

ผู้นำาทางพระพุทธศาสนาโลก ผู้นำาศาสนาอื่น และผู้นำารัฐบาลที่เกี่ยวข้องมาร่วม

งานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆ

ปริณายก และจัดโครงการสัมมนาพระธรรมทูตไทยทั้ง ๔ ทวีป เพื่อถวายพระเกียรติ

สมเด็จพระญาณสังวรฯ เนื่องในงานพระราชทานเพลิงพระศพฯ ณ ตำาหนักล่าง วัด

บวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

 วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๕๘ รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ จัดสถานที่

ตรวจสุขภาพประจำาปี ๒๕๕๘ สำาหรับบุคลากร มจร. พระภิกษุ และ ฆราวาส โดยวัน

นี้เป็นการตรวจของฆราวาส ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น จนถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. สำาหรับผู้ที่

ลงชื่อสมัครเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำาปี สามารถเข้ารับการตรวจได้ ณ ชั้นล่างหอ

ประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

 วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ได้มีการประชุม คณะ

กรรมการจัดงานวันสมเด็จพระปิยมหาราชรำาลึก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อหาแนวทาง

การปฏิบัติงานให้ออกมาพร้อมและดีที่สุด ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำานักงาน

อธิการบดี

  ประชุมคณะอนุกรรมก�รฝ่�ยเชิญผู้นำ�ท�งพระพุทธศ�สน�โลก

ประชุม คณะกรรมก�รจัดง�นวันสมเด็จพระปิยมห�ร�ช

 ตรวจสุขภ�พประจำ�ปี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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 วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระโสภณวชิราภ

รณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้ต้อนรับพระสงฆ์ศรีลังกา ๖๐ รูป ใน

โอกาศที่ ประธานาธิบดีสิสิเสนะ แห่งศรีลังกา เดินทางมาเชื่อมความสัมพันธ์ ๖๐ ปี 

ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับศรีลังกา ๓๐ ตค - ๕ พย ๕๘ ในฐานะแขกรัฐบาลไทย 

โดยพระสงฆ์ ๖๐ รูป ข้าราชการกระทรวงพุทธศาสนา ๔ คน และผู้แสดงวัฒนธรรม 

๑๐ รวม ๗๔ รูป/คน อยู่ในความดูแลต้อนรับของ มจร. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคาร

สำานักงานอธิการบดี 

 ห้องพุทธเมตตา สถาบันภาษา วังน้อย: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัย มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมผู้บริหารวิชาการส่วน

กลาง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ โดยมีท่านพระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ เป็นประธาน พร้อมผู้บริหารวิชาการส่วนกลางร่วมประชุม เพื่อให้ผู้บริหาร

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา ระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง

เป็นการปรึกษาหารือเชิงสมานฉันท์เพ่ือร่วมกันออกแบบการบริหารจัดการการเรียน

การสอนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนตามเกณฑ์ของการประกันคุณภาพการ

ศึกษา

 วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เข้าร่วมการ

อบรมปฏิบัติการระบบการจัดทำางบประมาณด้วยระบบ MIS ณ ห้องประชุม ๔๐๑ 

อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ซึ่ง

บรรยายโดย อาจารย์วารี เชื้อปรุง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการเงินและ

ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระโสภณวชิร�ภรณ้ ต้อนรับพระสงฆ์ศรีลังก� ๖๐ รูป

ประชุมสรุปและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รจัดก�รเรียนก�รสอนร�ยวิช�ภ�ษ�อังกฤษเบื้องต้น

อบรมปฏิบัติก�รระบบก�รจัดทำ�งบประม�ณด้วยระบบ MIS

 ก�รประชุมผู้บริห�รวิช�ก�รส่วนกล�ง

มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
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 มจร จัดพิธีทำาบุญครบรอบ ๘ ปี มรณภาพ 

หลวงพ่อปัญญานันทะ ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยมีพระราชวรเมธี 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการบริหาร

อาคาร๙๒ปี ปัญญานันทะ และผู้บริหารเข้าร่วมงาน ซึ่งจัด

ที่ชั้น ๑ อาคาร ๙๒ ปัญญานันทะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วังน้อย

 ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ สถาบันภาษา ได้จัดการประชุมสรุปและรายงานผล

การดำาเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น รหัสวิชา ๐๐๐ 

๑๑๖ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดตารางสอน ระดับปริญญาตรี ปีการ

ศึกษา ๒๕๕๘ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘

ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับความร่วมืองเป็นอย่างดี จากผุ้เกี่ยวข้อง

1. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันภาษา ที่เกี่ยวข้อง

- ผู้อำานวยการสถาบันภาษา

- รองผู้อำานวยการสถาบันภาษา

- ผู้อำานวยการส่วนวิชาการสถาบันภาษา

- คุณวิไล สิงขรณ์ จนท.ผู้รับผิดชอบรายวิชา

2. คณาจารย์ผู้สอน 

- พระณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ

- ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น

- อาจารย์ พิณจ์ทอง แมนสุมิตร์ชัย

- Mr.Howell N. Lewis

3. ส่วนงานที่เกี่ยวข้อ

- ผู้อำานวยกานส่วนประเมินผลการศึกษา

- เลขานุการคระสังคมศาสตร์

- เลขานุการคณะครุศาสตร์

- เลขานุการคณะพุทธศาสตร์

โดยผลการประชุม ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันและมีความพึงพอใจและชื่นชมในการ

จัดการเรียนการสอน มีมาตรฐาน และเต็มเม็ดเต็มหน่วย

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้เสนอให้สถาบันภาษาช่วยดำาเนินการจัดการเรียนภาษา

อังกฤษอีก และได้ร่วมกันเสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษา

อังกฤษในภาคเรียนที่ ๒ ร่วมกันอีกต่อไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการจัด

ตารางเรียนปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘ ต่อไป

ประชุมสรุปและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รจัดก�รเรียนก�รสอนร�ยวิช�ภ�ษ�อังกฤษเบื้องต้น

อบรมปฏิบัติก�รระบบก�รจัดทำ�งบประม�ณด้วยระบบ MIS

พิธีทำ�บุญครบรอบ ๘ ปี มรณภ�พ หลวงพ่อปัญญ�นันทะ

 ก�รประชุมผู้บริห�รวิช�ก�รส่วนกล�ง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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 ในวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร ร่วม

พิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐาน ชั่วคราวระหว่างวันที่ 

๑ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมใหญ่ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี นาย

ไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เป็น

ประธานอัญเชิญมา เนื่องในโอกาสฉลองครบ ๖๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต

ระหว่าง ไทย กับ ศรีลังกา และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษาอีกด้วย

  พระพรหมบัณฑิต ร่วมพิธีอัญเชิญ พระบรมส�รีริกธ�ตุ 

 ๔ พ.ย. ๕๘ พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร พร้อมคณะผู้บริหาร ได้

เดินทางไปร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง ความสุขมวลรวมประชาชาติ ณ เมืองปาโร 

ประเทศราชอาณาจักรภูฏาน โดยรัฐบาลภูฏานเป็นผู้อาราธนา พร้อมกล่าวปาฐกถา

พิเศษท่ามกลางผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาชาติ ก่อนนั้น ในวันที่ ๓ พ.ย. พระพรหม

บัณฑิต ได้พบปะกับนายเชอริ่ง ท๊อปเก นายกรัฐมนตรีประเทศราชอาณาจักรภูฏานใน

พิธีต้อนรับ ณ บริเวณพระราชวังเมืองปาโร

 วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

บรรยายพิเศษเรื่อง การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดโดยใช้หลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนา (ปปส.) ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมและฟังบรรยายเป็นตัวแทนจาก 

ปปส.จีนและไทย ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำานักงานอธิการบดี มจร วังน้อย

พระพรหมบัณฑิต เดินท�งไป ประเทศร�ชอ�ณ�จักรภูฏ�น

พระร�ชวรเมธี บรรย�ยพิเศษเรื่อง ก�รเสริมสร้�งภูมิคุ้มกัน

กีฬ�บุคล�กร มจร อุบลร�ชธ�นีเกมส์ 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University



มมมมมมมมมมมมมมมมมมมม

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
      จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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  พระพรหมบัณฑิต ร่วมพิธีอัญเชิญ พระบรมส�รีริกธ�ตุ 

พระพรหมบัณฑิต เดินท�งไป ประเทศร�ชอ�ณ�จักรภูฏ�น

  ประชุมตรวจประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน

 วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำาเสนอผลการประเมินแก่ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและผู้บริหารส่วนงาน ณ ห้องประชุม ๔๐๑ 

ชั้น ๔ อาคารสำานักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา

 เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้มีพิธีสมโภชพระประธาน(พระพุทธ

ธรรมวิจิตรศาสดา) และทอดกฐินสามัคคี อนุสรณ์ อายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหม

บัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหา

จุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหม

บัณฑิต ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค ๒, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวา

สวรวิหาร และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานใน

พิธีฝ่ายสงฆ์ และมี ดร.วิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และเป็นประธาน

ทอดกฐินปีนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ อุบาสก อุบาสิกา และสาธุชนทั้งหลายร่วมในพิธี. 

  วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กีฬาบุคลากร มจร อุบลราชธานีเกมส์ ที่

ผ่านมา พิธีเปิดมีการประกาศผลสรุป ดังนี้ พิธีปิดงานกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย “อุบลราชธานีเกมส์ ครั้งที่ ๑๐” และได้มอบธงมหาวิทยาลัย 

ให้แก่ โซนสีน้ำาเงิน (ภาคเหนือ) ประกอบด้วย วข.เชียงใหม่, วข.พะเยา, วส.ลำาพูน, 

วส.นครลำาปาง, วส.น่านเฉลิมพระเกียรติ, วส.เชียงราย ดำาเนินการแข่งขันในครั้งต่อไป 

โดยการแข่งขันกีฬาในปีนี้ แบ่งออกทั้งหมด ๖ สี เเข่งขันกีฬาทั้งหมด ๙ ชนิด สีได้แก่ 

สีแดง,สีน้ำาเงิน,สีเขียว,สีเหลือง,สีม่วง,สีส้ม ณ สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

กีฬ�บุคล�กร มจร อุบลร�ชธ�นีเกมส์ 

อ�ยุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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