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พิธีลงนามถวายพระพร และเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย

เดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา  

๕ ธันวามหาราช ประจำาปี ๒๕๕๘

ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาภารกิจ

งานคณะสงฆ์ในการปฏิรูปพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๓ ณ อาคาร  

มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
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 วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ พิธีลงนามถวายพระพร และเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวามหาราช ประจำาปี ๒๕๕๘

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดพิธีลงนามถวายพระพร และเจริญพระพุทธมนต์

เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

๘๘ พรรษา ๕ ธันวามหาราช ประจำาปี ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เปิดกรวยสัก

การะพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวอาเศียรวาท, ดร.แสวง นิลนามะ หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา ขับเสภา,ผู้บริหาร คณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่แต่งชุดปกติขาว ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชาพร้อมกัน เวลา ๑๕.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. 

อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตสูตรฯ เสร็จแล้วเจริญจิตภาวนาถวาย

เป็นพระราชกุศล จากนั้นกล่าวสัมโมทนียกถา ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มจร วังน้อย อยุธยา

พิธีลงนามถวายพระพร และเจริญพระพุทธมนต์
เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
      จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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 ประมวลภาพกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธอานิสงส์

สูงสุดร่วมสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ” ซึ่งมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีการจัด

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี มีทั้งการบวชชีพราหมณ์ การทำาบุญ การเดินขบวนแห่

พระบรมสารีริกธาตุ การสวเมนต์ การฟังปาฐกถา การฟังบรรยายพิเศษ จากพระ

พรหมบัณฑิต,ศ.ดร อธิการบดี มจร. พระราชวรเมธี,ดร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

มจร และ นายคฑา ชินบัญชร

ต่อด้วยกันแสดงของนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จากนั้นจึงมีการ

สวดมนต์ข้ามปี ปิ้นท้ายด้วยการจุดพลุ ฉลองศักราชวใหม่ พร้อมรับพรจากพระ

สงฆ์และรับของที่ระลึก ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ๑ มกราคม ๒๕๕๙ 

ณ อุโบสถกลางน้ำา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย 

จ.พระนครศรีอยุธยา

“สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ”

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



 พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน นิสิต

ระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๘ เฉลิมพระเกียรติ 

๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมี พระราชวร

เมธี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี ณ หอ

ประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑๗ ธันวาคม

 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง 

จังหวัดนครปฐม จัดโครงการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ระหว่างวัน

ที่ ๑๗- ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีผู้

เข้าร่วมโครงการจำานวนทั้งสิ้น ๓๐๙ รูป/คน ประกอบด้วย 

๑. พระวิปัสสนาจารย์ จำานวน ๑๐ รูป

๒. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำานวน ๒๕ รูป/คน

๓. นิสิตบรรพชิต ทุกชั้นปี จำานวน ๑๕๘ รูป

๔. นักศึกษาคฤหัสถ์ ทุกชั้นปี จำานวน ๑๑๖ คน

ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัด

นครปฐม วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

พิธีเปิดโครงการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

พระพรหมบัณฑิต ถวายพระเพลิงพระศพ ดร.มหาผ่อง (สมาเลิก) 

“สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธอานิสงส์สูงสุดร่วมสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ”

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำาปี ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
      จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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 ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้มีบัญชา จากเจ้าประคุณ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระ

สังฆราช ได้มีบัญชาให้พระพรหมบัณฑิต ไปปฏิบัติหน้าที่

แทน ในพิธีถวายพระเพลิงพระศพ ดร.มหาผ่อง (สมาเลิก) 

อดีตประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งราช

อาณาจักรลาว ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ มณฑลพิธี 

ลานพระธาตุหลวง เมืองเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

 วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ได้มีการประชุมผู้ประสานงานพระสอนศีลธรรมประจำาจังหวัด

ส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ศูนย์อำานวยการโครงการพระสอนศีล

ธรรมส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำานักงาน

อธิการบดี 

 ๒๓ ธันวาคม ๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระราชวรเมธี,ดร.รอง

อธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เดินทางไปร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถี

พุทธอานิสงส์สูงสุด ร่วมสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ” ณ การท่อง

เที่ยงแห่งประเทศไทย สำานักงานใหญ่ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้อง ๑ ชั้น 

๑๐ กรุงเทพมหานคร และกล่าวถึงกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี, ความ

พร้อมของสถานที่ในการรับรองนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงาน 

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่

เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๐๐.๓๐ น. ที่อุโบสถกลางน้ำา มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

พิธีเปิดโครงการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

พระพรหมบัณฑิต ถวายพระเพลิงพระศพ ดร.มหาผ่อง (สมาเลิก) 

ประชุมผู้ประสานงานพระสอนศีลธรรมประจำาจังหวัดส่วนกลาง

“สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธอานิสงส์สูงสุดร่วมสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ”

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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 ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ

ระดมความคิดเห็นเพ่ือพัฒนา

ภารกิจงานคณะสงฆ์ในการ

ปฏิรูปพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 

๓ ณ อาคาร มวก ๔๘ พรรษา 

มหา วิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย อยุธยา

โดยมีพระเดชพระคุณพระ

พรหมมุนี กรรมการมหาเถร

สมาคม, เจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕

(ธ), รองแม่กองธรรมสนามหลวง, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, 

เ ล ข า นุ ก า ร แ ม่ ก อ ง

ธ ร ร ม ส น า ม ห ล ว ง , 

หัวหน้าพระธรรมทูต

สายที่ ๗ เป็นประธาน

ในพิธีเปิด พระราชวร

เมธี รองอธิการบดีฝ่าย

บริหารมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ประธาน

ดำ า เ นิ น ก า ร จั ด ง า น

สัมมนาฯ เป็นองค์กล่าวถวายรายงาน

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 

“การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา” และ

พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. 

กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค ๒, 

และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย บรรยายพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูป

กิจการพระพุทธศาสนา”

ผู้เข้าร่วมสัมมนามีพระสังฆาธิการ บุคลากร และ

นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

คณะสงฆ์ระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด 

ในฐานะผู้สนองงานคณะสงฆ์ในส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค การสัมมนาในครั้งนี้ โดยความเห็น

ของมหาเถรสมาคมร่วมกับสำานักงานพระพุทธ

ศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงได้ร่วมกันจัดให้มีการประชุม

สัมมนาเชิงวิชาการในการระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาภารกิจงานคณะสงฆ์ เพื่อ

รับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

การสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม นำาไปสู่การปฏิรูป

พระพุทธศาสนา และเพื่อให้เกิดความมั่นคงแก่คณะสงฆ์และการพระศาสนา โดยมี

วัตถุประสงค์การดำาเนินการ ดังนี้

๑. เพื่อรับฟังความเห็นของ

นักวิชาการทางด้านพระพุทธ

ศ า ส น า แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น ที่

เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหาร

งานกิจการคณะสงฆ์ ด้านการ

ปกครอง การเผยแผ่ การศาสน

ศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ 

การสาธารณูปการ และการ

สาธารณสงเคราะห์ในปัจจุบัน 

ใ ห้ ดำ า เ นิ น ง า น ไ ป อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

๒. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบแนวนโยบายในการบริหารงานคณะสงฆ์ 

โดยยึดหลักและแนวปฏิบัติการบริหารงานของคณะสงฆ์ที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

คณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.

๒๕๓๕ และงานด้านอื่นๆ อันจะเป็นผลดีต่อกิจการคณะสงฆ์และการพระศาสนา

๓. เพื่อกำาหนดกรอบแนวทางในการส่งเสริมการดำาเนินงานตามภารกิจของคณะสงฆ์

ทั้ง ๖ ด้านที่ได้จากการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน มีแผนการดำาเนินการที่

ชัดเจนมากขึ้น

การจัดระดมความคิดเห็น ได้ดำาเนินการมาแล้ว ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ จัดเมื่อวันที่ ๙ 

กันยายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

ครั้งที่ ๒ จัดเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

ประสานดำาเนินจัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

ได้ผลการดำาเนินการเสวนาตามกรอบภารกิจงานคณะสงฆ์ แล้วนำามาประมวลเป็นผัง

มโนทัศน์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในครั้งที่ ๓ นี้

กิจกรรมดำาเนินการ ในช่วงเช้าจัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การปฏิรูปกิจการ

พระพุทธศาสนา” โดย พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ช่วงบ่ายเป็นการ

เสวนา เรื่อง “การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก 

ต่อจากนั้นเป็นการสัมมนากลุ่มย่อยตามภารกิจงานคณะสงฆ์ เสวนาเสนอความเห็น

ทั่วไป และสรุปการสัมมนา

เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะ

ภาคทั่วประเทศ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัดในหนกลาง และหนใต้ เจ้าคณะ

อำาเภอ รองเจ้าคณะอำาเภอในเขตภาค ๒ ผู้บริหาร บุคลากรนิสิตมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พระสอนศีลธรรม 

จำานวนกว่า ๓,๐๐๐ รูป/คน

ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดมความคิดเห็น
เพื่อพัฒนาภารกิจงานคณะสงฆ์ในการปฏิรูปพระพุทธศาสนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mahachulalongkornrajavidyalaya University

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
      จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดมความคิดเห็น

การประชุมมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดงานเลี้ยง

ฉลองปีใหม่ ๒๕๕๙ ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - 

๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มจร. วังน้อย มีการจับ

แจกแลกของขวัญของ ผู้บริหาร ส่วนงาน ต่างๆ และได้ทำาบุญเลี้ยง

พระ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย 

โดยมีพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. องค์อธิการบดีมาเป็นประธานในพิธี 

และให้โอวาท พร้อมกับอวยพรในวันขึ้นปีใหม่ให้กับทุกท่านที่มาร่วม

ในพิธี บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกและตื่นเต้นไปกับการจับสลาก

รับรางวัลพิเศษจากผู้บริหาร เช่นสร้อยคอทองคำากว่า ๑๐ เส้น และ

รางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

การประชุมมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการ

จัดการสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘

๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ โดย..กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ง

แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์

“ย้ำา...วัดต้องฟังชุมชน อย่าขัดแย้งกับชุมชน ให้ชุมชนมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาวัด “

แนะปลูกต้นไม้ให้เต็มวัด แต่ต้องฟังญาติโยมบ้าง ฟังชุมชนด้วย อย่าขัดแย้งกับชุมชน ต้องให้

ชุมชนมีส่วนร่วม เรื่องการจัดการวัด เพื่ออยากให้วัดร่มรื่น เข้ามาในวัดทำาให้เย็น ซึ่งในสมัย

งานเลี้ยงฉลองปีใหม่

โบราณจะปลูกต้นสนรอบวัด อยากให้ท่าน

ปลูกต้นไม้รับประทานได้ ซึ่งพระสงฆ์ไป

ขอรับจากกรมป่าไม้ได้ฟรี อยากให้ญาติโยม

มาวัดได้ความร่มรื่น ร่มเย็น จากร้อนต้องเย็น 

 วัดใดมีต้นไม้มากๆ อยากให้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิ ง

แวดล้อม มอบรางวัลให้เลย เพื่อเป็นกำาลัง

ใจ แต่วัดต้องพัฒนาพระเณรให้การศึกษา 

“นักธรรมและบาลี” จะมีกี่รูปก็ตามต้อง

จัดการศึกษา อยากให้คนอาวุโสที่พอ

ช่วยตนเองได้ให้ชวนบวชเพื่อพัฒนาสิ่ง

แวดล้อมในวัด 

ฉะนั้น นอกจากพัฒนาสิ่งแวดล้อมในวัด 

จะต้องพัฒนาตนเองควบคู่ด้านการศึกษา 

สำาหรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีวัดเข้าร่วมโครงการ จำานวน ๖๗ 

วัด ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีเยี่ยม ๑๔ วัด ระดับดีมาก ๑๑ 

วัด และระดับดี ๑๖ วัด 

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีวัดเข้าร่วมโครงการ จำานวน 

๑๙๒ วัด ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีเยี่ยม ๑๒ วัด ระดับดีมาก 

๑๔ วัด และระดับดี ๑๘ วัด

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดมอบโล่รางวัลเพื่อยกย่องเชิดชู

เกียรติให้วัดที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

พร้อมกันนี้เจ้าคุณสมเด็จฯ ยังนิมนต์ท่านพระอาจารย์ ว.วชิร

เมธี มาพบบนเวทีเพื่อให้กำาลังใจในการทำางานเผยแผ่พระพุทธ

ศาสนา “อยากให้เน้นศีล 5 แบบ

บูรณาการ” สมเด็จย้ำาว่า “จะ

ให้กำาลังท่าน ว. ในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา เพราะเป็นพระ

หนุ่มรุ่นใหม่”

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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 หัวหน้าภาควิชาชุดใหม่ ๔ ภาควิชา ประกอบด้วย.- 

๑. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์

๒. ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

๓. พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา

๔. ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์

มอบของขวัญปีใหม่ พร้อมเข้ารายงานตัวเข้ารับหน้าที่ และรับ

มอบนโยบายจาก พระครูปริยัติกิตติธำารง,ผศ.ดร. คณบดีคณะ

สังคมศาสตร์ / พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ. รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ / ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง รองคณบดีฝ่ายบริหาร เมื่อวันที่ ๑๓ 

มกราคม ๒๕๕๙ ณ สำานักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มจร วังน้อย

 คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรม “ไหว้ครู” “สายใยรัก น้อง

ส่งพี่” โดยในเช้าวันนี้ (วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙) เวลาประมาณ 

๐๙.๓๐ น. พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.ดร., รองอธิการบดีฝ่าย

วางแผนและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด จุดธูปเทียนบูชาพระ

รัตนตรัย ให้โอวาทและให้พรเนื่องในวันไหว้ครู โดยมีพระครูโสภณ

พุทธิศาสตร์, ดร., คณบดีคณะครุศาสตร์กล่าวรายงาน 

จากนั้นได้มีพิธีไหว้ครู รับพรจากคณาจารย์ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ 

และมีบรรยายพิเศษจาก แม่ชีระเบียน ถิระยาณี วิทยาลัยอาชีวศึกษา

จุลมณีศรีสะเกษ และถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก 

ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ 

อาคารสำานักงานอธิการบดี

คณะสังคมศาสตร์เปิดตัว หัวหน้าภาควิชาชุดใหม่ ๔ ภาควิชา

คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมไหว้ครู “สายใยรัก น้องส่งพี่”

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mahachulalongkornrajavidyalaya University

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
      จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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 กิจกรรมสังสรรค์และคืนสู่เหย้าชาว มจร ครั้งที่ ๑๑

กิจกรรมภาคค่ำา งานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า คืนสู่เหย้าชาว มจร ครั้ง

ที่ ๑๑ โดยมี พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มจร เป็นประธาน

ในพิธีและกล่าวสัมปสาทนียกถา แก่ศิษย์เก่า มจร ซึ่งภายในงานมี

การจับรางวัลพิเศษจาก คณะผู้บริหาร และร่วมร้องเพลงสร้างความ

สนุกสนาน, มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ณ ลาน

หน้าหอประชุม มวก๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

 พิธีบำาเพ็ญกุศลวันครบ ๕๒ ปี แห่งการก่อตั้ง

มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปีที่ ๕๒ ประจำาปี ๒๕๕๙ เพื่อ

อุทิศส่วนกุศลแก่เจ้าของทุนผู้วายชนม์ และถวายทุนการศึกษาแด่

พระนิสิต ในช่วงเช้า ศ.จำานงค์ ทองประเสริฐ ได้เป็นประธานในพิธี

เปิด จากนั้นพระพรหมบัณฑิตได้กล่าวสัมโมทนียกถา โดยมีพระรา

ชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวถวายรางาน ในงาน

มูลนิธิวันนี้ได้รับเกียรติจากพระธรรมสุธี นายกสภา ในวันที่ ๑๗ 

มกราคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

 ในวันพุธที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์

ธนาคม แสดงความยินดี พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ อาจารย์ประจำาคณะ

ครุศาสตร์ มจร. ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง “หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา

การศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์” 

อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา อาจารย์ประจำาคณะครุศาสตร์ มจร. ได้รับ

แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง “หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะ

ครุศาสตร์”

อาจารย์พีรวัฒน์ ชัยสุข อาจารย์ประจำาคณะครุศาสตร์ มจร. ได้รับแต่ง

ตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง “หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์”

คณะสังคมศาสตร์เปิดตัว หัวหน้าภาควิชาชุดใหม่ ๔ ภาควิชา กิจกรรมสังสรรค์และคืนสู่เหย้าชาว มจร ครั้งที่ ๑๑

คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมไหว้ครู “สายใยรัก น้องส่งพี่”

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

แสดงความยินดี พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ

พิธีบำาเพ็ญกุศลวันครบ ๕๒ ปี แห่งการก่อตั้ง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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 วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

การประชุมสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารองค์กร

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมสัมมนาการ

พัฒนาเครือข่ายสื่อสารองค์กร

โดยมี พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธาน

เปิดการสัมมนา และบรรยายพิเศษเรื่อง “การสื่อสาร ปัจจัยในการไปสู่องค์กรที่เป็น

เลิศ” พระราชวรเมธี รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มีเนื้อหาย่อ ดังนี้วัตถุประสงค์การตั้ง

หน่วยงาน กองสื่อสารองค์กร มจร เพื่อเป็นสื่อในการนำาข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ กฏ 

ระเบียบ ข้อบังคับ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นภายใน มหาวิทยาลัยที่ควรรู้ บุคลากรทุกรูป/คน

ต้องได้รับทราบ อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงกัน

หน้าที่บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีหลักการทำางาน ๓ วิธี

๑.งานหลัก คือ งานที่ได้รับมอบหมายตามตำาแหน่ง ที่มหาวิทยาลัยประกาศ

๒.งานรอง คือ งานที่ทำาร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ประสานร่วมมือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.งานพิเศษ คือ งานพิเศษบางโอกาสที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เช่น งานประสาท

ปริญญา,งานประชุมวิสาขบูชาโลก, งานมูลนิธิ มจร เป็นต้น 

การประชุมสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารองค์กร

 งานทั้ง ๓ วิธี บุคลากรทุกท่านต้องให้ความสำาคัญ ในการทุ่มเท เสียสละ

ลักษณะการทำางาน ๔ แบบ

๑.เถยยกัมมันตา ทำางานเหมือนขโมย คือ เบียดบังเวลาราชการไปทำางานส่วนตัว

๒.อิณกัมมันตา การทำางานเหมือนเป็นหนี้ คือ ทำางานไม่เสร็จ สะสมดินพอกหางหมู ไปวันๆ 

๓.ทายชัสสกัมมันตา ทำางานเหมือนสืบทอดทายาท คือ ทำาด้วยความเต็มใจ สืบทอดทอด

เจตนารมณ์ขององค์กร

๔.สามิกัมมันตา ทำางานเหมือนเจ้าของกิจการ คือ รักงานองค์กรเหมือนงานตนเอง

งานแบบที่ ๑ และ ๓ เป็นผู้ทำางานเอาเปรียบองค์กร ควรปรับปรุงตนเอง

งานแบบที่ ๓ และ ๔ เป็นผู้ทำางานที่เสียสละเพื่อองค์กร ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง

จากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาแนวทางร่วมกันเพื่อพัฒนาเครือ

ข่ายสื่อสารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ พระราชวรเมธี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบ

เกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาและกล่าวปิดการประชุม ณ ห้องประชุม ๔๐๑ 

อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย 

จ.พระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยสงฆ์นครลำาปาง ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  

Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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ประชุมผู้บริหารวิชาการ ส่วนกลางครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

 เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ มจร เป็นประธานประชุมผู้บริหารวิชาการ ส่วนกลางครั้งที่ 

๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพุทธเมตตา สถาบันภาษา อาคารเรียนรวม ชั้น ๔ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 

๓๕ รูป/คน

 ๘ ก.พ.๒๕๕๙ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำาผู้บริหาร

ของมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้างสถาบันพุทธศาสนา

เถรวาท-มหายานวัดโฝวกวงซัน ประเทศไทย จากนั้นได้พูดคุยแลกเปลี่ยน

เรื่องการพัฒนาหลักสูตรที่จะทำาการเปิดสอนต่อไป

วิทยาลัยสงฆ์นครลำาปาง ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 

 
 วิทยาลัยสงฆ์นครลำาปาง โดยการนำาของพระเดชพระคุณ 

พระราชธรรมาลังการ ผู้อำานวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ 

นิสิต ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่าง

วันที่ ๒๘ ม.ค. - ๖ ก.พ. ๕๙ ณ สถานที่ก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์นคร

ลำาปาง (แห่งใหม่) ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำาปาง ร่วมทำาบุญสืบชะตา 

ให้กับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำาบุญ โดยมี นายกเพ็ญพักตร์ รัตนคำา

ฟู นายกเทศมนตรีตำาบลเกาะคา เป็นประธานพิธี

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  
นำ ผู้บริหารเยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้างสถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายานวัดโฝวกวงซัน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



บรรยาย..”การปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน”

 ช่วงบ่าย พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่าย

ประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย ดร. ผู้อำานวยการ

สำานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม บรรยาย..”การปกป้อง

คุ้มครองพระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน” ผศ.(พิเศษ) ร.อ.ดร. 

ประมาณเลิศ อัจฉริยปัญญากุล บรรยายเรื่อง “กฎหมายและมิติของ

พระพุทธศาสนา” โดยมี ดร.ยุทธนา ปราณีต เป็นผู้ดำาเนินรายการ จัด

โดยสาขาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มจร ในวันอังคารที่ 

๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม

เธียเตอร์โซน D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

 แมตช์แห่งเกียรติประวัติ...กับฟุตบอลกระชับมิตรระหว่าง

ทีมลำาพูนวอริเออร์ กับ ทีมมหาจุฬาฯลำาพูนเอฟซี ซึ่งอาจเป็นแมตช์ใน

ฝันของนักเตะภูธรและใครต่อใครอีกหลายคน แต่ที่แน่ๆมันเป็นเกียรติ

สำาหรับนักเตะมหาจุฬาฯลำาพูน เอฟซี ที่จะได้ลงสัมผัสกับเกมส์กระชับ

มิตรและกระทบไหล่กับนักเตะทีมขวัญใจมหาชนคนลำาพูน ราชันโคขาว 

ลำาพูนวอริเออร์ ณ สนามแม่กวงสเตเดี้ยม ในวันพุธที่ ๑๐ ก.พ. ๕๙ นี้ 

เวลา ๑๖.๐๐ น. จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวมหาจุฬาฯและผู้สนใจได้เข้า

ชมให้กำาลังใจแก่ทีมงานและนักเตะทุกคน และขอเชิญชวนทั้งศิษย์เก่า

ศิษย์ปัจจุบันที่ต้องการมีส่วนร่วมในเกมส์นัดนี้แจ้งความจำานงมาเพราะ

ท่านคือส่วนหนึ่งของคำาว่ามหาจุฬาฯลำาพูนเราจะขอทำาหน้าที่ตรงนี้ให้ดี

ที่สุด

 เสาธงตั้งที่ มจร อ.วังน้อย อยุธยา มี ๓ เสา, เสากลาง

สูง ๘๐ เมตร สูงที่สุดในประเทศไทย และอันดับสามของโลก 

สำาหรับอัญเชิญธงชาติ ๑๖x๒๐ เมตร, เสาข้างซ้าย-ขวาสูง ๕๕ 

เมตร สำาหรับอัญเชิญธงมหาวิทยาลัย-ธงธรรมจักร ๑๑x๑๕ เมตร, 

เริ่มสร้าง ๒๕๕๕ (หลังน้ำาท่วมใหญ่), อัญเชิญธงอย่างเป็นทางการ 

๒ พ.ค. ๒๕๕๖ และ อัญเชิญธงอัญเชิญธงชาติ, ธงธรรมจักร, ธง

มหาวิทยาลัยครั้งแรกของปี ๕๘ ขึ้นสู่ยอดเสาอย่างเป็นทางการ 

เนื่องในวันมาฆบูชาและพิธีเปิดอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ 

๒-๕ มีนาคม ๒๕๕๘ (๔ วัน)

ฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมลำาพูนวอริเออร์ กับ ทีมมหาจุฬาฯลำาพูนเอฟซี 

เสาธง มจร สูงสุดในไทย อันดับ ๓ ของโลก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mahachulalongkornrajavidyalaya University

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
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กิจกรรมแข่งขันโต้วาทีภาคภาษาอังกฤษชิงถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา

 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ได้จัดโครงการกรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล CHE QA 

Online ในวันนี้ (วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) เริ่มตั้งแต่เวลา 

๐๘.๓๐ น. ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนและพร้อมกัน ณ ห้องคอมพิวเตอร์

ซี ๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำารง, ผศ.ดร. คณบดีคณะ

สังคมศาสตร์ เป็นประธานนำาไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย ให้โอวาท และ

กล่าวเปิดโครงการ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, รศ. รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ กล่าวถวายรายงาน และกล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ 

เทคนิคการสังเคราะห์ข้อมูล แก่ผู้เข้าอบรม

 จากนั้น ได้รับเกียรติจาก พระมหาสุรศักดิ์ ธีรวำโส ผู้อำานวย

การสำานักประกันคุณภาพการศึกษา มจร เป็นวิทยากร มีผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จากสำานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) เป็นวิทยากร ตลอดวัน และมีเจ้าหน้าที่จาก สกอ. 

คณะสังคมศาสตร์ สำานักงานประกันคุณภาพการศึกษา และส่วน

เทคโนโลยีสารสนเทศ มจร คอยให้การดูแลตลอดโครงการ

โดยมีคณาจารย์เจ้าหน้าที่จากหน่วยเรียนของคณะสังคมศาสตร์๓๘ 

แห่ง ประมาณ ๗๐ ท่านเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

คณะสังคมศาสตร์ฐานข้อมูล

 ได้จัดโครงการกรอกข้อมูลลงในระบบ CHE QA Online

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

(กิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ) จัดกิจกรรมแข่งขันโต้วาทีภาคภาษาอังกฤษชิงถ้วย

รางวัลและทุนการศึกษา เรื่อง 

๑. Money is more valuable than wisdom

๒. The English of thai students is good enough for participation in 

ASEAN.

๓. The opening of ASEAN is an opportunity for transnational crime โดย 

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ 

วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ มจร. นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย 

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นิสิต

จากมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต เป็นต้น ณ ห้องเธียเตอร์

โซน A อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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โครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ร่วมสืบสาน มรดกใต้ มรดกไทย

โครงการสัมมนานิสิตระหว่างปฏิบัติศาสนกิจ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mahachulalongkornrajavidyalaya University

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
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 ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ 

ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชิน

ราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กลุ่มงาน

บริการการศึกษา จัดโครงการสัมมนานิสิตระหว่างปฏิบัติ

ศาสนกิจ โดยมีพระศรีรัตนมุนี,ดร. ผู้อำานวยการฯ เป็น

ประธานในพิธีเปิด และ พระครูรัตนสุตาภรณ์,ดร. นายว

รพล วรสุวรรณโรจน์ เป็นวิทยากรถวายความรู้ โดยมีนิสิต

ที่จะรับปริญญาในปี ๒๕๕๙ เข้าร่วม

 วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยมีท่านพระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในพิธี

จุดธูปเทียนและนำาบูชาพระรัตนตรัย สามเณรฤทธิพร ทองทิพย์ประธานคณะ

กรรมาการจัดงานกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

การร่วมรับฟังสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “โครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ร่วมสืบสาน 

มรดกใต้ มรดกไทย” โดยมี

1. นาประดับ โพธิกาญจวัฒน์ รองโคฆษกพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำานวยการ

พุทธศาสนากาญจนบุรี

2. รศ.ดร สมชาย ศรีนอก

3. อาจารย์เดฌช ปลื้มใจ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท C.P. ค้าปลีกและการ

ตลาด จำากัด

4. นายธาร ธรรมโฆษณ์ นักเขียนอิสระ

พร้อมรับการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค จากชมรมบรรเลงศิลป์ ร่วมรับ

ชมนิทรรศการด้านวัฒนธรรมจาก ชมรมรักษ์ไทย และร่วมชมนิททรรศการ

แผนไทย จากชมรมต้นกล้าธรรม
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       วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม 

เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เป็น

ประธานในพิธีเปิดการอบรมบาลีก่อนสอบ ภาค ๒ ปีที่ ๑๘ 

โดยมี พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถวายรายงานต่อประธานใน

พิธี มีพระภิกษุสามเณรสมัครเข้ารับการอบรมบาลีก่อนสอบ

จำานวน ๕๘๓ รูป/คน แยกเป็นรายชั้น

ชั้นประโยค ๑-๒ จำานวน ๓๒๑ รูป แม่ชี ๑ รวม ๓๒๒ รูป/คน 

ชั้นประโยค ป.ธ.๓ จำานวน ๑๔๔ รูป แม่ชี ๙ คน รวม ๑๕๓ 

รูป/คน ชั้นประโยค ป.ธ.๔ จำานวน ๗๓ รูป ป.ธ.๕ จำานวน ๓๕ 

รูป ณ วัดต้นสน ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 

 วันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒ มีนาคม 

พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีพระศรีคัมภีรญาณ เป็นประธานกล่าวเปิด

งาน ณ ห้องประชุมชั้นล่าง หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พิธีเปิดก�รอบรมบ�ลีก่อนสอบ ภ�ค ๒ ปีที่ ๑๘

อบรมหลักสูตรผู้ประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตรสำาหรับผู้บริหาร 
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