
	 พระเมธีธรรมาจารย์	 รองอธิการบดีฝ่าย

บริหาร	 คณะกรรมการกองทุนฝ่ายมหาวิทยาลัย	 เป็น

ประธานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	๒๕๕๙	กองทุน

สำารองเลี้ยงชีพฯวันอังคารที่	 ๒๖	 เมษายน	 พ.ศ.	

๒๕๕๙	เวลา	๑๓.๐๐	น.	ณ	ห้องเธียร์เตอร์	โซนซี	ชั้น	

๑	คณะครุศาสตร์	อาคารเรียน	รวมมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	 พิธีบรรพชาสามเณร	 ภาคฤดูร้อน	 รุ่นที่	 ๕	

ในโครงการบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมจาริณี	

เฉลิมพระเกียรติ	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

หน้า ๔

หน้า ๑๕

หน้า ๑๑

	 วันวิสาขบูชานานาชาติ	วันสำาคัญสากลของ

โลก	ครั้งที่	๑๓	เรื่อง	“พุทธวิถีสู่สันติภาพโลก”

๔ ปีที่  ๑  ฉบับที่  ๔  ประจำ�เดือน มีน�คม - พฤษภ�คม   พ.ศ.  ๒๕๕๙

มหาจุฬาสาร

กองสื่อส�รองค์กร มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย
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	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตขอนแก่น	จัดโครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ	๔	ภาค	รุ่นที่	๖๑	ระหว่างวันที่	

๑๒-๑๔	มีนาคม	๕๙	วันนี้	(๑๓)	ได้รับเมตตาจาก	พระโสภณพัฒนบัณฑิต	ดร.	รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอแก่น	เมตตา	

เป็นประธานในพิธีเปิด	พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง	 “นิสิต	 มจร	 กับการพัฒนาสังคมไทย”	 โดยมี	 พระมหาประยูร	 โชติวโร	 ผู้อำานวยการกองกิจการ

นิสิต	สำานักงานอธิการบดี	ถวายรายงานต่อประธานพิธี	ถวายรายงานการจัดสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ	พอสังเขป	ดังนี้

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ได้บริหารจัดการ	

การเรียนการสอนแก่นิสิตบรรพชิตและนิสิตคฤหัสถ์	โดยส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งภาคภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	

เมื่อสำาเร็จการศึกษาภาคทฤษฎี	ชั้นปีที่	๔	แล้ว	มีนโยบายให้นิสิตออกไปปฏิบัติศาสนกิจทั่วทุกภาคของประเทศ	เป็นเวลา	๑	ปี	เพื่อสนองงานกิจการ

คณะสงฆ์	 และให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่สังคม	 ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย	 ในระหว่างที่ปฏิบัติศาสน

กิจนั้น	 มหาวิทยาลัย	 มีนโยบายให้จัดประชุมสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ	 ๔	 ภาค	 โดยมอบหมายให้กองกิจการนิสิต	 ดำาเนินการร่วมกับวิทยาเขต	

วิทยาลัยสงฆ์	ห้องเรียน	และหน่วยวิทยบริการ	จัดสัมมนาภาคเหนือจัดสัมมนา	ระหว่างวันที่	๒๗-๒๙	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	ณ	วิทยาเขตแพร่	ภาค

กลางและภาคใต้	จัดสัมมนา	ระหว่างวันที่	๑๘-๒๐	มีนาคม	๒๕๕๙	และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จัดสัมมนา	ระหว่างวันที่	๑๓-๑๔	มีนาคม	๒๕๕๙	

โดยมีนิสิตปฏิบัติศาสนกิจในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เข้าร่วมสัมมนา	ดังนี้

วิทยาเขตขอนแก่น	จำานวน	๗๗	รูป

วิทยาเขตหนองคาย	จำานวน	๒๑๐	รูป

วิทยาเขตอุบลราชธานี	จำานวน	๑๖๔	รูป

วิทยาเขตสุรินทร์	จำานวน	๓๓	รูป

วิทยาลัยสงฆ์เลย	จำานวน	๖๒	รูป

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม	จำานวน	๒๗	รูป

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์	จำานวน	๙๔	รูป

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ	จำานวน	๖๓	รูป

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ	จำานวน	๓๐	รูป

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด	จำานวน	๙๗	รูป

หน่วยวิทยบริการมหาสารคาม	จำานวน	๓๖	รูป

รวมทั้งสิ้น	๙๙๓	รูป

โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุ่นที่ ๖๑
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
      จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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	 โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน	ภาคการศึกษา	๒/๒๕๕๘	นิสิต	พุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต	

บัณฑิตศึกษา	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาสงฆ์ขอนแก่น

วันที่	๒๐	เมษายน	–	๔	พฤษภาคม	๒๕๕๙

เมื่อวันที่	๒๐	เมษายน	๒๕๕๙	พระเทพรัตนกวี	เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์	เมตตาเป็นประธานจุดธูปเทียน	พิธีเปิดโครงการ

โดยมี	 พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.ผู้อำานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชาปรัชญา	 ถวายรายงานต่อประธานพิธี	

โดยสังเขปดังนี้

	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	มีนโยบายพัฒนานิสิตให้เป็นผู้มีวิชชาจรณะ	กล่าวคือ	มีจริยธรรมที่งดงามด้วยศีล	สมาธิและ

ปัญญา	และเป็นผู้เลิศทางวิชาการ	อันเป็นกระบวนการพัฒนานิสิตได้ฝึกหัดทางจิตใจด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างเข้มงวด	เพราะวิปัสสนา

กรรมฐานเป็นทางสายเอกหรือเป็นแนวทางสำาคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา	ที่จะทำาให้พบความสงบสุขอันเกิดจากภายในจิตใจ	

ด้วยเหตุนี้	มหาวิทยาลัยจึงได้ออกระเบียบข้อบังคับ	ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน	พ.ศ.	๒๕๔๗	กำาหนดให้นิสิตทุกรูป/คน	ต้องปฏิบัติ

วิปัสสนากรรมฐาน	โดยนิสิตระดับปริญญาโท	ต้องปฏิบัติธรรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	๓๐	วันและนิสิตระดับปริญญาเอก	ต้องปฏิบัติธรรมเป็นเวลาไม่

น้อยกว่า	๔๕	วัน	

	 ดังนั้น	 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว	 บัณฑิตศึกษา	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 วิทยาสงฆ์ขอนแก่น	 จึงกำาหนดให้

นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	จำานวน	๕๐	รูป	 เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน	ณ	ศูนย์ปฏิบัติธรรม	วัดชลประทาน	บ้านวังรู	ตำาบลสักหลง	

อำาเภอหล่มสัก	จังหวัดเพชรบูรณ์

ในงานนี้	 พระโสภณพัฒนบัณฑิต	 ,ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น	 มอบหมายให้	 พระมหาพิสิฐ	 วิิสิฏฺฐปญฺโญ	

เลขานุการศูนย์บัณฑิตศึกษา	,ดร.เรียงดาว	ทวชาลี	ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	พร้อมคณะ	ร่วมถวายความสะดวกแก่พระนิสิต

ที่เข้าปฏิบัติในครั้งนี้

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานภาคกาศึกษา๒/๒๕๕๘ 
 นิสิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
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	 วันอังคารที่	๒๖	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๙	เวลา	๑๓.๐๐	น.

การประชุมใหญ่กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	

	 พระเมธีธรรมาจารย์	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	 คณะกรรมการกองทุนฝ่ายมหาวิทยาลัย	 เป็นประธานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	

๒๕๕๙	กองทุนสำารองเลี้ยงชีพฯวันอังคารที่	๒๖	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๙	เวลา	๑๓.๐๐	น.	ณ	ห้องเธียร์เตอร์	โซนซี	ชั้น	๑	คณะครุศาสตร์	อาคารเรียน	

รวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ตำาบลลำาไทร	อำาเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระเมธีธรรมาจารย์	 รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่	 คณะกรรมการกองทุนฝ่ายมหาวิทยาลัย	 แจ้งว่าสมาชิกสามารถเลือกจายเงิน

สะสมตั้งแต	 ๔%-๑๕%	 ของคาจาง	 เวนแตสมาชิกที่	 เปนพนักงานประจำาของโรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 พนักงานประจำามหาจุฬาบร

รณาคารและพนักงานประจำาอาคาร	๙๒	ป	ปญญานันทะ	สมาชิกสามารถเลือกจายเงินสะสม	ตั้งแต	๖%-๑๕%	ของคาจาง	และกองงานเลขานุการ

กองทุนฯและบริษัทจัดการกองทุนฯได้มีการร่วมมือในการร่างข้อบังคับให้ลูกจ้างชั่วคราวสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนได้	 เมื่อดำาเนิน

การเรียบร้อยแล้วจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

การประชุมใหญ่กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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	 เมื่อวันที่	๑	พฤษภาคม	๒๕๕๙	:	 เวลา	๐๘.๓๐	น.	วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดีแก่พุทธศาสตรบัณฑิต	 รุ่นที่	 ๖๑	 ครั้งที่	 ๑	 ภายใต้โครงการ

มุทิตาจิตและแสดงความยินดีแก่พุทธศาสตรบัณฑิต	 รุ่นที่	 ๖๑	 โดยมี	พระราชคุณาภรณ์	 เจ้าคณะจังหวัดน่าน	 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี	 และมี

พระสุนทรมุนี	 ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ	 เฉลิมพระเกียรติฯ	 พร้อมด้วย	 คณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 นิสิต	 และนายแพทย์บุญ

ยงค์	 วงศ์รักมิตร	 นายชนาธิป	 เสมแย้ม	 นายอำาเภอภูเพียง	 ได้เข้าร่วมพิธีมุทิตาและแสดงความยินดีแด่	 “พุทธศาสตรบัณฑิต	 รุ่นที่	 ๖๑	 ณ	 ศาลา

หลวง	อนุพุทธมณฑล	วัดพระธาตุแช่แห้ง	ตำาบลม่วงตึ๊ด	อำาเภอภูเพียง	จังหวัดน่าน	ซึ่งนิสิตพุทธศาสตรบัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาในครั้งนี้มีจำานวน

ทั้งหมด	๑๐๕รูป/คน	วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ	เฉลิมพระเกียรติฯ	ได้จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา	หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	มาตั้งแต่

ปีการศึกษา	๒๕๔๕	และได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางพระพุทธศาสนาประยุกต์กับศาสตร์สมัยใหม่	รับใช้สังคมมาเป็นเวลา	๑๔	ปี	ถึง

ปัจจุบัน	และในปี	พ.ศ.๒๕๕๙	นี้	มีบัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษา	วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ	รุ่นที่	๖๑	มีบรรพชิต	จำานวน	๒๓	รูป	และคฤหัสถ์	จำานวน	

๘๒	คน	รวมทั้งสิ้น	๑๐๕	รูป/คน	เข้ารับประทานปริญญาบัตร	ครั้งที่	๑	ในวันอาทิตย์ที่	๑	พฤษภาคม	๒๕๕๙	ที่ผ่านมา	และครั้งที่	๒	ในวันที่	๑๒	–	

๑๕	พฤษภาคม	๒๕๕๙	ณ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	อำาเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เพื่อเป็นการส่งเสริมความรักความ

สามัคคี	ความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา	ที่สำาคัญยังเป็นการร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่บัณฑิตใหม่	ที่สำาเร็จการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย	และเตรียมพร้อมในการเข้ารับประทานปริญญาบัตร	ณ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ต่อไป

กิจกรรมแสดงความยินดีแก่พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๑ ครั้งที่ ๑
ภายใต้โครงการมุทิตาจิตและแสดงความยินดีแก่พุทธศาสตรบัณฑิต	รุ่นที่	๖๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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	 พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน	 ระดับหลักสูตรสำาหรับผู้บริหาร

ระดับสูง	 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน	 ระดับหลักสูตรสำาหรับผู้บริหารระดับสูง	

จัดขึ้นระหว่างวันที่	 ๒๙	 กุมภาพันธ์	 ถึง	 ๒	 มีนาคม	 ๒๕๕๙	

รวม	๓	วัน	รูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย

และฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างความรู้	 ความเข้าใจและทักษะ

ในการทำาหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	 

	 จากนั้น	พระธรรมสุธี	นายกสภามหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธาน

ในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน	 ระดับหลักสูตรสำาหรับผู้บริหารระดับสูง	

มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร	 มอบวุฒิบัตรแก่ผู้บริหารที่ผ่าน

การฝึกอบรม	และกล่าวปิดโครงการ	ณ	หอประชุม	มวก.๔๘	

พรรษา	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	อ.วังน้อย	

จ.พระนครศรีอยุธยา	วันที่	๒๙	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙

	 “พระโสภณพัฒนบัณฑิต”	 และพิธีทำาบุญกุ้มข้าวใหญ่	 เทศน์

มหาชาติ	๒	ฝั่งโขง	วันเสาร์ที่	๕	มีนาคม	๒๕๕๙	(แรม	๑๒	ค่ำา	เดือน	๓)	

พระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์สมโภชสัญญาบัตร	พัดยศ	พระราชา

คณะชั้นสามัญ	 “พระโสภณพัฒนบัณฑิต”	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตขอนแก่น	 โดยมี	 พระพรหมสิทธิ	

เจ้าคณะภาค	 ๑๐	 เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร,	 พระเมธีธรรมา

จารย์	 รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่,	 พระครูปริยัติกิตติ

ธำารง,ผศ.ดร.คณบดี	คณะสังคมศาสตร์	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	มจร	เดิน

ทางไปร่วมแสดงมุฑิตาสักการะ	ในเวลา	๑๓.๐๐	น.	พระพรหมบัณฑิต,ศ.

ดร.	 เจ้าคณะภาค๒	กรรมการมหาเถรสมาคม	อธิการบดี	มจร	แสดงพระ

ธรรมเทศนา	๑	กัณฑ์	 เวลา	๑๕.๐๐	น.	มีพิธีแห่สัญญาบัตร	พัดยศ	พระ

ราชาคณะชั้นสามัญ	 พระโสภณพัฒนบัณฑิต	 และขบวนแห่พระเวสสันดร

เข้าเมือง	 พิธีบายศรีสู่ขวัญกุ้มข้าวใหญ่	 ฟังเทศน์มาลัยหมื่น	 มาลัยแสน	

เวลา	๑๙.๐๐	น.	ประกอบพิธีพุทธาภิเษก	“พระพุทธจุฬามณีศรีมหามงคล	

(หลวงพ่อขาว)”	 ตลอดคืน	ณ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

วิทยาเขตขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร

พิธีสมโภชสัญญาบัตร พัดยศ พระราชาคณะชั้นสามัญ 

ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

Mahachulalongkornrajavidyalaya University



มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
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	 พิธีลงนามปวารณาบุญ	 ระหว่าง	 มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	โดยมีพระราชวรเมธี,	ดร.	รอง

อธิการบดีฝ่ายบริหาร	ประธานฝ่ายบรรพชิต	มจร	และ	นาง

ฉัตรพร	ราฎร์ดุษดี	ผู้ว่าราชการจังหวัด	ประธานฝ่ายฆราวาส

โดยคุณสายพิณ	พหลโยธิน	ประธานกิตติมศักดิ์ฝ่ายจัดหาทุน	

จัดสร้างอาคารเรียน	ค.ส.ล.๔	ชั้น	มอบให้	มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	มจร	วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร	ในวันที่	๗	

มีนาคม	พ.ศ.๒๕๕๙	เวลา	๑๓.๓๐	น.	ณ	ศาลากลางจังหวัด

พิจิตร	ห้องประชุมสำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสื่อสารองค์กร	 มจร	 รายงาน	 ภาพ/ข่าว	 ผู้อำานวยการ

สำานักงานสภามหาวิทยาลัย

	 โ ค ร ง ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ท ห ลั ก สู ต ร	 

(กิจกรรมแนะแนวการศึกษา)	คณะมนุษยศาสตร์	วันอังคารที่	

๘	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	เวลา	๑๓.๐๐	น.	โดยมี	พระครูสังฆ

รักษ์	 เอกภัทร	 อภิฉนฺโท	 ผศ.ดร.	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	

เป็นประธานเปิดงาน	จุดธูปเทียนและกล่าวบูชาพระรัตนตรัย	

ผศ.ดร.	เมธาพันธ์	โพธิธีรโรจน์	รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

ฝ่ายวิชาการ	 กล่าวถวายรายงาน	 จากนั้น	 รับฟังการแสดง

วิสัยทัศน์	ด้านการศึกษาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ	โดยมี

หัวหน้า	 ภาควิชาภาษาไทย,ภาควิชาภาษาต่างประเทศ,ภาค

วิชาจิตวิทยา	 และนิสิตรุ่นพี่แต่ละสาขาวิชา	 จากนั้น	 พระ

ครูปฐมวรวัฒน์	 ผศ.ดร.	 รองคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ฝ่าย

บริหาร	 เป็นประธานกล่าวปิดโครงการ	ณ	ห้องเธียเตอร์โซน	

A	อาคารเรียนรวม

	 คณะกรรมการดำาเนินงานโครงการพระสอนศีล

ธรรมในโรงเรียน	 ครั้งที่	 ๑/๒๕๕๙	 โดยมีพระราชวรเมธี,	

ดร.	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานการประชุม	 ใน

วันอังคาร	ที่	๘	มีนาคม	พ.ศ.๒๕๕๙	ณ	ห้อง	๔๐๑	อาคาร

สำานักงานอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย	วังน้อย	อยุธยา

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร

พิธีสมโภชสัญญาบัตร พัดยศ พระราชาคณะชั้นสามัญ 

พิธีลงนามปวารณาบุญ

โครงการจัดกิจกรรมเสริทหลักสูตร

ประชุมคณะกรรมการดำาเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
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	 พิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ	 รุ่นที่	

๒๒	 เฉลิมพระเกียรติ	 ๘๙	 พรรษา	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 และ

เฉลิมพระเกียรติ	๘๔	พรรษา	สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ

พระโสภณวชิราภรณ์	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ	 ประธาน

คณะกรรมการดำาเนินงาน	 รักษาการผู้อำานวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต	

กล่าวถวายรายงานต่อ	พระพรหมสิทธิ	กรรมการมหาเถรสมาคม	ประธาน

สำานักงานกำากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ	 เจ้าอาวาสวัดสระเกศ	

ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ	 รุ่น

ที่	๒๒	เฉลิมพระเกียรติ	๘๙	พรรษา	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	และ

เฉลิมพระเกียรติ	 ๘๔	 พรรษา	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	

และให้โอวาท,	 พระธรรมสุธี	 นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย	 กล่าวให้โอวาทพระธรรมทูต	 ต่อมา	 พระพรหมบัณฑิต,ศ.

ดร.กรรมการมหาเถรสมาคม	 เจ้าคณะภาค๒	 เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศา

วาสวรวิหาร	 อธิการบดี	 มจร,	 ให้โอวาทแก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ	

ก่อนไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ	 พร้อมคณะผู้บริหาร	 พระรา

ชวรเมธี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร,	 พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.	 รอง

อธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา,	 พระเมธีธรรมาจารย์	 รองอธิการบดี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่	คณาจารย์	นิสิตเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ	ณ	

ห้องเธียเตอร์	 โซนดี	 อาคารเรียนรวม	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย	วันที่	๑๒	มีนาคม	๒๕๕๙

	 วันที่	๑๑	มีนาคม	๒๕๕๙	:นายก่อศักดิ์	 ไชยรัศมีศักดิ์	ประธาน

กรรมการบริหาร	 บริษัท	 ซีพี	 ออลล์	 จำากัด	 (มหาชน)	 มอบเงินจำานวน	

๒,๘๕๐,๐๐๐	บาท	แด่	พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เพื่อร่วมสมทบทุนกองทุนเพื่อเป็นที่ศึกษา	 และ

จำาพรรษาของพระนิสิตนานาชาติ	สร้างวัดนานาชาติ	มหาจุฬาลงกรณราชู

ทิศ	ภายใต้แคมเปญ	7-Eleven	“บริจาค	แสตมป์	รับบุญ	๒	ต่อ	ได้ทั้งเป็น

ผู้ให้	ทั้งการศึกษา	และศาสนา	ทุกดวงแสตมป์	7-Eleven	จะเปลี่ยนเป็น

เงิน	เพื่อมอบให้”

	 บุญต่อที่	 ๑	 สมทบทุนสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ	 วังน้อย	

อยุธยากองทุนเพื่อเป็นที่ศึกษาและจำาพรรษาของพระนิสิตนานาชาติ	 วัด

นานาชาติ	มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บุญต่อที่	 ๒	 บริจาคให้กับกองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล	 ณ	 โรงพยาบาลศิริราช	 เพื่อรวบรวมเงินทุนในการซื้อ

เครื่องมือแพทย์	 และเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนแพทย์ศิริราช

พยาบาล	ณ	สำานักงานใหญ่	๒๘๓	อาคารศรีบุญเรือง	ถนนสีลม	แขวงสีลม	

เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

พิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ 

ประธาน บริษัท ซีพี ออลล ถวายเงิน แด่ พระพรหมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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	 รัฐบาลสหภาพเมียนม่าร์	 ถวายสมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย	 กรุงเน

ปิดอร์	 สหภาพเมียนม่าร์	 ๒๓	 มีนาคม	 ๒๕๕๙;	 รัฐบาลแห่งสหภาพเมีย

นม่าร์	 โดยประธานาธิบดีเต็งเส่ง	 ได้ประกอบพิธีถวายสมณศักดิ์แด่พระ

สงฆ์เมียนม่าร์	พร้อมถวายสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์จากประเทศต่างๆ	ซึ่งพระ

สงฆ์ไทย	ได้รับการถวายสมณศักดิ์	จำานวน	๓	รูป	ประกอบด้วย	สมณศักดิ์

ชั้น	 อัครมหาบัณฑิต	 ถวายแด่	 เจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัตน์	 เจ้าคณะ

ใหญ่ธรรมยุติ	 กรรมการมหาเถรสมาคม	 พระพรหมบัณฑิต	 อธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 กรรมการมหาเถรสมาคม	 ชั้น

อัครมหาสัทธรรมโชติกธชะ	ถวายแด่	พระโสภณวชิราภรณ์	รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการต่างประเทศ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ผู้ช่วย

เจ้าอาวาสวัดอรุณฯ	

การถวายสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์ไทยถือเป็นความสัมพันธ์ทางด้าน

พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ทั้งสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนาน	 และ

ครั้ง น้ีถือเป็นครั้ง ท่ีสำาคัญก่อนจะมีการเปล่ียนผ่านจากรัฐบาลของ

ประธานาธิบดีเต็งเส่ง	 ไปสู่รัฐบาลของประธานาธิบดีทินจ่อ	 ที่จะเข้ามาบริ

หารประเทศในปลายเดือนมีนาคม	๒๕๕๙	นี้

	 วันเสาร์ที่	 ๑๙	 มีนาคม	 ๒๕๕๙	 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 จัดโครงการ	 KM	 เพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำางานในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช	 โดยมีวัตถุประสงค์

คือ	 ๑.	 เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่องาน	 ๒.	 เพื่อตระหนักถึงความสำาคัญ

ของหลักการทำางาน	๓.	 เพื่อรวบรวมความรู้ภายในองค์กร	ให้แก่บุคลากร

ในสังกัด	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในเขตภาคเหนือเข้า

ร่วม	อาทิเช่น	วิทยาเขตแพร่	วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์	วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุน

ผาเมือง	 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน	 ฯ	 หน่วยวิทยบริการจังหวัดกำาแพงเพชร	

เป็นต้น	 โดยมีวิทยากรบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 การจัดทำาแผนการจัดการ

ความรู้	 โดย	 ผศ.ปราณี	 พรรณวิเชียร	 จาก	 สำานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา	 ณ	 ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา	 อาคารหลวงพ่อพระพุทธ

ชินราช	๑	วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

พิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ 

รัฐบาลสหภาพเมียนม่าร์ ถวายสมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย

โครงการ KM เพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน
ในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

ประธาน บริษัท ซีพี ออลล ถวายเงิน แด่ พระพรหมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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	 วันศุกร์ที่	๑	เมษายน	พ.ศ.๒๕๕๙	เวลา	๐๙.๐๐	-	๑๖.๐๐	น.	

สำานักงานประกันคุณภาพ	จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การประกัน

คุณภาพและการปฏิบัติงานโดยใช้วงจร	 PDCA	 ของบุคลากรวายปฏิบัติ

การ	 ช่วงเช้า	 พระศรีคัมภีรญาณ	 ,รศ.	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 เป็น

ประธานในพิธีเปิด	 และบรรยายพิเศษ	“การเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน

โดยใช้วงจรคุณภาพ	 PDCA”	 โดยท่านได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 

ไว้ว่า	เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือ

บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือ

ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม

อัตลักษณ์ของบัณฑิตคือ

มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา

จากนั้นช่วงบ่ายเป็นการอบรมภาคปฏิบัติของการเขียนรายงานการ

ประเมินตนเองที่มีคุณภาพใน๕ขั้นตอน	 และชี้แจงการกรอกข้อมูลประกัน

คุณภาพส่วนงานสนับสนุนในระบบ	 MCU	 e-SAR	 ณ	 ห้องประชุม	 ๔๐๑	

อาคารสำานักงานอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

วังน้อย	อยุธยา

	 งานสานสัมพันธ์	 พธ.บ.	 รุ่นที่	 ๔๕	 ในวันเสาร์ที่	 ๒	 เมษายน	

๒๕๕๙	โดยเริ่มตั้งแต่เวลา	๐๘.๓๐	น.	มีการสักการะพระบรมรูป	ร.๕	ณ	

อาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปีฎก	 จากนั้นบูชาพระประธาน	 ณ	 หอประชุม	

มวก.	๔๘	พรรษา	จากนั้นในเวลาประมาณ	๐๙.๐๐	น.	ทั้งหมดพร้อมกัน

ที่มณฑลพิธีอาคารวิปัสสนาธุระ	พระมหาดนัยพัชร์	คมฺภีรปญฺโญ,	ดร.	รอง

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ในฐานะประธานรุ่น	กล่าวรายงานต่อ	พระราชวร

เมธี,	ดร.	ประธานในพิธี	จากนั้นประธานได้กล่าวสัมโมทนียกถาแก่	พธ.บ.	

รุ่นที่	๔๕

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

งานสานสัมพันธ์ พธ.บ. รุ่นที่ ๔๕

 เรื่อง การประกันคุณภาพและการปฏิบัติงานโดยใช้วงจร PDCA ของบุคลากรวายปฏิบัติการ
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
      จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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	 วันอังคารที่	๕	เมษายน	๒๕๕๙	เวลา	๐๙.๐๐	น.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ให้การต้อนรับ	 คณะผู้แทน

จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	คณะสงฆ์จากวัดต่างๆที่ประเทศจีน	

จัดโครงการศึกษาแลกเปล่ียนวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนาระหว่างวัด

ไทย	–	วัดจีน	เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจหลักธรรมคำาสอน	ตลอดจนแนวทาง

ปฏิบัติที่ถูกต้องของศาสนาพุทธในประเทศไทย	 สถาบันวิจัยพระพุทธ

ศาสนาและวัฒนธรรม	 ประเทศจีน	 พระสงฆ์และฆราวาส	 จำานวน	 ๑๐๘	

รูป/คน	 เดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนา	 ที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 โดยมี	 พระโสภณวชิราภรณ์	

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ	 กล่าวปฏิสันถาร,	 พล.อ.วิชิต	 ยา

ทิพย์	 ศิษย์เก่า	 มจร	 ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 (พธ.ด.)	

นายกสมาคมวัฒนธรรมไทย-จีน	 กล่าวต้อนรับ	 ท่านฉิน	 อวี้	 เซิน	 อุปทูต

ฝ่ายวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธาราณรัฐประชาชนจีนประจำา

ประเทศไทย	 และคณะที่เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย	 ณ	 ห้องเธียเตอร์โซนดี	 อาคารเรียนรวม	 มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	อ.วังน้อย	จ.พระนครศรีอยุธยา

	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นมหาวิทยาลัย

สงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย	 จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	

นิสิตปัจจุบัน	 และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย	 ออกไปบำาเพ็ญประโยชน์

ต่อประเทศชาติ	 พระศาสนา	 จัดให้มีการบรรพชาสามเณรและอบรม

เยาวชนรวมทั้งประชาชน	 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยให้เป็น

คนที่มีคุณภาพ	 มีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศ	 โดยมี	 พระพรหม

บัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี	 มจร	 เป็นประธานประกอบพิธีบรรพชาสามเณร	

ภาคฤดูร้อน	รุ่นที่	๕	ในโครงการบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมจาริณี	

เฉลิมพระเกียรติ	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่	มีสามเณรเข้าพิธีบรรพชาทั้ง

สิ้นจำานวน	๙๗	รูป	ณ	พระอุโบสถ์กลางน้ำา	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย	วังน้อย	อยุธยา

งานสานสัมพันธ์ พธ.บ. รุ่นที่ ๔๕

ต้อนรับ คณะผู้แทนจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมจาริณี
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
      จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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	 วันศุกร์ที่	๒๒	เมษายน	พ.ศ.๒๕๕๙	เวลา	๐๙.๐๐	น.	

โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่ทะเบียน	๔	ภาค	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยโดยมี	 พระศรีคัมภีรญาณ	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็น

ประธานเปิดงาน	 ให้โอวาทและบรรยายพิเศษเรื่อง	 “ระบบทะเบียนที่พึ่ง

ประสงค์”	ต่อมา	พระมหาถวิล	กลฺยาณธมฺโม	ผู้อำานวยการสำานักทะเบียน

และวัดผล	 ให้นโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานทะเบียน	 ณ	 ห้องประชุม

สันติศึกษา	ชั้น๔	อาคารเรียนรวม	

	 ๒๔	เม.ย.๒๕๕๙	เวลา	๐๙.๓๐น.	นายสมชัย	กมลเทพเทวินทร์	

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำาปาง	 ปฏิบัติหน้าที่แทน	 ผู้ว่าราชการจังหวัด

ลำาปาง	 ในการเป็นประธานพิธีฉลองบัณฑิตและซ้อมรับปริญญาบัตร	

ประจำาปี	 ๒๕๕๙	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 วิทยาลัย

สงฆ์นครลำาปาง		อ.เกาะคา	จ.ลำาปาง	มีบัณฑิตจบการศึกษา	ปีการศึกษา	

๒๕๕๙	 จำานวน	 ๑๓๒	 รูป/คน	 โดยมีพระราชธรรมลังการ	 ผู้อำานวยการ

วิทยาลัยสงฆ์นครลำาปาง	 เป็นประธานสงฆ์	 มีหัวหน้าส่วนราชการ	 นาย

อำาเภอเกาะคา	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย	 คณาจารย์	 และญาติบัณฑิต	

เข้าร่วมพิธีกว่า๗๐๐	รูป/คน

	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 วิทยาลัยสงฆ์

นครสวรรค์	จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ	 เรื่อง	“แนวทางการจัดทำา

รายงานการประเมินตนเอง	 (SAR)”	 วิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย	 พระ

มหาสุทัศน์	ติสฺสรวาที	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ	มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	 เมื่อวันพุธที่	 ๒๗	 เมษายน	 ๒๕๕๙	 ณ	 ห้องประชุมอาคาร

เรียนหลวงพ่อคูณ	 ปริสุทฺโธ	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์	อำาเภอเมือง	จังหวัดนครสวรรค์

โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่ทะเบียน ๔ ภาค

พิธีฉลองบัณฑิตและซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำาปี ๒๕๕๙

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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	 วันนี้	๑	พฤษภาคม	๒๕๕๙	เวลา	๑๐.๐๐	น.	พระเดชพระคุณ

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย	เป็นประธานรับถวายผ้าป่ากองทุนการศึกษา	และบรรยายธรรม	

เรื่อง	 “อานิสงส์ของการให้กองทุนการศึกษา”	 ณ	 อาคารเรือแม่วิสาขา	

ศูนย์วิปัสสนา	 มูลนิธิโพธิวัณณา	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 พร้อมกันนี้ตัวแทน

นิสิตจากวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร	จำานวน	๑๐	รูป/คน	เข้าร่วมโครงการพระ

นิสิตเข้ากรรมฐาน	ระหว่างวันที่	๑	-	๘	พฤษภาคม	พ.ศ.๒๕๕๙	นี้ด้วย

	 ๒	 พ.ค.๕๙	 มจร	 จัดงานวันจำานงค์	 ทองประเสริฐ	 (ครั้งที่	 ๑๔)	

และทอดผ้าป่าสามัคคี	 เพื่อหาทุนในการสร้างหอบูรพาจารย์	 ณ	 อาคาร

วิปัสสนาธุระ	สมเด็จพระพุฒาจารย์	 (อาจ	อาสภมหาเถระ)	มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 วังน้อย	 พระนครศรีอยุธยา.	 มีพระเดช

พระคุณพระพรหมบัณฑิต	 ศ.ดร.	 อธิการบดี	 เป็นองค์ประธานในพิธี	

และมอบรางวัลจำานงค์	 ทองประเสริฐ	 จำานวน	 ๖	 ท่าน	 พร้อมกับกล่าว

สัมโมทนียกถาแก่ผู้ร่วมงาน	 โดยมีพระราชวรเมธี	 รองอธิการบดีฝ่าย

บริหาร	เป็นประธานในการจัดงานในครั้งนี้

	 วันอังคารที่	๓	พฤษภาคม	พ.ศ.๒๕๕๙	เวลา	๐๙.๐๐	น.

ประชุมสัมมนาประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	 ระยะที่๑๑	 และ

เตรียมความพร้อมระดมความคิดเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำาแผน

พัฒนา	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 โดยมี	 พระสุวรรณ

มธาภรณ์	 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	 กล่าวต้อนรับ	 ต่อมา	

รศ.ดร.ธีรยุทธ	พึ่งเทียร	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์	 บรรยายนำาเรื่อง	

“กระบวนการประเมินแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ	ระยะที่๑๑”	ณ	อาคาร	

มวก.๔๘	พรรษา

โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่ทะเบียน ๔ ภาค พระพรหมบัณฑิต รับถวายผ้าป่ากองทุนการศึกษา

วันจำานงค์ ทองประเสริฐ (ครั้งที่ ๑๔) 

ประชุมสัมมนาประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่๑๑

พิธีฉลองบัณฑิตและซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำาปี ๒๕๕๙

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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	 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี	 นำาโดยคณาจารย์	 

เจ้าหน้าที่	 และนิสิตร่วมทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง	 และพิธี

ทักษิณานุปทาน	“ทำาบุญอุทิศแด่ผู้มีอุปการะคุณและนิสิตเก่า”

โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล	รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	

เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง	พระอารามหลวง	เป็นประธานในพิธี

พร้อมทั้งให้โอวาท	 และให้โอกาสแก่คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่และนิสิตร่วม

สรงน้ำาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานปีใหม่ไทย

และร่วมกันแสดงมุทิตาแด่ผู้สำาเร็จการศึกษา	ประจำาปี	๒๕๕๙	(พธ.บ.รุ่นที่	

๖๑,	พธ.ม.รุ่นที่	๒๖)	อาทิเช่นพิธีบายศรีสู่ขวัญแสดงมุทิตาจิต	และถ่ายรูป

ร่วมกัน	เมื่อวันที่	๓๐	เมษายน	พ.ศ.๒๕๕๙

ณ	ห้องประชุมปัญญาภรณ์	ชั้น	๓	วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี	วัด

ไร่ขิง	พระอารามหลวง	จังหวัดนครปฐม

	 พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.	 บรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 มองทิศทาง	

นโยบาย	 จุดเน้นในแผนพัฒนาระยะ	 12	 แก่ผู้บริหารทั่งทุกส่วนงานทั่ว

ประเทศ	 ที่ได้รวมตัวกันจัดการประชุมในครั้งนี้และท่านได้ให้นโยบายใน

เรื่องของ	การปรับนวลักษณ์

	 ซึ่งเป็นนโยบายของพระพรหมบัณฑิต	 อธิการบดี	 มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ซึ่งเดิมมี	 9	 ข้อ	 จึงปรับปรุงทันสมัยเป็น

ปัจจุบันมากขึ้นมีดังนี้	ปรับนวลักษณ์	9	ประการ	

ของนิสิต	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

1	มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส

2	ใฝ่รู้	ใฝ่คิด

3	เป็นผู้นำาด้านจิตใจและปัญญา

4	มีความสามารถ/ทักษะด้านภาษา

5	มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา

6	รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม

7	รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

8	มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล

9	พร้อมที่จะใช้และพัฒนานวัตกรรม

โดยปรับเน้นในเรื่องของความสามารถ/ทักษะภาษา	 และเรื่องพร้อมใช้

และพัฒนานวัตกรรม	 เพราะภาษาเป็นสิ่งสำาคัญ	 ทั้งประชาคมอาเซียน

หรือทั่วโลก	 จำาเป็นต้องใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร	 พร้อมกับโลกที่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงต้องเรียนรู้และสามารถพัฒนานวัตกรรม

ใหม่ๆให้ทันกับเทคโนโลยีที่ล้ำาหน้าในปัจจุบัน

ทั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่	๔	พฤษภาคม	๒๕๕๙	ณ	อาคาร	มวก.๔๘	พรรษา

“ทำาบุญอุทิศแด่ผู้มีอุปการะคุณและนิสิตเก่า”

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. บรรยายพิเศษ

Mahachulalongkornrajavidyalaya University



มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
      จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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	 วันวิสาขบูชานานาชาติ	 วันสำาคัญสากลของโลก	 ครั้งที่	 ๑๓	 

เรื่อง	“พุทธวิถีสู่สันติภาพโลก”

การประชุมวิสาขบูชาโลกครั้งน้ีเป็นโอกาสท่ีดีในการเผยแพร่พุทธคำาสอน

ในการช่วยสังคมโลกจัดการกับปัญหาความท้าทายท่ีเกิดข้ึนในสังคม

ปัจจุบัน	 โดยประเด็นเรื่องความเสมอภาค	 ความยุติธรรมการพึ่งพาอาศัย	

และสิ่งแวดล้อม	 จะเป็นหัวข้อสำาคัญที่ให้ชาวพุทธนำาพาสังคมเราให้ดี

ขึ้น	 และอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าองค์การสหประชาชาติจะจัดการประชุม

มนุษยธรรมโลกขึ้นเป็นครั้งแรก	 ซึ่งในงานนี้ชาวพุทธจะมีส่วนในการ

ช่วยอนาคตของมนุษยชนโดยร่วมอภิปรายถึงกฎหมายมนุษยธรรม	 การ

ปกป้องพลเรือนจากความขัดแย้งและพัฒนาการตอบสนองของโลกใน

ภาวะเร่งด่วน

	 วันอาทิตย์ที่	๑๕	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณรสชวิทยาลัย	 จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร	 ประจำาปี	 ๒๕๕๙	 โดย

มีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระ

สังฆราช	เป็นประธานในพิธี	ณ	หอประชุม	มวก	๔๘	พรรษา	เวลา	๐๙.๐๐	น.	

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เดินทางมาถึงหอประชุม	มวก.	๔๘	พรรษา	 

	 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์	 ประทานปริญญาบัตร	 และ

ประทานโอวาท	 อธิการบดีถวายเครื่องไทยธรรมแด่สมเด็จพระมหารัช

มังคลาจารย์	 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์	 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต

กิตติมศักดิ์	 ผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติคุณ	 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต	 พุทธศาสตร

มหาบัณฑิต	 และสถาบันสมทบ	 ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับสมเด็จพระมหารัชมัง

คลาจารย์	และคณะผู้บริหาร

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำาปี ๒๕๕๙

วันวิสาขบูชานานาชาติ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ข่าว ประชาสัมพันธ์ มจร.
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