
	 โครงการป้องกันการทุจริตตามแนวทาง

พระพุทธศาสนา	 ขับเคลื่อนโดยความร่วมมือระหว่าง	

สำานักงาน	 ป.ป.ช.	 กับ	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย	 กิจกรรมการเทศน์ป้องกันทุจริตตาม

แนวพุทธศาสนา	 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ

	 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ	

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร	 เนื่องในโอกาสมหามงคลทรง

พระเจริญพระชนมายุ	๖๔	พรรษา	และพิธีสามีจิกรรม	

เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

หน้า ๕

หน้า ๓

หน้า ๑๒

	 งานวันบุรพาจารย์	 ประจำาปี	 ๒๕๕๙	 พระ

พรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นประธานงานวันบุรพาจารย์	

ประจำาปี	๒๕๕๙

๕ ปีที่  ๒  ฉบับที่ ๕ ประจำ�เดือน มิถุน�ยน - สิงห�คม   พ.ศ.  ๒๕๕๙

มหาจุฬาสาร

กองสื่อส�รองค์กร มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย
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พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง บริหารคนให้สำาราญ บริหารงานให้สำาเร็จ งานวันบุรพาจารย์ ประจำาปี ๒๕๕๙
	 วันพฤหัสบดี	ที่	๒	มิถุนายน	พ.ศ.๒๕๕๙	พระพรหมบัณฑิต	บรรยายเรื่อง	บริหารคนให้สำาราญ	บริหารงานให้สำาเร็จ	โดยเริ่มการ

บรรยายด้วยคำาพูดไว้ว่า	“Lose	Lose	พังพินาศ	หรือ	Win	Win	สันติสุข	:	บริหารให้เกิดความสามัคคีสู่สันติสุข”	เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	

หลักสูตร	“นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง”	นยปส.รุ่นที่	๗	ณ	ห้องสันติศึกษา	มหาจุฬาฯ

พระพรหมบัณฑิต	ศาสตราจารย์ดร.	บรรยายเรื่อง	“	บริหารคนให้สำาราญ	บริหารงานให้สำาเร็จ	“

	 ขอต้อนรับเป็นธรรมปฎิสันถาร	ซึ่งการบูชามีสองประการ	คือ	อามิสบูชา	และ	ปฏิบัติบูชา	วันนี้เรามาปฏิบัติบูชา	ซึ่งสอดคล้องกับ

สุภาษิตว่า	 “	นกมองไม่เห็นฟ้า	ปลามองไม่เห็นน้ำา	 ไส้เดือนมองไม่เห็นดิน	 “	 ซึ่งเหมือนกับเราบางครั้งไม่สามารถมองเห็นตนเอง	ทำาไมหมอ

ผ่าตัดที่เก่งที่สุดในโลกไม่สามารถผ่าตัดบุคคลที่ตนเองรักได้	เพราะมันทำาใจไม่ได้	มวยที่ขึ้นชกบนเวทีจะไม่ทราบปัญหาตนเองในขณะนั้น	

แต่พี่เลี้ยงจะทราบทั้งหมด	เราจึงต้องมีพี่เลี้ยงคอยให้คำาชี้แนะแนวทาง	และเราต้อง	“ทำาตัวเป็นพี่เลี้ยงให้ตนเอง”	

	 ด้วยการบริหารงานใครเป็นผู้ควบคุม	 เพราะมีอยู่สามประการ	

คือ	 อัตตาธิปไตย(ตัวเองเป็นใหญ่)	 โลกาธิปไตย	 (คนอื่นเป็นใหญ่)	

ธรรมาธิปไตย	(หลักการเป็นใหญ่)	ถ้าเรายึดแบบ	Lose	-	Lose	ถือว่าเป็น

อนาธิปไตย	หมายถึง	 เมื่อฉันไม่ได้เธอก็อย่าได้เหมือนกัน	ต่างฝ่ายต่างแพ้	

พังพินาศ	เราจะทำาอย่างไรให้	win-win	ถือว่าเป็นธรรมาธิปไตย	หมายถึง	

ชนะทั้งสองฝ่าย	อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	

	 ทำาไมประเทศไทยถึงเจริญกว่าประเทศรอบๆ	 นี้	 เพราะ	 คน

ไทยเก่ง	หรือ	 เพราะอะไร	อดีตพม่ามีความเจริญกว่าประเทศไทย	 เพราะ

มีความสามัคคีมาก	 ในอดีตประเทศไทยไม่เคยทะเลาะกัน	 มีแต่ความ

สามัคคีกัน	 เราอาศัยบารมีขององค์ในหลวง	 ฉะนั้น	 ลูกๆ	 ต้องอาศัยที่

จะการอยู่ร่วมกัน	 ประเทศที่เจริญ	 เพราะเหตุไม่ทะเลาะกัน	 รู้วิธีสลาย

ความขัดแย้งกันอย่างสันติ	 ที่มหาจุฬาจึงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท	

ปริญญาเอกขึ้น	ถือว่าเป็นหลักสูตรที่สำาคัญมาก	เพื่อให้นิสิตออกไปจัดการ

ความขัดแย้ง	สร้างคนไปบริหารความขัดแย้ง	แต่ปริมาณยังน้อยอยู่	 เรามี

คนเก่งมาก	แต่คนเก่งไม่สามารถทำางานได้	เราไปเชื่อว่าดวงดาวนี้มาคนจะ

ทะเลาะกัน	ซึ่งดวงดาวไม่มา	คนก็ทะเลาะกันอยู่แล้ว	

 เรามีคนเก่งเยอะ	ทำาอย่างไรไม่ให้คนเก่งทะเลาะกัน	คุณหมอประเวศ

เคยบอกว่าในภาควิชาแห่งหนึ่งมีอยู่	๙	คน	แบ่งออก	๘	ก๊ก	อีกคนเพิ่มเข้า

มายังไม่มีก๊ก	เราจะแก้ไขให้เกิดความสามัคคีอย่างไร	ซึ่งการเกิดมี	

๒	ประการ	คือ	 เกิดจากใจของเราเอง	 และเกิดจากการใช้อำานาจมากดไว้	

การใช้อำานาจมากดไว้ถือว่าไม่ยั่งยืน	เราต้องเรียนรู้จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	

	 วันที่	๑๘	กรกฎาคม	๒๕๕๙	งานวันบุรพาจารย์	ประจำาปี	๒๕๕๙	

พระพรหมบัณฑิต,	ศ.ดร.อธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	เป็น

ประธานงานวันบุรพาจารย์	ประจำาปี	๒๕๕๙	และมอบมุทิตาบัตรเกียรติบัตรและเกียรติ

บัตร	โดยมี	รศ.ดร.	สมศักดิ์	บุญปู่	นายกสมาคมศิษย์เก่ามจร	ขานรายนามศิษย์เก่าดีเด่น

เกียรติคุณ,รศ.ดร.สุรพลสุยะพรหม	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	ขานรายนามผู้ได้รับ

พระราชทาน	เครื่องราชอิสริยาภรณ์	ประจำาปี	๒๕๕๘	เข้ารับมุทิตาบัตร	และนักกีฬาผู้มีผล

งานกีฬาบุคลากรสำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	ครั้งที่	๓๕	(ราชมงคลธัญบุรีเกมส์)	

จากนั้น	ประธานในพิธีกล่าวสัมโมทนียกถา	ณ	อาคารวิปัสสนาธุระ	สมเด็จพระพุฒาจารย์	

(อาจ	อาสภมหาเถร)	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วังน้อย	อยุธยา

Mahachulalongkornrajavidyalaya University มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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	 เมื่อวันที่	 ๒๒	 กรกฎาคม	 พ.ศ.๒๕๕๙	 พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองเจ้าคณะ

จังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น	พร้อมด้วย	พระครูปริยัติธรรมวงศ์,	ดร.

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร	คณาจารย์	และเจ้าหน้าที่	วิทยาเขตขอนแก่น	เข้าร่วมพิธีสามีจิกรรม

ในเทศกาลเข้าพรรษาประจำาปี	๒๕๕๙	โดยลำาดับเข้าทำาพิธีสามีจิกรรมดังนี้

 ๑.เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์	(เกี่ยว	อุปเสณมหาเถร)	อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่

สมเด็จพระสังฆราช,อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม,อดีตเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก,	

อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร	

	 ๒.เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์	 (ช่วง	 วรปุญฺโญ)	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ

พระสังฆราช,	กรรมการมหาเถรสมาคม,	เจ้าอาวาสวัดปากน้ำาภาษีเจริญ	

	 ๓.เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์	(สนิท	ชวนปญฺญมหาเถร)	กรรมการมหาเถรสมาคม,	เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก,	

เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม	วรวิหาร

	 ๔.พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ	 (ธงชัย	สุขญาโณ)	กรรมการมหาเถรสมาคม,	 เจ้าคณะภาค	๑๐,	 เจ้าอาวาสวัดสระเกศราช

วรมหาวิหาร	

	 ๕.พระเทพเมธี	(สมเกียรติ	โกวิโท)	เจ้าคณะภาค	๙	

	 ๖.พระธรรมวโรดม	(สมเกียรติ	กิตฺติวฑฺฒโน)	เจ้าอาวาสวัดทินกรนิมิต	(จังหวัดนนทบุรี)	ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค	๙

	 ๗.พระราชวิสุทธิโมลี	รองเจ้าคณะภาค	๙	รองเจ้าคณะภาค	๙

	 ๘.พระราชอุปเสณาภรณ์	(สังคม	ญาณวฑฺฒโน)	ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

	 ๙.พระวิจิตรธรรมาภรณ์	(เทอด	ญาณวชิโร)	ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ภาพ,ข่าว	โดย	งานสื่อสารองค์กร	มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

 วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการป้องกัน

การทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

ขับเคลื่อนโดยความร่วมมือระหว่าง สำานักงาน ป.ป.ช. กับ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กิจกรรมการ

เทศน์ป้องกันทุจริตตามแนวพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริ กิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาศ 

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  

๑๒ สิงหาคม  ๒๕๕๙ นำาโดย พลตำารวจเอก วัชรพล ประสาราชกิจ

ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ 

เรื่อง “การป้องกันการทุจริต” จากนั้น ศ.ดร.พระพรหมบัณฑิต 

อธิการบดี เทศน์เรื่อง “การป้องกันทุจริตตามแนวพุทำศาสนา” 

ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พิธีสามีจิกรรม วิทยาเขตขอนแก่น กิจกรรมการเทศน์ป้องกันทุจริตตามแนวพุทธศาสนา

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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	 วันที่	๓๑	พฤษภาคม	๒๕๕๙	สำานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 ร่วมกับ	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย	 จัดฝึกอบรม	 “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”	

(Traning	for	the	trainers)	(แม่ไก่)	รุ่นที่	๑	ระหว่าง	วันที่	๓๐	

พฤษภาคม	–	๓	มิถุนายน	๒๕๕๙	ซึ่งวันที่สองของการฝึกอบรม

แบ่งออกเป็น	๒	กลุ่ม	กลุ่มที่	๑	สรุปเนื้อหา	หมวดที่๕การพัฒนา

ระเบียบวิธีการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์	(เทคนิคชั้นเชิงที่สำาคัญ)	

และหมวดที่	๖	การใช้สถิติและคณิตศาสตร์การวิจัย	การวิเคราะห์ข้อมูล 

การแสดงและตีความข้อมูลทางวิจัยและการสรุปผลและวิจารณ์

ผลวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์	 โดย	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ชลอ	

ลิ้มสุวรรณ	กลุ่มที่	๒	สรุปเนื้อหา	หมวดที่	๕	การพัฒนาระเบียบ

วิธีการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์	 (เทคนิคชั้นเชิงที่สำาคัญ)	 และ

หมวดที่	 ๖	 การใช้สถิติและคณิตศาสตร์การวิจัย	 การวิเคราะห์

ข้อมูล	 การแสดงและตีความข้อมูลทางวิจัยและการสรุปผลและ

วิจารณ์ผลวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์	โดย	ศาสตราจารย์	ดร.พันธุ์ทิพย์	

รามสูต	ณ	หอประชุม	มวก.๔๘	พรรษา	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย	อ.วังน้อย	จ.พระนครศรีอยุธยา

	 วันที่	๓	มิถุนายน	๒๕๕๙	คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	เจ้าหน้าที่	

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ	 เฉลิมพระเกียรติฯ	 ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้าง

ความสมานฉันท์	๕	สถาบันอุดมศึกษาน่าน	(ภายใต้โครงการส่งเสริมสุข

ภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน)	

ณ	อาคารเอนกประสงค์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	น่าน	

โดยมีกิจกรรมนันทนาการ	(แข่งขันกีฬา)	๓	ชนิดกีฬา	อันได้แก่	๑.	ฟุต

ซอลชาย	 ๒.	 วอลเล่ย์บอลผสม	 ๓.	 แชร์บอลหญิง	 วัตถุประสงค์ในการ

จัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างความสมานฉันท์ในการจัดการศึกษา

ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้ง	 ๕	 สถาบัน	 ในจังหวัดน่าน	

อันได้แก่	 วิทยาลัยน่าน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 น่าน	 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(จังหวัดน่าน)	 วิทยาลัยชุมชนน่าน	 และ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ	 เฉลิมพระเกียรติฯ	 และเพื่อให้บุคลากรใน

สถาบันการศึกษา	 มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ	 โดยอาศัยกลไก

ขับเคลื่อนในลักษณะของนันทนาการ

	 วันที่	๙	มิถุนายน	พ.ศ	๒๕๕๙	พระเทพโพธิวิเทศ	เจ้าอาวาส

วัดไทยพุทธคยา	หัวหน้า-พระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล	กล่าวว่า...ก่อน

ที่เราจะออกไปสู่สนามการทำางานจริงนั้น	 วิทยาลัยธรรมทูตได้ฝึก

พวกเราให้มีพฤติกรรมที่มีความต่าง	 ซึ่งภาควิชาการเป็นงานรอง	 แต่

พฤติกรรมเป็นงานหลัก	 เราจะสามารถทำางานร่วมกับคนอื่นได้หรือไม่	

ถ้าได้ถือว่าผ่าน	 คนที่ประสบความสำาเร็จในงานพระธรรมทูต	 ถือว่ามี	

“	ศรัทธา “	เป็นตัวนำา	ส่วนปัญญาตัวสนับสนุน	ศรัทธาสำาคัญที่สุดใน

งานพระธรรมทูต	ธรรมทูตที่ดีต้องมีสามหน้า	คือ	หน้าตา	หน้าที่	หน้า

กระดาษ	จะเป็นพระธรรมทูตที่สมบูรณ์	ก็ต่อเมื่อถูกบรรจุก่อน	หมาย

ถึง	มีสถานที่ทำางานชัดเจน	

	 พระธรรมทูตต้องมี	 “	 ผลงาน	 “	 ต้องออกไปทำางานเพื่อ

พระพุทธศาสนา	 ถ้าเรามาทำางานที่อินเดีย-เนปาลเราจะได้ใกล้ชิด

พระพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันต์	เพราะพวกเรามีเชื้อพระอรหันต์

	 วันที่	 ๒๗	 -	 ๓๑	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๙	พระพรหมบัณฑิต	 ศ.ดร.,	

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 	 ร่วมฉลองปริญญา

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิปัสสนาภาวนา	 หลวงพ่อภัททันตะ 

สัทธัมมกิตติสาระ	 มหากัมมัฏฐานจริยะ	 (หลวงพ่ออ่อง	 ซาน	 สดายอ)	

ระหว่าง	ณ	วัดอ่อง	ซาน	สยาดอ	กรุงย่างกุ้ง	ประเทศเมียนมาร์

การฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”

พระพรหมบัณฑิต ร่วมฉลองปริญญาพุทธศาสตร หลวงพ่อภัททันตะ

   (Traning for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ ๑

กิจกรรมสร้างความสมานฉันท์ ๕ สถาบันอุดมศึกษาน่าน

พระเทพโพธิวิเทศ บรรยายอบรมพระธรรมฑูต

Mahachulalongkornrajavidyalaya University มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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พิธีการเปิดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญ “ดร. อุไรศรี คนึงสุขเกษม”

โครงการจัดงานครบรอบ ๕๕ ปี คณะครุศาสตร์

“กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ไหว้ครู และต้อนรับนิสิตใหม่”

คณะสังคมศาสตร์	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๙

	 วันพฤหัสบดีที่	 ๑๖	 มิถุนายน	 พ.ศ.๒๕๕๙	 พิธีการเปิดการศึกษา	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 โดยมี	 พระพรหมบัณฑิต	 ,ศ.ดร.	

อธิการบดี	เป็นประธานในพิธี	พระราชวรมุนี,	ดร.	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	

และ	รศ.ดร.	สุรพล	สุยะพรหม	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	ถวายกรวยพาน

พุ่มแด่อธิการบดี	ต่อมา	พระพรหมบัณฑิต,	ศ.ดร.	อธิการบดี	มอบคำาสั่งแต่งตั้ง	

	 ๑.	ประธานสภานิสิต	รองประธานสภานิสิต	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๙

	 ๒.	นายกองค์กรบริหารนิสิต	รองนายกองค์กรบริหารนิสิต	ประจำาปี 

	 การศึกษา	๒๕๕๙

	 ๓.	มอบรางวัลและเกียรติบัตรการประกวดภาพถ่ายและพานไหว้ครู

	 จากนั้น	พระมหาณัฐพล	กิตฺติปณฺโญ	นายกองค์กรบริหารนิสิต	

นำานิสิตทุกรูป/คน	กล่าวคำาปฎิญญาต่ออธิการบดี	และ	พระพรหมบัณฑิต	

ให้โอวาทแก่ผู้บริหหาร	คณาจารย์	เจ้าหน้าที่	และนิสิต

	 วันที่	๑	กรกฎาคม	๒๕๕๙	งานครบรอบ	๕๕	ปี	คณะครุศาสตร์	

“มหาจุฬาฯ	 รำาลึก	 และสัมมนาทางวิชาการ”	 ในช่วงบ่ายมีบรรยายพิเศษ	

เรื่อง	 “บทบาทคณะครุศาสตร์กับการผลิตครูสู่สากล”	 โดย	พระศรีคัมภีรญาณ,	 ศ.ดร. 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

ต่อมาเวลา	 ๑๔.๐๐	 น.	 มีการเสวนาทางวิชาการ	 “เหลียวหลัง แลหน้า 

คณะครุศาสตร์กับการผลิตบัณฑิตสู่สากล”	 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ,ศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	นำาโดย

พระโสภณวชิราภรณ์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ,	

พระเมธีธรรมาจารย์	รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่,	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	รท.ดร.	บรรจบ	บรรณรุจิ,	ศาสตราจารย์	

ดร.อุทิส	 ศิริวรรณ,	 ดร.ทมิตา	 วนาพิทักษ์กุล	 หลังจากจบการเสวนามี

กิจกรรมสะท้อนคิด“แนวทางการยกระดับคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร์สู่สากล” 

โดยผู้เข้าร่วมประชุม	ณ	ห้องเธียเตอร์	โซนซี	อาคารเรียนรวม	มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	 วันพุธที่	 ๖	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๙	 “กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	
ไหว้ครู	และต้อนรับนิสิตใหม่”	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๙	คณะสังคมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร	
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ชั้นปีที่	 ๑	และ	๓	 (เข้าใหม่)	 และโครงการปลูกฝังค่านิยม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	 และภูมิปัญญาท้องถิ่น	 “กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย	ไหว้ครู	และต้อนรับนิสิตใหม่”คณะสังคมศาสตร์	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๙ 
ในภาคเช้ามีกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่สู่คณะสังคมศาสตร์	เวลา	๐๙.๓๐	น.	
	 พระครูปริยัติกิตติธำารง,ผศ.ดร.คณะบดีคณะสังคมศาสตร์	
กล่าวถวายรายงานต่อ	พระศรีคัมภีรญาณ,รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ศ.ดร.
ประธานในพิธ	ีกล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการ	จากนั้น	คณาจารย์	
ผู้บริหาร	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	บรรยายมอบความรู้
แก่นิสิตที่เข้าใหม่	 เพื่อให้รับรู้รับทราบแนวปฏิบัติและการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยให้มีความสุขและประสบความสำาเร็จ	 ณ	 ห้องเธียร์เตอร์	 โซนบ ี

	 วันที่	๑๘		มิ.ย.	๒๕๕๙		พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลา

การเปรียญ	 “ดร.	 อุไรศรี	 คนึงสุขเกษม”	มูลค่าก่อสร้าง	

๖๐	 ล้านบาท	 ณ	 มณฑลพิธีวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ตำาบลลำาไทร	

อำาเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

	 โดยมีพระพรหมบัณฑิต	ศ.ดร.	อธิการบดี	เป็น

ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์	 และ	 ดร.	 อุไรศรี	 คนึงสุขเกษม	

เจ้าภาพประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส	 ประธานดำาเนินการ

จัดงานโดย	 พระราชวรเมธี	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	

มจร.	และในโอกาสนึ้	พระราชวรเมธี	ได้ร่วมถวายปัจจัย

สมทบทุนในการสร้างวัดมหาจุฬาลงกรราชูทิศด้วย	

จำานวน	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท	(หนึ่งล้านบ้านถ้วน)

อาคารเรียนรวม	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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	 วันที่	๘	กรกฎาคม	๒๕๕๙	:	วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน	มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี	ร่วมกับอำาเภอภูเพียง,	โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดพระธาตุแช่แห้ง	และวัดพระธาตุแช่แห้ง	พระอารามหลวง	จังหวัดน่าน	

จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา	ประจำาปี	๒๕๕๙

ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่นน่าน	ณ	ศาลาหลวง 

อนุพุทธมณฑล	จังหวัดน่าน	โดยมีพระสุนทรมุนี	ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์

นครน่านฯ	เฉลิมพระเกียรติฯ	เป็นประธาน	

	 โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่	 เวลา	 ๐๘.๑๙	 น.	 มีการเคลื่อนขบวนแห่

เทียนจำานำาพรรษาจากทางขึ้นพระธาตุแช่แห้ง	 มายังศาลาหลวง	 อนุพุทธ

มณฑล	 จังหวัดน่าน	 เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาตามลำาดับขั้นตอนต่อไป	

ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย	 คณะศรัทธาวัดต่างๆ	 จำานวน	

๓๗	วัด	๕	สำานักสงฆ์	และโรงเรียนในจังหวัดน่านอีก	๑๐	แห่ง	รวมทั้งหมด	

๕๒	แห่ง	พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน	หน่วยงานราชการในจังหวัดน่าน	ที่เข้า

ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

	 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสถิติและการวิจัยเพ่ือพัฒนาอาจารย์

ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์	 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา	 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ	

และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	 คณะสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๙	

วันที่	 ๑๓	 –	 ๑๕	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	ณ	 ห้องใต้ดิน	 (ห้องสร้างใหม่)	

โซนบี	 อาคารเรียนรวมคณะสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-

ราชวิทยาลัย	ตำาบลลำาไทร	อำาเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ได้รับ

ความอนุเคราะห์จาก	รศ.ดร.สุรพล	สุยะพรหม	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 

เป็นประธานเปิดโครงการ	 โดยมีวิทยากรได้แก่	 ศ.ดร.บุญทัน	 ดอกไธสง	

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์,ดร.	รศ.ดร.สุรินทร์	นิยมางกูร	อาจารย์	ดร.บุญเรือง	ศรีเหรัญ 

เป็นผู้บรรยายสถิตและการวิจัย	และ	พระเดชพระคุณ	พระเมธีธรรมาจารย์	

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่	มจร	เป็นประธานปิดโครงการ

	 นายไพฑูรย์	รักษ์ประเทศ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม	เดิน

ทางมาเป็นประธานพิธีเปิด	 โครงการสัปดาห์	 อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

อาเซียน	สานสัมพันธ์ไมตรี	ในมิติพระพุทธศาสนา	ประจำาปี	๒๕๕๙	

ของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม	 วัดพระธาตุพนม	 วรมหาวิหาร	 กรมศาสนา	

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 -	 แขวงคำาม่วน	 ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	

โดยกิจกรรมประกอบด้วย	 พิธีทำาบุญตักบาตร	 เวียนเทียน	 ห่มผ้าองค์พระ

ธาตุที่แพงที่สุดในโลกที่ตกแต่งด้วยอัญมณีคริสตัส	(Swarovski)	การรำาบูชา

องค์พระธาตุพนม	สักการะพระธาตุประจำาวันเกิด	ระยะดำาเนินการ	ระหว่าง	

วันที่	๑๖	–	๒๐	กรกฎาคม	๒๕๕๙	ณ	วัดพระธาตุพนม	วรมหาวิหาร	อำาเภอ

ธาตุพนม	จังหวัดนครพนม

	 วันอังคารที่	 ๑๒	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 สโมสรนิสิต

วิทยาเขตนครสวรรค์	จัดกิจกรรม	“โครงการรับน้องใหม่วิทยาเขต

นครสวรรค์	ประจำาปี	๒๕๕๙”	โดยจัดขึ้นระหว่าง	วันที่	๑๒	-	๑๓	

กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 กิจกรรมโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตมี

ความรักความสามัคคี	รุ่นพี่และรุ่นน้องสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	

มีความสามัคคี	 และปลูกฝังการเสียสละเพื่อส่วนรวมในการทำา

กิจกรรมร่วมกัน	 และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย	

โดย	 พิธีเปิดในช่วงเช้า	 ได้รับเมตตาจาก	 พระมหาไฮ้	 ธมฺมเมธี	

ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ	เป็นประธานกล่าว

เปิดงานในพิธี	 และมีตัวแทนผู้บริหาร	 คณาจารย์	 ประกอบพิธีติด

เข็มผูกไท้ให้กับนิสิตใหม่	 ณ	 ห้องเรียนรวมอาคารเรียน	 ส.มหารัช	

ชั้น	1

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กิจกรรมรับน้องใหม่วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำาปี ๒๕๕๙

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสถิติและการวิจัยเพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์

โครงการสัปดาห์ อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาอาเซียน

สานสัมพันธ์ไมตรี ในมิติพระพุทธศาสนา ประจำาปี ๒๕๕๙
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	 วันที่	 ๒๖	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 พิธีเจริญพระพุทธมนต์

เฉลิมพระเกียรติ	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	

สยามมกุฎราชกุมาร	เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงพระเจริญพรชนมายุ	๖๔	

พรรษา	และพิธีสามีจิกรรม	เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา	โดยช่วงแรก	ตัวแทน

นิสิตทำาพิธีสามีจิกรรม	 แด่พระธรรมสุธี	 จากนั้น	 พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร 

อธิการบดี	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ต่อด้วยพิธีเจริญ

พระพุทธมนต์	โดยมี	รศ.ดร	สุรพล	สุริยพรหม	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 

นำาถวายพระพร	ณ	หอประชุม	มวก.	๔๘	พรรษา	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย	พระนครศรีอยุธยา

	 วันที่	๑๘	กรกฎาคม	พ.ศ.๒๕๕๙	เวลา	๐๘.๓๐	น.	

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัย	มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

ได้เข้าร่วมกิจกรรม	กีฬาสร้างสรรค์เชื่อมสัมพันธ์วิชาการ	

โดยมีคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 และนิสิต	 วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 

เฉลิมพระเกียรติฯ	 และคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์เจ้าหน้าที่	 และนิสิต

วิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน	 โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร

หลักสูตร	 ศึกษาดูงานวิถีชีวิตท้องถิ่น	 “การแห่เทียนพรรษา	 ของภาครัฐ	

เอกชนและสถาบันการศึกษา	 ในจังหวัดลำาพูน”	 กิจกรรมแข่งขันฟุตบอล

ระหว่างบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน	 กับ	 บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ	

เฉลิมพระเกียรติฯ	และ	กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลระหว่างนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน	

กับ	นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ	เฉลิมพระเกียรติฯ	ณ	วิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน	

ตำาบลต้นธง	อำาเภอเมือง	จังหวัดลำาพูน

	 วันอังคารที่	 ๒	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 คณะมนุษยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 จัดโครงการ	 กิจกรรมเสริม

หลักสูตร	(ปฐมนิเทศนิสิตใหม่	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๙)	ในชื่องาน	

“ให้แสงนำาทาง	ให้ธรรมนำาใจ	จากพี่สู่น้อง”	โดยมีพระศรีคัมภีรญาณ,	ศ.ดร.	

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 เป็นประธาน	 ในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระ

รัตนตรัย	 พระครูปฐมวรวัฒน์,	 ผศ.ดร.	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	 คณะ

มนุษยศาสตร์	 กล่าวถวายรายงาน	 และ	 พระปลัดนนท์	 ประธานสภานิสิต	

นำานิสิต	 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ,	 ถวายตัวต่อองค์พระปิยะมหาราช	 และ	

มอบตัวเป็นศิษย์	ต่อครูอาจารย์	ณ	ห้องเธียเตอโซน	A	อาคารเรียนรวม

	 เมื่อวันที่	๕	ส.ค.	๒๕๕๙	พระเดชพระคุณพระราชวรมุนี,	ดร.	

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	ตรวจอาคารหอพักนิสิตนานาชาติ	

เพื่อเตรียมการย้ายนิสิตหอพักAและB	ระดับชั้นปริญญาตรีชั้นปีที่	๑	-	๓	

ทุกหลักสูตรเข้าพักหอพักนิสิตนานาชาติ

	 ในวันที่	๖	 -	๗	ส.ค.	๒๕๕๙	ส่วนหอพัก	A	กำาหนดให้เป็นที่พัก

สำาหรับนิสิตบรรพชิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่	 ๔	 นิสิตระดับปริญญาโท

และนิสิตระดับปริญญาเอก	 สำาหรับหอพัก	 B	 กำาหนดให้เป็นที่พักสำาหรับ

บุคลากร	นิสิตที่เป็นภิกษุณี	แม่ชีและนิสิตคฤหัสถ์	(หญิง)	โดยส่วนใหญ่เป็น

นิสิตที่พักอยู่อาคารเรียนรวม	 การดำาเนินการเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะ

กรรมการพิจารณาการใช้อาคารของมหาวิทยาลัยซึ่งมีพระเดชพระคุณ	

พระราชวรเมธี,	 ดร.	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน	 และมติคณะ

กรรมการหอพักนิสิตมีพระเดชพระคุณพระราชวรมุนี,	 ดร.	 รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการนิสิต	เป็นประธาน

	 วันที่	๑๒	สิงหาคม	พ.ศ.๒๕๕๙	บุคลากร	มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตแพร่	 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร	 สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ	 ประจำาปี	

๒๕๕๙	ณ	หอประชุมศิลปวัฒนธรรม	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙)

พระเดชพระคุณพระราชวรมุนี ตรวจอาคารหอพักนิสิตนานาชาติ

วิทยาเขตแพร่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

			จัดโครงการโดย	คณะมนุษยศาสตร์

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านและวิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน

จัดงาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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	 วันที่	๑๙	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	เวลา	๐๙.๐๐	น.

โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่ทะเบียน	 ๔	 ภาค	 (ระดับบัณฑิตศึกษา)	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีการเสวนาปัญหา

ทะเบียน	โดย	“พระมหาปัญญา	ปัญฺญาสิริ	ดร.ผอ.	ส่วนประเมินผล

การศึกษา”,	“พระมหาชำานาญ	มหาชาโน	ดร.	ผอ.	ส่วนเทคโนโลยี

สารสนเทศ”	 “พระมหาสันติ	 ธีรภทฺโท	 ดร.	 เลขาสำานักงานคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย”	 และ	 “ดร.	 จเด็ด	 โพธิ์ศรีทอง	 รอง	 ผอ.	 สำานัก

ทะเบียนและวัดผล”	 จากนั้น	 มีการบรรยายพิเศษเรื่อง	 การบริหาร

จัดการความเสี่ยง	 จาก	 “พระมหาสุเทพ	 สุปณฺฑิโต	 รก.	 ผู้อำานวย

การสำานักงานตรวจสอบภายใน”	 ณ	 ห้องประชุมสันติศึกษา	 สถาน

บันภาษา	 ชั้น๔	 อาคารเรียนรวม	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย

	 วันที่	 ๒๐-๒๑	 สิงหาคม	 ๒๕๕๙	 พระโสภณวชิราภรณ์	

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศพร้อมคณะได้เดินทางมาร่วม

ประชุมการประชุมสมัยสามัญ	ครั้งที่	๑๐/๒๕๕๙	สหภาพพระธรรม

ทูตไทยในทวีปยุโรป	ณ	วัดศรีนครินทรวราราม	สวิตเซอร์แลนด์	โดย

วันที่	 ๒๐	 เป็นพิธีเปิดประชุม	 มีพระพรหมสิทธิ	 ประธานสำานักงาน

กำากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ	เป็	นประธานในพิธี	ในการนี้	

พระโสภณวชิราภรณ์ได้น้อมถวายเกียรติบัตรพระธรรมทูตต้นแบบ

ประจำาปี	๒๕๕๙	แด่พระเทพพุทธิมงคล	และพระเทพกิตติโมลี	ด้วย	

ในภาคบ่ายเป็นการประชุมสามัญประจำาปี	 เลิกประชุม	 ๒๒.๐๐	 น.	

ในวันที่	๒๑	ส.ค.	เวลา	๑๓.๐๐	น.	พระมหาโพธิวงศาจารย์	ได้เมตตา

ปาฐกถาพิเศษเรื่องปณิธานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

	 วันที่	๖	สิงหาคม	พ.ศ.๒๕๕๙	เวลา	๐๙.๐๐	น.	

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,	 รศ.,	 ดร.	 รองอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตขอนแก่น	เมตตาเป็นประธาน	

ในพิธีเปิด	พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร	(พระเกี้ยว	หรือ	จุลมงกุฎ)	

ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

รัชกาลที่	 ๕	 พระองค์ทรงสถาปนา	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์	

ขึ้น	เพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำาหรับพระภิกษุ

สามเณร	และคฤหัสถ์	“พระเกี้ยว”	เป็นพระจุลมงกุฎ	เปล่งรัศมี	เป็น

ส่วนพระราชลัญจกรประจำาพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม

หาจุฬาลงกรณ์	พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๕	ด้านหลัง

พระเกี้ยวมีธรรมจักร	ตรงฐานของพระเกี้ยวมีอักษร	ม	จ	ร	

เป็นชื่อย่อ	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 และข้างล่าง

สุดมีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

	 จากนั้น	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.	 วิทยา	ทองดี	 รักษาการ

อำานวยการสำานักงานวิทยาเขตขอนแก่น	 อัญเชิญตราสัญลักษณ์ขึ้น

ประดิษฐานยังโต๊ะหมู่บูชา	 พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา	 นิสิตชั้นปี

ที่หนึ่งถวายบังคมตราสัญลักษณ์พระราชลัญจกร	 สู่ขวัญบายศรีตาม

ประเพณีพื้นบ้านอีสานเพื่อรับน้องใหม่	 เพื่อความเป็นสิริมงคล	 ใน

การเริ่มเข้ารับการศึกษา	 ในรั้วสีชมพูในปีการศึกษา	 ๒๕๕๙	 นี้	 จาก

นั้นหลังจากประกอบพิธีเสร็จแล้ว	 คณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 นำา

นิสิตชั้นปีที่	 ๑	 กราบสักการบูชา	 รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์	

(อาจ	อาสภมหาเถร)	องค์ทุติยสภานายกมหาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย	ณ	อาคาร	๑๐๐	ปี	สมเด็จพระพุฒาจารย์	(อาจ)	เพื่อมอบตัว

เป็นลูกศิษย์	มจร.วิทยาเขตขอนแก่น	ตามทำาเนียมปฏิบัติที่ทำาสืบต่อ

กันมาในทุกๆปี	 ในพิธี	 พระครูปรยัติธรรมวงศ์,ดร.	 ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร	พร้อมด้วย	คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	เจ้าหน้าที่	ร่วมพิธี	

ณ	อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา	๘๐	พรรษา	มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตขอนแก่น

	 วันพุธที่	๒๔	สิงหาคม	พ.ศ.๒๕๕๙	การประชุมสภาคณบดี

คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย	 ครั้งที่	 ๔/๒๕๕๙	

โดยมีพระ	 พรหมบัณฑิตม,ศ.ดร.	 เป็นประธานเปิดการประชุม	 และ	

บรรยายพิเศษเรื่อง	“หลักธรรมกับแนวคิดในการผลิตครู”	ณ	ห้อง

ประชุม	มวก.	๔๘	พรรษา	มหาวชิราลงกรณ์	มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย

โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่ทะเบียน ๔ ภาค

พระโสภณวชิราภรณ์ ร่วมประชุมการประชุมสมัยสามัญประจำาปี

การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย

รากแก้วอโศกรุ่นที่ ๒
วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่

Mahachulalongkornrajavidyalaya University มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ข่าว ประชาสัมพันธ์ มจร.
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