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๑
พิธีเปดการศึกษาและพิธีทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเขาพรรษาม

หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำป ๒๕๖๐ 

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จัดพิธีเปดการศึกษาและพิธีทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเขา 

พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำป ๒๕๖๐ 

โดยมีพระธรรมปญญาบดี เปนประธานเปดการศึกษา 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๐ และกลาวใหโอวาท

พระเมธีธรรมาจารย นำทีมเจาหนาที่ มจร. 

ถวายปจจัยใหกับวัดที่ประสบภัยน้ำทวมเพื่อจะไดนำปจจัยเหลานั้น

ไปบูรณซอมแซมวัดในเบื้องตนเสียกอนเพื่อใหวัดพอที่จะเปนที่พึ่ง

ของชาวบานและการปฎิบัติกิจสงฆไดในชวงเขาพรรษานี้กอน 

นอกจากนั้นก็จะชวยเหลือประชาชนโดยการมอบเครื่องอุปโภค 

บริโภคเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงนามถวายพระพร 

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและ 

เปนประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย 

พิธีเจริญพรุพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติถวายเปนพระราชกุศล 

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ อานตอหนา ๑๐

อานตอหนา ๑๕

อานตอหนา ๘
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มจร มอบพระไตรปิฎกฉบับสากลหนึ่งเดียวของโลก รวมหลักธรรมคำาสอนของ

พระบรมศาสดา 3 นิกายหลักไว้ในเล่มเดียว ใช้เวลารวบรวมนานกว่า 7 ปี ตีพิมพ์

หนึ่งหมื่นเล่มกระจายทั่วโลก

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย 

ฐานะประธานสมาคมวิสาขบูชาโลก CBT เปิดเผยว่า ปัญหาอย่างหนึ่งในการเผย

แพร่พระพุทธศาสนา คือ เรื่องของการรวบรวมหลักธรรมคำาสอนของพระบรม

ศาสดา มีความแตกต่างกันทั้งลักษณะทางกายภาพ ภูมิศาสตร์ และที่สำาคัญคือ

คำาสอนของแต่ละศาสดานั้นมีรากเง้าไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นนิกาย เถรวาท 

มหายาน และวัชรยาน จึงมีการถกเถียง ไม่ยอมรับซึ่งกันและกัน ที่ผ่านมามีการ

แปลคำาสอนไปคนละทิศละทางตามความเชื่อที่แตกต่างกัน ขาดการจัดเรียงเป็น

หมวดหมู่ ขาดการยอมรับซึ่งกันละกันไม่มีเอกภาพ

อธิการบดี มจร กล่าวต่อว่า เมื่อการประชุมสมัชชาศาสนาโลกช่วง พ.ศ.2553 ที่

ประชุมจึงมีมติให้มีคณะทำางานรวบรวมหลักธรรม คำาสอน ขององค์สัมมาสัมพุทธ

เจ้าแต่ละนิกาย ทั้ง 3 นิกาย ได้แก่ เถรวาท มหายาน และวัชรยาน นำามาเรียบ

เรียงไว้ด้วยกันอย่างถูกหลักวิชาการ ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาพุทธนิกายต่างๆ

ทั่วโลก อาทิ ประเทศไทย จีน ญี่ปุ่น ศรีลังกา พม่า ทิเบต เป็นต้น เพื่อค้นหาคำา

สอนของพระบรมศาสดาแต่ละนิกาย หาแก่นนำามาบูรณาการกันจนลงตัวเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน เช่น หลักไตรสิขา ศีล สมาธิ และปัญญา 

นิกายเถรวาทสอนว่าอย่างไร นิกายมหายานสอนว่าอย่างไร และนิกาย วัชรยาน

สอนว่าอย่างไร ค้นหาแก่นแท้ของคำาสอน ความเชื่อของแต่ละประเทศ แต่ละ

นิกาย พระบรมศาสดาสอนว่าไว้อย่างไร จากนั้นนำามาเรียบเรียง แบบเข้าใจง่าย 

ด้วยภาษาอังกฤษภาษากลางก่อน โดยมีปีเตอร์ ฮาร์วีย์ ชาวประเทศอังกฤษ เป็น

บรรณาธิการทั่วไป และพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. เป็นบรรณาธิการหลัก

“คณะทำางานได้ใช้เวลารวบรวม ถกเถียงกัน เป็นเวลานานกว่า 7 ปี ในที่สุด

ก็ได้หนังสือพระไตรปิฎกฉบับสากล (Common Buddhist Text : CBT ) ซึ่ง

รวบรวมจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนา รวบรวมคำาสอนพระพุทธศาสนา 

3 หมวด ได้แก่ หมวดพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ มีทั้งสิ้น 12 บท 

มจร มอบพระไตรปิฎกฉบับสากลหนึ่งเดียวของโลก

พร้อมเชิงอรรถชัดเจน รวบรวมไว้ในเล่มเดียวด้วยรูปเล่มสีแก่นขนุน สวยงาม ภาษาถูก

ต้อง เข้าใจง่าย เรียบเรียงจากหลักหัวใจพระพุทธศาสนา นิกาย เถรวาท มหายาน และ

วัชรยาน จนกลายเป็นพระไตรปิฎกฉบับสากลขึ้น สามารถนำาไปวางไว้ตามสนามบิน 

โรงแรมทั่วโลกได้ทันที ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลกอย่างยั่งยืน 

และเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก พ.ศ.2560นี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงเปิดตัวหนังสือเล่มพระไตรปิฎกฉบับเดียวของโลกตีพิมพ์

จำานวนหนึ่งหมื่นเล่ม ก่อนแจกจ่ายไปยังวัด สถานทูต ทั่วโลก ซึ่งจะช่วยให้ประชากรโลก มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมคำาสอนของศาสนา

พุทธได้อย่างท่องแท้ ที่สำาคัญจะเป็นหนทางช่วยให้พระพุทธศาสนา มีความมั่นคงยั่งยืนอีกด้วย ” พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี”

ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ( Proceedings)

มอบรางวัลจำานงค์ ทองประเสริฐ 

สัมมนาการพัฒนากิจการคณะสงฆ์ในยุค Thailand 4.0

Mahachulalongkornrajavidyalaya University



มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
      จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ( Proceedings)

มอบรางวัลจำานงค์ ทองประเสริฐ 

สัมมนาการพัฒนากิจการคณะสงฆ์ในยุค Thailand 4.0

วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นองค์ประธานใน

การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

( Proceedings) หลักสูตร์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชาการ

รัฐประศาสนศาสตร์ จากนั้น พระพรหมบัณฑิต,ศ.

ดร.อธิการบดีได้มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานเครื่อ

ข่ายที่ร่วมจัดประชุมและผู้สำาเร็จการศึกษา และ 

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์

ไทยกับ Thailand 4.0” ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ 

โซน B อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย อยุธยา

วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานมอบรางวัลจำานงค์ ทอง

ประเสริฐ แก่ผู้มีผลงานดีเด่น เนื่องในงานวันจำานงค์ ทอง

ประเสริฐ ครั้งที่ ๑๕ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๕๐ 

พรรษา สมเด็จพระปิยมหาราช (มหาจุฬาบรรณาคารชั้น 

๔) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การสัมมนา เรื่อง มิติใหม่การพัฒนากิจการคณะสงฆ์ในยุค 

Thailand 4.0 โดย พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย พระศรีธวัชเมธี รองผู้อำานวยการศูนย์

อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศาสตราจารย์พิเศษจำานงค์ ทองประเสริฐ ที่ปรึกษาอธิกาบ

ดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในวันอังคารที่ 2 พ.ค.60 เวลา14.00 น. ณ ห้องประชุม 

ปัญญาภรณ์ ชั้น3 อาคารห้องสมุดประชาชนเฉลิมราช

กุมารี วัดไร่ขิง วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี อำาเภอ

สามพราน จังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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การประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ

พิธีเฉลิมฉลอง วันวิสาขบูชา วันสำาคัญสากลของโลก

ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เป็นประธานสงฆ์สวดถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เจ้าชายฤทธีราชวงศ์ ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์สหไมตรี มหาเสนาราชมิตตราภรณ์

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการ

ศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาระดับบัณฑิต

ศึกษาสำาหรับนักศึกษานานาชาติทั่วโลกที่สนใจศึกษา

พระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ ปัจจุบันวิทยาลัย

พุทธศาสตร์นานาชาติเป็นที่รู้จักแพร่หลายและทำาให้มี

นักศึกษามาศึกษามากขึ้นตามลำาดับ และจากการที่เป็น

สถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติจึงได้มีการจัดการ

ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ร่วมมือกับสถาบันการ

ศึกษาชั้นนำาเพื่อจะได้ให้นิสิตนักศึกษาและผู้ที่มีความ

สนใจ ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความ

เห็น กับนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ จะได้พัฒนาองค์

ความรู้ และประสบการณ์ในด้านพุทธศาสตร์และศาสตร์

สมัยใหม่ ณ ห้องเธียเตอร์ โซนซี อาคารเรียนรวม มจร 

วังน้อย อยุธยา วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๕ พ.ค.๖๐ พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชธรรมสารสุธี 

ดร.รองจจ.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เมตตาเป็นประธานสงฆ์สวด

ถวายเป็นพระราชกุศลฯ คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ ที่วัดสโรงใหญ่ 

อ.อุทุมพรพิสัยในการนี้หลวงพ่อเมตตามอบตราตั้งไวยาวัจกรวัดสอง

ท่านและมอบข้าวสาร ๔๐ ถุงอนุเคราะห์โยมในสังกัดวัดโดย   

พระมหาขุนทอง เขมสิริ ดร.เจ้าอาวาสวัดสำาโรงใหญ่ อ.ประจำาศูนย์

บัณฑิต วส.ศรีสะเกษ เมตตาเอื้อเฟื้อมา กราบอนุโมทนา และมีท่าน

สุริยัน สารบุตร ผอ.สนง.พุทธ จว.ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พระสงฆ์

สามเณร สาธุชนร่วมพิธีจำานวนมาก

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เจ้าชายฤทธีราชวงศ์ ศรีสุวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ผู้พิทักษ์สำานักราช

เลขาธิการพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ถวายเครื่องราช

อิสริยาภรณ์สหไมตรี มหาเสนาราชมิตตราภรณ์ แด่ พระธรรมปัญญา

บดี นายกสภามหาวิทยาลัย มจร ,พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี 

มจร และพระสุธีวีรบัณฑิต ดร. ผอ.สำานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ

บริการสังคม มจร ณ หอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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การประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ

พิธีเฉลิมฉลอง วันวิสาขบูชา วันสำาคัญสากลของโลก

ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เป็นประธานสงฆ์สวดถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เจ้าชายฤทธีราชวงศ์ ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์สหไมตรี มหาเสนาราชมิตตราภรณ์

วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

การประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธ

ศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๓ ระหว่าง ๖-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย 

จ.พระนครศรีอยุธยา ภายใต้หัวข้อ “ สติ : วิถีปฏิบัติและวิถีแห่งการ

ประยุกต์บนฐานแห่งความกรุณา “

 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกล

มหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเปิด งานวันวิสาขบูชาโลก วันสำาคัญ

สากลโลก ครั้งที่ 14 และกล่าวธรรมกถา ว่า ในนามคณะสงฆ์ไทยขอ

ต้อนรับคณะสงฆ์นานาชาติด้วยไมตรีจิต หากโลกเรามีความมืดมิดจะ

ทำาให้มนุษย์มีความกระทบกระทั่งกันเบียดเบียนกัน เพราะความมืด เป็นความ

มืดบอดทำาให้มีการเบียดเบียนกันและกัน ซึ่ง พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ ปัญญา

เป็นแสงสว่างในโลก “ ปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเกิดการอบรมภาวนา 

ทำาให้เรามองโลกตามความเป็นจริง ซึ่งชาวโลกเห็นความสำาคัญของวัน

วิสาขบูชาเป็นวันสำาคัญของโลก เราทั้งหลายควรบ่มเพาะปัญญาตามรอยของ

พระพุทธเจ้า เป็นแสงสว่างที่แท้จริง ก้าวข้ามพ้นความมืดมน ด้วยการมีสติ

ในการดำาเนินชีวิต ในวันวิสาขบูชาครั้งนี้ขอให้ท่านทั้งหลายถึงพร้อมด้วยสติ

ปัญญา ขอพระสัจจธรรมจงอยู่สิ้นกาลนานเทอญ ณ หอประชุม มวก ภายใน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ภายในงาน

มีกิจกรรมวิชาการหลากหลาย มีการประชุมพหุภาคีระหว่างสมาชิก สมาคม

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ซึ่งมาจากหลายหลายประเทศร่วม

กันประชุม โดยแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ 1.Curriculum Development 

2.IABU Members and Their Roles 3.Ouality Assurance Quality 

Control 4.MOUS that have been signed between members 

since 2007 5. Meditation Practice in the Curriculum

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา

นานาชาติครั้งที่ 3 และพิธีเฉลิมฉลอง วันวิสาขบูชา วันสำาคัญสากลของโลก พระพรหม

บัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดเผยภายหลังการจัด

ประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติครั้งที่ 3 เนื่องในวัน

วิสาขบูชา วันสำาคัญสากลของโลก ร่วมกับผู้นำาชาวพุทธและพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมประชุม

จาก 84 ประเทศทั่วโลก ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม ภายใต้หัวข้อ “สติ:วิถีปฏิบัติและวิถีแห่ง

การประยุกต์บนฐานแห่งความกรุณา” ที่ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ว่า การประชุม

วิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติครั้งที่ 3 ได้สิ้นสุดลงแล้ว จาก

นี้จะรวบรวมเป็นรายงานวิชาการเกี่ยวกับเรื่องการใช้สติในการบำาบัดความเครียด ซึ่งเกิดจาก

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุ่มแพทย์ นักจิตวิทยา นักปรัชญา และพระวิปัสสนาจารย์ทั้ง 

3 นิกาย คือ เถรวาท มหายาน และวัชรยาน เสนอต่อที่ประชุมวิสาขบูชาโลก ที่ประเทศศรีลังกา

เป็นเจ้าภาพ ในระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2560 ที่จะเกิดขึ้นนี้

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

สัมมนา “กฎหมายใกล้สงฆ์”

	 พระเมธีธรรมาจารย์รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
และเผยแผ่	 มจร	 ร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา	
สมัยสามัญประจำาปี	 ครั้งที่	 ๔๑/๒๕๖๐	 ณ	 วัดมงคลรัตนาราม	
เมืองแทมป้า	 รัฐฟลอริด้า	 สหรัฐอเมริกา	 ระหว่าง	 วันที่	 ๒	 -	 ๔	
มิถุนายน	๒๕๖๐

ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำาปี ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๐

บรรยายธรรม จาก หลวงพ่ออ่องซาน สยาดอร์

Mahachulalongkornrajavidyalaya University

 วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ หลวงพ่อภัททันตะสัทธัม

มกิตสาระ อัคคมหากัมมัฎฐานาจริยะ (หลวงพ่ออ่องซาน สยาดอร์) ประเทศ

เมียนมาร์ มาบรรยายธรรมและ นำาปฎิบัติกัมมัฎฐานแก่บุคลากร นิสิต มจร 

และผู้สนใจทั่วไป ณ ห้องเทียเตอร์โซน C อาคารเรียนรวม



มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
      จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

สัมมนา “กฎหมายใกล้สงฆ์”

 วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขต

นครสวรรค์ และผู้บริหาร คณาจารย์ หน่วยวิทยบริการฯ เข้าร่วม

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ “สัมมนาคณาจารย์วิทยาเขต

นครสวรรค์” โดยมีพระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. รองอธิการบดี

วิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี และบรรยายพิเศษ 

เรื่อง “อาจารย์มหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ ๒๑” พระราชวรเมธี, 

ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร บรรยายพิเศษ เรื่อง “ภาระ

งานอาจารย์ มจร”พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ มจร บรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมของความ

เป็นอาจารย์” พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์

นครสวรรค์ กล่าวให้โอวาทและปิดพิธี ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อ

คูณ ปริสุทฺโธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

นครสวรรค์

 วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ Spring Group ฐาน

เศรษฐกิจ สมาคมบัณฑิตกฎหมายและพุทธศาสตร์ จัดอบรม

สัมมนา “กฎหมายใกล้สงฆ์” โอกาสนี้พระเดชพระคุณพระ

พรหมบัณฑิต ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม, อธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ปาฐกถาพิเศษ 

เรื่อง “สงฆ์กับการครองตนในยุคไทยแลนด์ ๔.๐”

ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำาปี ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๐

บรรยายธรรม จาก หลวงพ่ออ่องซาน สยาดอร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
      จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

มอบ นโยบายแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญสังฆทานพระราชทาน

 พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบนโยบายแก่ผู้

บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา โดยมีพระราชสีมาภรณ์ รอง

อธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ถวายการต้อนรับ วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ห้องประชุมพระราชสังวรญาณ อาคารเรียน มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mahachulalongkornrajavidyalaya University

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๒๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญสังฆทานพระราชทาน ถวายแด่พระพระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด

ประยุรวงศาวาส, พระราชวรเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัประยุรวงศาวาส และพระศรีธรรมภาณี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัประยุรวงศาวาส ที่ได้

รับอาราธนาเข้าสวดพระพุทธมนต์ สดัปกรณ์ และเจริญพระพุทธมนต์ ในพิธีมหามงคลบำาเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญ

พระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระลานพระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน 

๒๕๖๐ ที่ผ่านมา 

 โดยผู้แทนได้อัญเชิญสังฆทานพระราชทาน ถวายแด่พระพระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัประยุรวงศาวาส, พระราชวรเมธี 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัประยุรวงศาวาส และพระศรีธรรมภาณี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัประยุรวงศาวาส ณ พระวิหารคด วัดประยุรวงศาวาสวร

วิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
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พิธีเปิดหอประชุมนวมินทราชูทิศโกศัยนคร วิทยาเขตแพร่

ขสมก. มอบรถโดยสารปลดระวาง ๑๑๐ คัน ให้ มจร.

 พิธีเปิดหอประชุมนวมินทราชูทิศโกศัยนคร วิทยาเขต

แพร่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 

จัดตั้งขึ้นในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๒๙ โดยความร่วมมือของทุก

ฝ่าย ทั้งฝ่ายบรรชิตและคฤหัสถ์ รวมทั้งเจ้าคณะพระสังฆาธิ

การทุกระดับชั้นในเขตภาค ๕ และ ๖ ณ วัดพระบาทมิ่งเมือง

วรวิหาร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๔ วิทยาเขต

แพร่ ได้มีโครงการขยายห้องเรียนไปยังวัดบุญวาทย์วิหาร 

จ.ลำาปาง ปัจจุบันได้รับยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์นครลำาปาง ใน

ปีเดียวกันได้มีการขยายพ้ืนที่จากวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารมา

ที่ทำาการแห่งนี้ มีเนื้อที่รวม ๓๖ ไร่เศษ เปิดการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี สาขาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขา

วิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นเวลา 

๓๐ ปี ที่มหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการจัดการศึกษาตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 

 และกำาหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ -๒๔ มิถุนายน 

๒๕๖๐ โดยมี พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มจร เป็น

ประธานเปิดป้ายอาคารหอประชุมนวมินทราชูทิศโกศัยนคร 

วิทยาเขตแพร่ และแสดงปาฐกถาเรื่อง “๓๐ ปี มจร วิทยาเขต

แพร่กับไทยแลนด์ ๔.๐” ณ หอประชุมนวมินทรราชูทิศโกศัย

นคร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 

จังหวัดแพร่ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

 วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

ขสมก. ได้มีพิธีมอบรถโดยสารปลดระวาง ๑๑๐ คัน ให้

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรทชวิทยาลัย สถานศึกษา 

หน่วยงานภาครัฐ ๒๕ แห่ง เพื่อนำาไปใช้งานในกิจการ

สาธารณประโยชน์ตามภารกิจหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 

๔๐๑ อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา โดยมี

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง กรรมการบริหารกิจการองค์การ 

รก.ในตำาแหน่งผู้อำ านวยการขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

(ขสมก.) เป็นประธานในพิธีมอบ และมี พระพรหมบัณฑิต 

ศ.ดร. อธิการบดี มจร. รับมอบในครั้งนี้ มีรถโดยสารปรับ

อากาศยูโรทู ยี่ห้อแดวู ๑๓ คัน ยี่ห้อแมน ๒๕ คัน ยี่ห้อ

เบนซ์ ๘ คัน รถโดยสารปรับอากาศครีม - น้ำาเงิน ๔๕ คัน 

รถโดยสารธรรมดายี่ห้ออีซูซุ ๑ คัน และยี่ห้อฮีโน่ ๑๘ คัน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ของ คณะมนุษย์ศาสตร์

โครงการไหว้ครูบูรพาจารย์-รับน้องฮ้องขวัญ ประจำาปี ๒๕๖๐

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “นักจัดการงานวิจัย”

 วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษา ของ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมี คณะ

ผู้บริหาร คณะมนุษย์ศาสตร์นำาโดย พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิ

ฉนฺโท,ผศ.ดร. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะผู้

ตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 วันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โครงการไหว้

ครูบูรพาจารย์-รับน้องฮ้องขวัญ ประจำาปี ๒๕๖๐ โดยมี

พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี รักษาการผู้อำานวยการ

สำานักงานวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำานวยการวิทยาลัย

สงฆ์นครลำาปาง เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ณ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นคร

ลำาปาง อ.เกาะคา จ.ลำาปาง

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในชื่อ

การอบรมสัมมนาว่า การอบรมเชิงปฎิบัติการ “นักจัดการงาน

วิจัย” โดยมี พระราชวรเมธี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็น

ประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาท ผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ ชั้น 

g อาคารสำานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

Mahachulalongkornrajavidyalaya University



มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
      จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
   

11

พิธีอธิษฐานเข้าพรรษา

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

 เมื่อวันที่ ๙ ก.ค.2560 เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ อุโบสถกลางน้ำา พระมหาราชัน จิตฺตปาโล รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ

รองผู้อำานวยการสถาบันภาษา นำาพระภิกษุ สามเณร และภิกษุณีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ประกอบพิธีอธิษฐานเข้าพรรษา โดยมีการทำาวัตร 

เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ทำาสามีจิกรรมต่อพระเถรานุเถระ อธิษฐานเข้าพรรษาและถ่ายรูปร่วมกันตามลำาดับการสำาคัญในวันนี้ ในฐานะ

ผู้อำานวยการกองกิจการนิสิต ได้รับโอกาสจากพระมหาราชัน จิตฺตปาโล รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตให้นำามวลนิสิตทำาสามีจิกรรมกราบขอ

ขมาคารวะต่อพระเถระในอารามที่จะอยู่จำาพรรษาตามลำาดับอาวุโส เป็นกิจที่ผู้น้อยควรทำาแก่ผู้ใหญ่เพื่อแสดงถึงการเคารพนับถือซึ่งกันและกัน เพื่อ

ขอให้ท่านอดโทษกรรมที่อาจกระทำาพลั้งเผลอล่วงเกินด้วยกาย วาจา และใจ เป็นธรรมเนียมที่ดีงามของคณะสงฆ์ที่ปฏิบัติสืบกันมา นอกจากนี้ พระ

มหาราชัน จิตฺตปาโล รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้ชี้แจ้งหลักการสำาคัญของการอยู่จำาพรรษาตามพุทธบัญญัติ ตามนโยบายของพระเดช

พระคุณพระราชวรมุนี,ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.๙) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และนโยบายต่างๆของมหาวิทยาลัย เพื่อกำาหนดแนวทางในการอยู่

ร่วมกันตลอดพรรษากาล ท่านกล่าวถึงหน้าที่ของท่าน เขตพรรษา การอยู่ร่วมกันเป็นจำานวนมาก มีทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตทุก

ระดับ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ การอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก พวกเราถือพระธรรมวินัยเป็นสำาคัญ และกติการ่วมกันที่พวกเรากำาหนด

  การอยู่ร่วมกันหมู่มากต้องคำานึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง ประโยชน์ตนเป็นที่สอง การอันใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม ต่อ

พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัย เราต่างตระหนักและใส่ใจกระทำาด้วยความเสียสละ อดทนและเอื้อเฟื้อ เช่น การทำาวัตรเช้า - เย็น การเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ ที่หอพักนิสิตและมหาวิทยาลัยกำาหนด นิสิตทุกท่านแม้จะต่างชาติต่างภาษา แต่ก็ถือว่าพวกเราเป็นศิษย์ร่วมสถาบัน มีอาจารย์ร่วม

กัน จึงได้ชื่อว่า “ ศิษย์ร่วมสำานักเดียวกัน” ต้องรักและสามัคคีกันช่วยเหลือกันและกัน ในนามกองกิจการนิสิต สำานักงานอธิการบดีขออนุโมทนา

ขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยกันรักษาจารีตประเพณีอันดีงามของคณะสงฆ์ วัฒนธรรมที่ดีของนิสิต มจร เป็นความสามัคคีและงดงามของหมู่คณะ...” 

ภาพถ่ายโดย พระบารมี

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เวลา ๑๓.๓๐ น. พระราชวรเมธี ดร.รองอธิการบดีฝ่าย

บริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

งานบุคคล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร

สำานักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
      จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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พิธีเปิดการศึกษา และพิธีทำาสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “ระบบบริหารแผนปฎิบัติการ”

วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กองกิจการวิทยาเขต 

ได้จัดอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรสายปฎิบัติการ

วิชาชีพ และบริหารงานทั่วไป อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง  

“ระบบบริหารแผนปฎิบัติการ” ประจำาปีงบประมาน  

พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้เชิญวิทยากรจากบริษัท สตาร์ซอฟแวร์ ผู้

ผลิตโปรแกรมนี้มาบรรยายวิธีการใช้ เบื้องต้น ณ ห้อง C๑๑๕ 

อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mahachulalongkornrajavidyalaya University

 วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พิธีเปิดการศึกษา และพิธีทำาสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้า

พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำาปี ๒๕๖๐ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีเปิดการศึกษา และพิธีทำาสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำาปี ๒๕๖๐ โดยมีพระธรรมปัญญาบดี เป็นประธานเปิดการศึกษา ประจำา

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และกล่าวให้โอวาท จากนั้นพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี นำาผู้บริหาร คณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ และนิสิตทำาสามีจิกรรมต่อ พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และปาฐกถาพิเศษ

ประจำาปีการศึกษา เรื่อง”เรียนและใช้ชีวิตอย่างไรให้ประสบความสำาเร็จ” ต่อมา ประธานสภานิสิต นำานิสิต

ทำาสามีจิกรรมต่ออธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำานวยการสำานัก และผู้บริหารวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 

ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการในเขตภาคกลาง โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนบาลีสาธิต

ศึกษา ตามลำาดับ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มจร วังน้อย อยุธยา



13

พิธีเปิดการศึกษา และพิธีทำาสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

วิทยาลัยสงฆ์นครพนมจัดพิธีไหว้ครู ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๐

 วันที่ ๒๑ ก.ค. ๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วข.นครราชสีมา ได้จัดให้มีโครงการอบรมเพิ่ม

ศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ณ อาคารพระเทพวิทยา

คม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) วิทยาเขตนครราชสีมา โดยมีพระรา

ชวรเมธี ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด. 

มีพระเมธีสุตาภรณ์ ดร. ผอ. วิทยาลัยสงฆ์ กล่าวถวายรายงาน 

การอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน 

และพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้สื่อการสอนธรรมตามสาระการ

เรียนรู้พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขต

จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีจำานวน ๕๙๘ รูป.

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ได้จัดพิธีสามีจิกรรมและพิธีไหว้ครู 

ประจำาปีการศึกษา 2560 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดพระ

ธาตุพนม วรมหาวิหาร โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ

หลวงพ่อพระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม เจ้าคณะ

จังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี และได้รับความเมตตา

จากพระเถระในเขตจังหวัดนครพนม

 วันที่ ๒๐ ก.ค ๖๐ พระสุธีรัตนบัณฑิต,ดร. ผู้อำานวยการ

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ พัฒนาโครงการ/วิพากย์หัวข้อโครงการ

วิจัย ให้กับ คณาจารย์ นักวิจัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ในโครงการ

พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) และ งปม.๒๕๖๐ เพื่อให้

คณาจารย์ได้เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย 

ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

ให้คณาจารย์และนักวิชาการทำาการวิจัย สร้างและพัฒนาองค์

ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ สร้างความเข้มแข็งและความเป็น

เลิศทางวิชาการพระพุทธศาสนา ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิม

พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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 วันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๐ การแสดงพระธรรมเทศนา “สุจริตธรรมกถา” 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรา

งกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม 

๒๕๖๐ โดยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม 

เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นองค์แสดง คุณฐาปน คุณปภัชญา  

สิริวัฒนภักดี ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัด

กรุงเทพมหานคร นายประหยัด พวงจำาปา รองเลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ฯลฯ ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมโรงเรียน

ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร การแสดงพระธรรมเทศนา

สุจริตธรรมกถานี้ได้ให้วัดทุกวัดจัดให้มีการแสดงขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศตามมติ

ของมหาเถรสมาคม.

 วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกรฎาคม พ.ศ. 

๒๕๖๐ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลง

นามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา

วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและ เป็น

ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย พิธี

เจริญพรุพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็น

พระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง

กรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ณ 

อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มจร วังน้อย อยุธยา

การแสดงพระธรรมเทศนา “สุจริตธรรมกถา”

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

Mahachulalongkornrajavidyalaya University



มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
      จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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การแสดงพระธรรมเทศนา “สุจริตธรรมกถา”

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

“๕๖ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำาลึก”

ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

สัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านความรู้ ความสามารถให้แก่พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

 วันอังคารที่ ๒๕ กรกรฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ จัดงาน “๕๖ ปี ครุศาสตร์ 

มหาจุฬาฯ รำาลึก” ในโอกาสดำาเนินการจัดการเรียน

การสอนต่อเนื่องมาถึง ๕๖ ปี เป็นคณะที่สองที่เกิดขึ้น

ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๐๔ โดยมีพระพรหมบัณฑิต 

ศ.ดร. องค์อธิการบดี ได้ให้โอวาทและบรรยายพิเศษ 

เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ 

ยุค มจร 4.0” ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ โซน C อาคาร

เรียนรวม มจร. วังน้อย พระนครศรีอยุธยา.

 วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน

การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ณ ห้อง

ประชุม ๔๐๑ อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

 เมือวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.วิทยาลัย

สงฆ์นครพนมจึงได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้าน

ความรู้ ความสามารถให้แก่พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัด

นครพนมและจังหวัดมุกดาหาร จำานวน 489 รูป โดยภาคเช้าได้

รับความเมตตานุเคราะห์จากพระเดชพระคุณพระเทพวรมุนี เจ้า

คณะจังหวัดนครพนม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมมาเป็นประธาน

เปิดงานและบรรยายพิเศษ พระครูสิริเจติยานุกิจ,ดร.ผู้อำานวย

การวิทยาลัยสงฆ์นครพนมกล่าวถวายรายงาน เวลา ๑๓.๐๐ น. 

พระเดชพระคุณพระราชวรเมธี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยากรบรรยายพิเศษ 

ณ ศาลาพระธรรมราชานุวัตร วัดพระธาตุพนม ตำาบลธาตุพนม 

อำาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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“ร่วมส่งใจสู่ชาวสกลนคร ที่ประสบอุทกภัย”

ประชุม คณะกรรมการดำาเนินงานโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

โครงการเทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ภาพบรรยากาศการรับบริจาค “ร่วมส่งใจสู่ชาวสกลนคร 

ที่ประสบอุทกภัย” โดยสามารถบริจาค สิ่งของ ข้าวสาร

อาหารแห้ง ได้ที่ ชั้นG อาคารสำานักงานอธิการบดี โดยได้

รับความสนใจร่วมบริจาค จากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ

นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อย่าง

ต่อเนื่อง

 วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา 

๑๓.๐๐ น. พระราชวรเมธี ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประธาน

ในการประชุม คณะกรรมการดำาเนินงานโครงการพระ

สอนศิลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม 

๔๐๑ อาคารสำานักงานอธิการบดี

 โครงการเทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราช

กุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ 

พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในระหว่างวันศุกร์ ที่ ๑๑ 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์การค้า

ตลาดรังสิต ตำาบลประชาธิปัตย์ อำาเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี

Mahachulalongkornrajavidyalaya University



มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
      จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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“ร่วมส่งใจสู่ชาวสกลนคร ที่ประสบอุทกภัย”

ประชุม คณะกรรมการดำาเนินงานโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒

บรรยายพิเศษจากพระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต

 การประชุมผู้บริหารวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 

และหน่วยวิทยบริการเครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้บริหารและคณะกรรมการเครือ

ข่ายความร่วมมือ มจร เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ประชุมผู้บริหารวิทยาเขต วิทยาลัย

สงฆ์ และหน่วยวิทยบริการเครือข่ายความร่วมมือ มจร 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 

“พระพุทธศาสนาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขงกับการพัฒนา

สังคมยุค ๔.๐” โดย พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากนั้น

ประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนอเนกประสงค์วิทยาเขต

อุบลราชธานี โดยมี พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.เป็นประธาน

ในพิธีเปิดอาคาร ณ มณฑลพิธีอาคารเรียนอเนกประสงค์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

อุบลราชธานี

 วันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีโอกาส

รั บ ฟั ง บ ร ร ย า ย พิ เ ศ ษ จ า ก พ ร ะ เ ด ช พ ร ะ คุ ณ  

พระพรหมบัณฑิต,ศ,ดร.,ราชบัณฑิต อธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการ 

มหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยูร

วงศาวาสวรวิหาร บรรยายพิเศษในงานประชุม

สัมมนาวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๒ ณ มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

เรื่อง พุทธศาสนาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขงกับการ

พัฒนาสังคมยุค ๔.๐ ในวันนี้ประเด็นหนึ่งที่ท่าน

กล่าวถึงคือ เหตุใดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย จึงไปได้ทั่วโลกมีสาขามากมาย มีนิสิต

ชาวต่างประเทศเข้ามาเรียนมากเป็นอันดับสองของ

ประเทศ สามารถ เดิน เข้า เดิน ออก ไปบรรยายที่ 

UN หรือสหประชาชาติได้ในนานมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพราะใช้หลักการบริหาร

แบบ ทฤษฎีคานงัด

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
      จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ จัดโครงการธารน้ำาใจ ช่วยภัยน้ำาท่วม

ถวายรายงานการดำาเนินโครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบ มจร วิทยาเขตสุรินทร์

ประชุมส่วนงานในกำากับของ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ทั้ง ๕ ส่วนงาน 

 วัน เสาร์ ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.  

พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำานวยการวิทยาลัย

สงฆ์บุรีรัมย์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต วิทยาลัย

สงฆ์บุรีรัมย์ จัดโครงการธารน้ำาใจ ช่วยภัยน้ำาท่วม โดย คณะสงฆ์

จังหวัดบุรีรัมย์ กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๒๓ ร่วมกับ 

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ร่วมส่งกำาลังใจ บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค 

ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ที่จำาเป็น ที่ได้รับจาก คณะสงฆ์จังหวัด

บุรีรัมย์ , ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 

, ห้างร้าน , และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาค ทั้งอาหาร 

สิ่งของ และปัจจัย เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วย

เหลือผู้ประสบภัยนำา้ท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวันนี้ลงพื้นที่

ไปยัง วัดป่าพุทไธสงอ.พุทไธสง และ วัดอมราวาส อ.นาโพธิ์ จังหวัด

บุรีรัมย์ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำาท่วม เพื่อ

บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่้น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์

 เมื่อวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๐ เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลา

จารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปากน้ำา เมตตาให้โอกาส

พระราชวรมุนี เเละพระสุธีรัตนบัณฑิต เป็นผู้แทนกองกิจการนิสิตและ

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เข้าถวายรายงานการดำาเนินโครงการปฏิบัติ

ศาสนกิจต้นแบบ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ จนสามารถพัฒนาเป็นศูนย์

การเรียนรู้ผู้สูงอายุ เเละศีล๕ โดยการนี้ สำานักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพได้ สนับสนุนงบประมาณและกระบวนการเรียนรู้ 

ร่วมกับภาครัฐในพื้นที่ เช่น สนง.สาธารณสุขจังหวัด และ สนง.พัฒนา

สังคมและความมั่นคงจังหวัด เป็นต้น

 วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๐

พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่าย

ประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ จัดการประชุมส่วน

งานในกำากับของ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ 

ทั้ง ๕ ส่วนงาน ณ ห้องประชุม ๔๐๒ อาคาร

สำานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระเมธีธรรมาจารย์ มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับวัดที่ประสบภัยน้ำาท่วม 
ถวายรายงานการดำาเนินโครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบ มจร วิทยาเขตสุรินทร์

ประชุมส่วนงานในกำากับของ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ทั้ง ๕ ส่วนงาน 

 วันพุธที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พิธีเจริญพระพุทธมนต์

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 รศ. 

ดร. สุรพล สุยะพรหม นำาทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ถวายพระพร และกล่าวอาเศียรวาท เพื่อถวายเป็นพระ

ราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา (๑๒ สิงหาคม) มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

 เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ที่ผ่านมาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธร ระยะกลาง เมื่อน้ำา

กำาลังเริ่มจะลด ให้ไปช่วยเหลืออีกรอบ ทั้งการถวายปัจจัยให้กับวัดที่ประสบภัยน้ำาท่วมเพื่อจะได้

นำาปัจจัยเหล่าน้ันไปบูรณซ่อมแซมวัดในเบ้ืองต้นเสียก่อนเพื่อให้วัดพอที่จะเป็นท่ีพึ่งของชาวบ้าน

และการปฎิบัติกิจสงฆ์ได้ในช่วงเข้าพรรษานี้ก่อน นอกจากนั้นก็จะช่วยเหลือประชาชนโดยการ

มอบเครื่องอุปโภค บริโภคเพิ่มเติม พร้อมกับสำารวจความเสียหายในเบื้องต้น และนาข้าวที่ได้รับ

ความเสียหายไปมากน้อยอย่างไรและในระยะนี้จะสามารถพึ่งพิงวัดได้อย่างไรบ้าง พระเมธีธรรมา

จารย์ กล่าวต่อว่า การช่วยเหลือในระยะที่ ๒ คือระยะกลางนี้ มจร.กำาลังดำาเนินการขนสิ่งของ

ลำาเลียงเข้าไปในพื้นที่แล้ว โดยกำาหนดถวายและมอบสิ่งของในวันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคมนี้ 

 มีเป้าหมายในเขตอำาเภอ จังหาร ทุ่งเขาหลวง โพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด และอำาเภอ

เมือง จ.ยโสธร ซึ่งการช่วยเหลือระยะกลางนี้มีเป้าหมายกว้างขวางมากขึ้นทั้งวัดและหมู่บ้าน 

โดยให้วัดในหมู่บ้านที่ประสบภัยน้ำาท่วมจัดตั้งเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้อง

ประชาชน แม้วัดเองจะถูกน้ำาท่วมไปด้วยก็ตาม  “ทั้งหมดนี้คือภารกิจของพระสงฆ์ในการช่วย

เหลือชาวบ้านในภาวะที่ชาวบ้านวิกฤติหนักจากน้ำาท่วมในขณะนี้ ในวันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคมนี้ 

ขอให้ผู้มีจิตอาสาเจอกันในเขตพื้นประสบภัยน้ำาท่วมจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร”พระเมธี

ธรรมาจารย รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ กล่าว

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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พิธีลงนามในสัญญาจ้าง ก่อสร้างอาคารหอสมุด วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ

“๑๓๐ ปี มหาจุฬา” 

ประชุมส่วนงานในกำากับของ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ทั้ง ๕ ส่วนงาน 

 วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

พระสุวรรณเมธาภรณ์ ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

เป็นประธานพิธีลงนามในสัญญาจ้าง ก่อสร้างอาคารหอสมุด วิทยาลัย

พุทธศาสตรนานาชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ผู้แทนโดย ร.ศ. ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการทั่วไป แทนอธิการบดี ผู้ว่าจ้าง และ บริษัท แคนดู คอนสตรัคชั่น 

จำากัด โดย. นายอำานวย เนติยาสุภา ผู้รับจ้าง และเป็นผู้ชนะการประมูล

การก่อสร้างในครั้งนี้ ซึ่งมีงบประมาณในการก่อสร้าง ๒๖๓,๑๐๒,๐๐๐ 

ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มการก่อสร้าง และมีกำาหนดการแล้วเสร็จในระยะ

เวลา ๗๔๐ วัน

 วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงาน ครบรอบวัน

สถาปนา “๑๓๐”ปี มหาจุฬา” ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำานักงาน

อธิการบดี โดยการจัดงานมีกำาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ 

กันยายน ๒๕๖๐ ครั้งนี้อธิการบดี เน้นให้เห็นถึงความเป็นมาที่ยาวนาน 

กว่า ๑๓๐ ปี ของมหาวิทยาลัย และจะมีการออกแบบโลโก้ มจร ๑๓๐ 

ปี เพื่อการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของมหาวิทยาลัย ณ อาคารหอประชุม 

มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย 

พระนครศรีอยุธยา

 วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ นำาโดย ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา ผู้

ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ 

และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มจร วิทยาลัยสงฆ์

ชัยภูมิ นำาโดย พระศรีสัจญาณมุนี ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ และ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภายใต้โครงการศึกษาดูงานและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร และการจัดการศึกษาฯ ณ ห้องประชุม

อาคารเรียนหลวงพ่อคูณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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วิทยาลัยสงฆ์นครพนม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

โครงการมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปี ๓“๑๓๐ ปี มหาจุฬา” 

ประชุมส่วนงานในกำากับของ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ทั้ง ๕ ส่วนงาน 

 ในวันที่ ๒๒ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เวลา ๐๙.๐๐ น 

พระครูสิริเจติยานุกิจ, ดร.ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม  

ผู้บริหาร, คณาจารย์และ เจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ คณะ

กรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มี  

พระครูโสภณพุทธศาสตร์,ผศ.ดร. เป็นประธาน พระครูสุตธรรมภาณี, 

พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ, ดร., รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก, ผศ.ดร.วีระ

กาญจน์ กนกกมเลศ เป็นกรรมการ และ ผศ.เกรียงศักดิ์ ฟองคำา 

กรรมการและเลขานุการ โดยจะตรวจประเมินใน 4 หลักสูตร และ 

ระดับวิทยาลัยเวลา ๑๖.๐๐ น. พระครูสิริเจติยานุกิจ,ดร. พาคณะ

กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เข้าเยี่ยมชมงาน

ก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์นครพนมแห่งใหม่

 วันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๐ กิจกรรมโครงการมหกรรม

ส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน

พระพุทธศาสนา ปี ๓ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เขตปกครองคณะ

สงฆ์ภาค ๑ โครงการดังกล่าวมีกิจกรรมประกวดแข่งขัน ๓ 

รายการ ประกอบด้วย สวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย 

ทำานองสรภัญญะ คำาอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสน

พิธี และการประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถี

พุทธ มีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. กรรมการ

มหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธี และพระศรีธรรมภาณี ใน

ฐานะ ผอ.พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นองค์กล่าวถวายรายงาน และ

วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียน

ต่างๆ เข้าร่วมในพิธีกว่า ๑,๓๐๐ คน จาก ๑๒๑ ทีม ณ วัด

ประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
      จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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ข่าว ประชาสัมพันธ์ มจร.
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