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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำาเนินการ

จัดการศึกษาตาม พันธกิจมาครบ ๑๓๐ ปี จึงได้กำาหนด

จัดงานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ” 

ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็น

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่

หัว ผู้สถาปนามหาวิทยาลัย และบำาเพ็ญกุศลอุทิศแด่

บุรพาจารย์ และผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย รวมทั้งเผย

แพร่ผลงานและ

เกียรติประวัติของ

มหาวิทยาลัย และ

การจัดระดมทุน

ทอดผ้าป่ามหากุศล

สมทบเข้ากองทุน

พัฒนามหาวิทยาลัย 

การจัดงานสมโภชครบรอบวันสถาปนา ๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ  

“Celebrating 130 Years of Mahachulalongkornrajavidy-

alaya University” ระหว่างวันที่  ๑๓ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ 

ช่วงบ่ายวันที่ 13 กันยายน 2560 งานสมโภช 130 ปี มหาจุฬาฯ 

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง เหลียวหลังแลหน้า 130 ปี มหาจุฬาฯ โดย พระ

พรหมบัณฑิต, ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ต่อมา เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “พันธกิจมหาจุฬา ในรอบ 

๑๓๐ ปี” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พระราชวรเมธี ดร., ศ.พิเศษ 

จำานงค์ ทองประเสริฐ , ศ.ดร. จำานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ , ศ.ดร. วัชระ งาม

จิตรเจริญ ดำาเนินรายการ เสวนาโดย รศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม ณ 

อาคาร มวก.48 พรรษา มจร วังน้อย อยุธยา

“สมโภช ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลลงกรณราชวิทยาลัย”
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วันพุธที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นองค์ประธานเปิด  

ประชุมวิพากษ์ ร่างแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย พระพรหมบัณฑิต ได้อภิปรายนำาการวิพากษ์ร่างแผนพัมนาระยะที่ ๑๒ ไว้ดังนี้ 

 “การกำาหนดวิสัยทัศน์สัมพันธ์กับสถานภาพ ข้อเท็จจริงเชิงกายภาพ อัตลักษณ์ของตัวเอง ต้นทุน

ที่แท้จริงของตัวเอง” การจัดการศึกษาอย่างเป็นทางการ จึงจำาเป็นต้องใช้การประกันคุณภาพมาเป็นเครื่อง

มือในการพัฒนา เพื่อมุ่งไปสู่นานาชาติ แผน ๑๑ มหาวิทยาลัยได้ลงทุนเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นศูนย์กลางการ

ศึกษาพุทธนานาชาติ แต่ด้านหลักจะเน้นเชิงปริมาณ แต่สำาหรับแผน ๑๒ จะเน้น เชิงคุณภาพ คำาถามคือ การ

เปลี่ยนจากปริมาณเป็นคุณภาพ การจัดวางสถานะตัวเองตามแผน ๑๒ โดยวางวิสัยทัศน์ “WCBU: World 

Class Buddhist University” ต้องสะท้อนแง่มุมเชิงคุณภาพโดยลงลึกสู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบ เราจะ

เข้าเป็นพุทธศาสนาระดับโลก คำาว่าระดับโลก หมายถึง World Ranking หรือจะเป็นระดับโลกในแง่มุมของ

การศึกษาพระพุทธศาสนาภายในกรอบของ IABU International Association of Buddhist University

ประชุมวิพากษ์ ร่างแผนพัฒนา มจร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ    
จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ 3
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วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพการสอน

สำาหรับคณาจารย์ เรื่อง การศึกษาไทย ๔.๐ เป็นยิ่งหว่าการ

ศึกษา” ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ บรรยาย

พิเศษ โดย. ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ จาก

วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต วัตถุประสงค์

ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสายอาจารย์ รู้และเข้าใจ

หลักการและข้ันตอนของกระบวนการการเรียนการสอนที่

หลากหลาย เพื่อให้บุคลากรนำาความรู้ไปใช้ในการสอน ซึ่งจะ

ส่งผลดีต่อกิจกรรมด้านการเรียน ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมี

คณาจารย์ผู้เข้าประชุมสัมมนา จากคณะทั้ง ๔ คือ คณะ พุทธ

ศาสตร์, ครุศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , สังคมศาสตร์ , และบัณฑิต

วิทยาลัย รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ รูป/คน ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร 

มวก.๔๘ พรรษา

วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานประชุม

คณะกรรมการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ใน

การนี้ผู้แทนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยจำากัด 

เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคารสำานักงาน

อธิการบดี

“การพัฒนาศักยภาพการสอนสำาหรับคณาจารย์ เรื่อง การศึกษาไทย ๔.๐ เป็นยิ่งกว่าการศึกษา”

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mahachulalongkornrajavidyalaya University

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ    
จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พ ร ะ เ ม ธี ธ ร ร ม า จ า ร ย์ ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย

ประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ในพิธี ถวายทุนจัดทำา

ห้องเรียนเธียร์เตอร์ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 

คณะมนุษยศาสตร์ โดยมี คุณ สุรชาติ ร่มโพธิหยก 

ถวายทุนจัดทำาห้องเรียนแด่ประธานในพิธี ณ ห้อง

สำานักงาน คณะมนุษยศาสตร์ อาคารเรียนรวมโซน 

เอ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันพฤหัสสบดีที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ได้เดินทางมาเป็นประธาน

ปลูกต้นไม้หน้าคณะสังคมศาสตร์ พร้อมทั่งคณะผู้

บริหารคณะสังคมศาสตร์

พิธี ถวายทุนจัดทำาห้องเรียนเธียร์เตอร์

พิธีปลูกต้นไม้หน้าคณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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รางวัล เพชรพุทธศาสตร์ คนดีศรีพุทธศาสตร์
และผู้ทำาประโยชน์แก่คณะพุทธศาสตร์

การประชุมวิชาการนานาชาติ
วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เดินทาง

มาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ

นานาชาติ และปาฐกถา เรื่อง “Buddhism in 

te Digital Era” จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัยและ 

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) ณ ชั้น 

๑ อาคารมวก. ๔๘ พรรษา

“อะไรก็ไม่สำาคัญเท่ากับพวกเรายอมรับกันเองก่อน”

ในโอกาสครบรอบ 70 ปีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย ในการฉลองในทางวิชาการครั้งสำาคัญนี้ คณะ

พุทธศาสตร์ โดยผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต ได้มอบรางวัลต่างๆ 

ประกอบด้วยรางวัล เพชรพุทธศาสตร์ คนดีศรีพุทธศาสตร์ และผู้

ทำาประโยชน์แก่คณะพุทธศาสตร์ส่วนตัวผมนั้น ผมทำางานทั้งในส่วน

งานของมหาวิทยาลัยและองค์กรอื่นๆ ดังที่ปรากฎ ดังนั้นงานที่ผ่าน

มาจึงมีทั้งคนชมและคนต่อว่าต่อขาน ซึ่งผมก็ทำาใจได้และก็ถือว่า

เป็นเรื่องปกติของปุถุชน วันนี้คณะพุทธศาสตร์ได้มอบโล่รางวัลให้

กับผม และท่านอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการได้กำาหนด ตามคุณสมบัติ

ของคณะ เมื่อคราวปี พ.ศ.2558 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มอบรางวัลให้ผม นี่คือความภูมิใจอย่าง

หนึ่งและเป็นกำาลังใจสำาคัญ ที่พวกเรานั้นยอมรับกันเอง (ขออนุญาต

ใช้คำารวมๆ ว่าพวกเรา) ในโอกาสสำาคัญของคณะพุทธศาสตร์ ท่าน

ให้เกียรติมอบโล่รางวัลให้ผมในครั้งนี้ ผมภูมิใจ มีกำาลังใจและอยาก

บอกกลับไปที่คณะพุทธศาสตร์ว่า “อะไรก็ไม่สำาคัญเท่ากับพวกเรา

ยอมรับกันเองก่อน”
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รางวัล เพชรพุทธศาสตร์ คนดีศรีพุทธศาสตร์

วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาบัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิด

งาน มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกร

รมพัมนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา พิธีการมอบผ้า

ไตรพระราชทาน ๑๐ ไตร แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 

๑๐ รูป และฟังปาฐกถาพิเศษจาก พระพรหมบัณฑิต 

อธิการบดี เรื่อง “ ๑ ทศวรรษ พระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน” ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มจร จัดงานประชุม ICDV เลขาสำานักรัฐมนตรีพุทธ

ศาสนาของศรีลังกา รายงานผลของการจัดวิสาขะ

ครั้งที่ 14 ที่ผ่านมาที่ศรีลังกาเป็นเจ้าภาพ พร้อม

กับส่งมอบธง ICDV (สมาคมสภาสากลวิสาขบูชา

โลก) คืนให้กับพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี 

ซึ่งเป็นประธาน เพื่อให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัยดำาเนินการจัดงานวิสาขบูชาโลก

ครั้งต่อไปในปีหน้า (ครั้งที่ ๑๕) และได้รายงานผล

การดำาเนินการ cbt พระไตรปิฎกฉบับสากลและ

แนวทางในอนาคตที่จะเผยแพร่ต่อไป ในวันที่ ๑๘ 

กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำานักงาน

อธิการบดี มจร วังน้อย

กองสื่อสารองค์กร มจร รายงาน

มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัมนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

ประชุม ICDV

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ    
จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ 7
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18-19 กันยายน 2560 มหาจุฬาฯ วังน้อย: คณะ

กรรมการสมาคมวิสาขบูชา

โลก และกรรมการสมาคม

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา

นานาชาติ จาก 18 ชาติ นำา

โดยพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. 

ประธานกรรมการสมาคมฯ ได้

ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ครั้ง

ที่ 15 โดยที่ประชุมมีมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน 

โดยได้กำาหนดหัวข้อหลักในการจัดงานเน้นพระพุทธศาสนากับการ

พัฒนามนุษย์ (Buddhist Contribution to Human Develop-

ment)

พระพรหมบัณฑิตกล่าวว่า “องค์การ

สหประชาชาติ ได้เคยถวายรางวัลสดุดีพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะ 

“พระมหากษัตริย์นักพัฒนา” ในปี 2549 นับเป็นครั้งแรก

ที่องค์การสหประชาชาติ ได้จัดทำารางวัลเกียรติยศขึ้น เพื่อ

มอบให้กับบุคคลดีเด่นที่อุทิศตนตลอดช่วงชีวิต และสร้าง

คุณค่าของผลงานเป็นที่น่าประจักษ์และคุณูปการที่ผลักดัน

ความก้าวหน้าในการพัฒนามนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้าง

เสริมขีดความสามารถให้กับประชาชน ผ่านการศึกษา การ

ขยายโอกาสและทางเลือก ซึ่งเป็นการสร้างเสริมขีดความ

สามารถแก่ปัจเจกชนท่ีจะเลือกให้มีชีวิตยืนยาวด้วยการมี

สุขพลานามัยที่แข็งแรง มีความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 

การพัฒนาคนเพื่อให้คนเป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งพัฒนาความ

เติบโตทางเศรษฐกิจและอย่างยั่งยืน สิทธิมนุษยชนและ

ความมั่นคงในชีวิต และความเท่าเทียม”

ประเทศไทยจัดวิสาขโลก ครั้งที่ 15 เชิดชูกษัตริย์นักพัฒนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mahachulalongkornrajavidyalaya University

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ    
จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

พระเมธีธรรมมาจารย์ เป็นประธานเปิดงาน สัมมนา

เชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำายุทธศาสตร์พัฒนางาน

บริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในช่วง

เช้า รับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “กระบวนจัดทำาแผน

ยุทธศาสตร์” จาก นางศิริวิช ดโนทัย นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ ห้อง

ประชุม ๔๐๑ อาคารสำานักงานอธิการบดี

วันพุธที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

“วันกตัญญู” รำาลึกคุณูปการของบุคคลากรผู้เกษียณ

อายุการทำางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีและมอบ

วุฒิบัตรแก่บุคลากรผู้เกษียณอายุงาน ในงาน จากนั้น 

พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวสัม

ปสาทนียกถา รำาลึกคุณูปการของบุคลากรผู้เกษียณ

อายุการทำางาน ณ อาคาร วิปัสสนาธุระมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สัมมนาการจัดทำายุทธศาสตร์พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคม

“วันกตัญญู”

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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พิธีพัทธสีมา ฝังลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดชัยมงคลวราราม 

ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สหรัฐอเมริกา รัฐยูท่าห์ 

โดยมีพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร เจ้าอาวาสวัดประยุร

วงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย ปาฐกถาพิเศษ และมีพระรา

ชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มาบรรยาย

เรื่อง อบรมเลขานุการวัดไทยในสหรัฐอเมริกา

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมสำาคัญ วันปิยมหาราช

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้

ประกอบพิธีวางพวงมาลา โดยผู้บริหาร คณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ ในงาน วันปิยมหาราช  จากนั้น ๑๐.๐๐ 

น. พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร อธิการบดี มจร กล่าว

สัมโมทนียกถา ณ อาคารหอฉัน ชั้น ๒ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

พิธีพัทธสีมา ฝังลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดชัยมงคลวราราม 

พิธีพัทธสีมา ฝังลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดชัยมงคลวราราม 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mahachulalongkornrajavidyalaya University

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ    
จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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พิธีพัทธสีมา ฝังลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดชัยมงคลวราราม 

พิธีพัทธสีมา ฝังลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดชัยมงคลวราราม 

วันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในงาน พิธีรับ

โอวาทผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการแข่งขันกีฬา 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ/ศักยภาพการปฎิบัติงานขอ

งบุคคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ ครั้งที่ ๑๑ โซนสีแดง (มจร. 

ส่วนกลาง) ณ เธียร์เตอร์ฌซน B อาคารเรียนรวม 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน

พิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัย

สงฆ์ร้อยเอ็ด โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย นำาโดย รศ.ดร,.สุรพล สุยะพรหม รอง

อธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ปฎิบัติการแทนอธิการบดี 

ในการลงนาม กับ ห้างหุ้นส่วนจำากัด จักรพงษ์ก่อสร้าง

ร้อยเอ็ด โดย นายจักรพงษ์ ศักดิ์ดำาเนิน ณ ห้องประชุม 

๔๐๑ อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

“พิธีรับโอวาทผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ”

พิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

พระราชวรมุนี ดร., รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็น

ประธานปิดโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิต

อาสาคิลานธรรม เพื่อการตายดี จัดโดย สถาบันวิจัย

พุทธศาสตร์ ร่วมกับสำานักงานสุขภาพแห่งชาติ จัด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตอาสาคิลานธรรม เพื่อ

การตายดี เพื่อให้ความรู้และแนวปฏิบัติเพื่อการดูแลผู้

ป่วยระยะสุดท้าย การแสดงเจตนารมณ์การตายอย่าง

สงบ โดยจัดขึ้นที่วิทยาลัยสงฆ์ เชียงราย มีนพ.อุกฤษฎ์ 

มิลินทางกูร ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส มาถวายความรู้แด่

พระสงฆ์ และผู้สนใจ จำานวน ๔๐ รูป/คน

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการ เรื่อง“การ

บริหารความเสี่ยงองค์กร” ระหว่าง ที่ ๒๗ – ๒๘ เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระมงคลวุฒ (๓๐๑) 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ โดยมี ผศ.ปราณี 

พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิ สำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

เป็นวิทยากรในการอบรม ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับ

ความร่วมมือจากวิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาลัยสงฆ์เลย 

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด หน่่วยวิทยบริการฯ 

มหาสารคาม ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม และมีส่วนงานภายนอก 

คือมหาวิทยาลัยราชภัณ้อยเอ็ด วิทยาลัยชุมชนยโสธร วิทยาลัย

ชุมชนมุกดาหาร เข้าร่วมอบรม

โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

พิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
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วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนผู้เป็นสมาชิกกองทุนฯ ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง

คณะกรรมการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ มาใช้สิทธิ์เลือก

ตั้งคณะกรรมการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ - 

๑๕.๓๐ น. โดยมีหน่วยเลือกตั้ง ๒ หน่วยดังนี้

หน่วยที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

อยุธยาชั้น ๑ อาคารสำานักงานอธิการบดี

หน่วยที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วัดมหาธาตุ ชั้น ๑ ห้อง ๑๐๕

วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน .พ.ศ. ๒๕๖๐

พระโสภณวชิราภรณ์ รองฯ กต. ผู้บริหาร และบุคลากร

ฝ่ายกิจการต่างประเทศให้การต้อนรับประธานสงฆ์

นิกายชินงอนบูซาน พร้อมคณะมหาวิทยาลัยไทโช 

ประเทศญี่ปุ่น ณ มจร อยุธยาในโอกาสเดินทางมาจัด

งานฉลอง ๑๓๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น

ถวายพระราชกุศลฯ การสัมมนาวิชาการเถรวาท-

มหายานนานาชาติ และลงนามความร่วมมือทาง

วิชาการระหว่าง มจร กับ มหาวิทยาลัยไทโช

เลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

ต้อนรับประธานสงฆ์นิกายชินงอนบูซาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ    
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วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. กองกิจการ

นิสิต สำานักทะเบียนและวัดผล และกองสื่อสารองค์กร

จับมือกัน หารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานส่ง

เสริมวินัยนิสิต การจัดป้ายสื่อและกิจกรรมพัฒนา

นิสิตตามนโยบายพระเดชพระคุณพระราชวรมุนี,ดร.  

(พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มี

พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ

นิสิต

วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พระพรหมบัณฑิต ,ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานเปิด

และกล่าวสัมโมทนียกถา ในโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติ

การพระวิปัสสนาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 

ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ 

อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย

3 หน่วยงาน มจร จับมือส่งเสริมวินัยนิสิต

โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการพระวิปัสสนาจารย์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๐ เวลา ๙.๓๐ น. พระ

พรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร 

ประธานเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง “แผน

ยุทธศาสตร์ การ พัฒนาบัณฑิตวิทยาลั ย”  

ในสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๖๑  - ๒๕๖๔) 

ณ ห้องประชุม B ๕๐๘-๕๐๙ อาคารเรียนรวม 

มจร วังน้อย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชปริยัติกวี ,ศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ เป็นประธานเปิดการประชุม คณะ

กรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแนะแนวการ

ศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จัด

โดย ส่วนทะเบียนนิสิต สำานักทะเบียนและวัดผล 

ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำานักงานอธิการบดี

สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแนะแนวการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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 พระพรหมบัณฑิต,ศ. ดร. ,อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เดินทาง

ไปตรวจเยี่ยมให้กำาลังใจและให้โอวาทแก่นิสิตคณะพุทธศาสตร์ มจร. จำานวน ๔๑๕ รูป/คน ซึ่งปฏิบัติ

วิปัสสนากัมมัฏฐาน ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลา ๘ เหลี่ยม สวนเวฬุวัน (สวนไผ่) 

พุทธมณฑล อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม โดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าทึ่และพระวิปัสสนาจารย์ 

ถวายการต้อนรับ

อธิการบดี มจร กล่าวว่า “บทบาทหน้าที่ของพระนิสิตที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ สิ่งสำาคัญนอกจาก

การศึกษาวิชาสามัญ ทั่วไปแล้ว จุดเด่นคือหลักสูตรการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานที่ทำาให้นิสิตมีโอกาสใน

การศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ขอใหนิสิตลงมือปฏิบัติด้วยใจและใส่ใจอย่างจริงจัง จึงจะได้ผล

และต้องมีสติสัมปชัญญะ ซึ่งมีโยนิโสมนะสิการ เป็นอาหารของสติสัมปชัญญะ คิดถูกต้อง ใจจึงจะยึดมั่น

ตามครรลองและถูกต้อง นอกจากนี้ คณาจารย์ที่มาร่วมปฏิบัติด้วยก็ได้ประโยชน์ คือการได้มีโอกาสชาร์ต

แบตเตอร์รี่ แก่ตนเองอีกด้วย”

นอกจากนี้ ยังย้ำาว่า ทุกท่านควรลดความปลิโพธิ หรือความกังวัลต่อสิ่งภายนอก ตัวอยู่ที่นี่แต่ใจอยู่วัด ต้อง

อยู่กับปัจจุบัน คือคิดเป็น ทำาใจให้สอดคล้องกับการปฏิบัติ มีโยนิโสมนสิการต่อการปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติ

อย่างจริงจังให้คุ้มกับการที่มหาวิทยาลัย หยุดพักการเรียนการสอนเพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสพักและผ่อน

คลายจากความวุ่นวายในการเรียนการสอน และสิ่งสำาคัญคือท่านจะได้นำาความรู้นึ้ไปสอนญาติโยมต่อไป” 

อธิการบดี มจร กล่าว

พระพรหมบัณฑิต  เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำาลังใจ 
นิสิตคณะพุทธศาสตร์ วิปัสสนากัมมัฏฐาน 
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สอบสัมภาษณ์บุคลากร พิจารณาหลักประกาศนียบัตร ๓ หลักสูตร

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ 

น. พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร 

เป็นประธานสอบสัมภาษณ์บุคลากร พิจารณาหลัก

ประกาศนียบัตร ๓ หลักสูตร และตรวจเยี่ยมโครงการ

ก่อสร้าง วส.นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ วัดพระธาตุ

แช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน มีพระราชวร

มุนี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รศ.ดร.สุรพล 

สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ร่วมเป็น

กรรมการ โดยมีท่านเจ้าคุณพระชยานันทมุนี รก.ผอ.

วส.นครน่าน และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง ถวาย

การต้อนรับและนำาชม .. ขออนุโมทนาขอบคุณผู้

เกี่ยวข้องทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน เฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยว

รางกูร นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์ พระราชวรมุนี,ดร. รอง

อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน มอบเกียรติ

บัตร แด่ พระวิปัสนาจารย์ และผู้อุปถัมภ์โครงการ 

และกล่าวปิดโครงการปฏิบัติวิปัจสสนากัมมัฏฐาน 

ประจำาปี ๒๕๖๐ นิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ชั้นปี

ที่ ๑-๔ จำานวน ๑,๗๕๙ รูป/คน ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๗ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ 

พรรษา มจร วังน้อย อยุธยา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ข่าว ประชาสัมพันธ์ มจร.


