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โครงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

ประจำป ๒๕๖๐

การประชุมวิชาการ “การพัฒนาชุมชนทองถื่นและสังคม 

ระดับชาติ CSD สัมพันธ ครั้งที่ ๑๗”

โครงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

ประจำป ๒๕๖๐ อานตอหนา ๑

อานตอหนา ๔

การประชุมวิชาการ “การพัฒนาชุมชนทองถื่นและสังคม 

ระดับชาติ CSD สัมพันธ ครั้งที่ ๑๗”

อานตอหนา ๘

โครงการบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ รุนที่ ๒๔ 

อุทิศถวายเปนพระราชกุศล 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ปที่  ๒  ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน  ธันวาคม - เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑
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โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำา

ปี ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วย

วิทยบริการ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร สุพรรณบุรี ระหว่างวัน

ที่ ๕ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีพระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ ผู้

อำานวยการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วย

วิทยบริการ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร สุพรรณบุรี ,คณาจารย์, 

เจ้าหน้าและนิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ -สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์ และ

พระนักศึกษา หลักสูตร

ประกาศนียบัตรการ

บริหารกิจการคณะสงฆ์ 

(ป.บส.) มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยวิทยบริการ 

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร สุพรรณบุรี 

เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมดังกล่าว ณ สวนป่าปฏิบัติธรรม

เฉลิมพระเกียรติ วัดกลาง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำาปี ๒๕๖๐
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วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร,  

ผจล.วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, ประธาน คปพ. นำาคำาสั่งแต่งตั้ง ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาร

วดี มจร วัดไร่ขิง ถวายพระเดชพระคุณ พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) รจจ.นครปฐม จล.วัดไร่ขิง  

พระอารามหลวง เป็น ผอ.วส. รูปใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ต่อจากนั้นได้พบปะ

ให้กำาลังใจแก่นักเรียนผู้เข้ารับการอบรมบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ปีที่ ๔๔ และเวลา ๑๑.๔๕ น. 

ได้เป็นผู้แทนคณะสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา อนุโมทนาแก่คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์เกือบ 

๑,๐๐๐ รูป ในพิธีปัจฉิมนิเทศปิดการอบรมบาลีก่อนสอบ ภาค ๑๔ ปีที่ ๔๔ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง 

อ.สามพราน จ.นครปฐม ... อนุโมทนาสาธุ

แต่งตั้ง ผอ.วส. รูปใหม่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ    
จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ 3
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พิธิเปิดโครงการบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๔

พระธรรมทูตคือหัวใจของการรักษาพระพุทธศาสนาในต่างแดน

 พิธิเปิดโครงการบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๔ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิ

นทรเทพยวรางกูร ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีพระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และ

ประธานสำานักงานกำากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๖ รองแม่กองธรรมสนาม

หลวง เป็นประธานในพิธีเปิดและได้กล่าวให้กำาลังใจและพระธรรมทูต โดยมีพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร กล่าวถวายรายงาน

 การนี้ พระพรหมสิทธิ กล่าวสรุปว่า พระธรรมทูตคือหัวใจของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่าง

ประเทศ ยุคเริ่มแรกต้องผ่านอุปสรรคมากมาย กว่าจะได้ออกไปเผยแผ่ศาสนาที่ต่างประเทศ ไม่ใช่เรื่องง่ายจน

ดำาเนินมาถึงรุ่น ๒๔ และได้ทำางานเพื่อพระพุทธศาสนาและรวมถึงการทำาเพื่อตัวเอง ต้องกล้าทำางานและแสดงออก  

ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว พระธรรมทูตมีหน้าที่รักษาใจ ยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยในต่างแดน  

รักษาศาสนาพุทธในต่างประเทศ พระธรรมทูตที่ไปต่างประเทศนั้น อีกสิ่งหนึ่งที่สำาคัญและเห็นผลเป็นรูปธรรม

นั้นคือการทำาให้เกิดศาสนสมบัติมากมาย และใช้ศาสนสมบัติเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นผลมาจากพระธรรมทูต  

จากรุ่นสู่รุ่น จนทำาให้เป็นที่ยอมรับการอาศัยอยู่ในแต่ละประเทศ มีวัดที่เปนศาสนาสถานที่สวยงาม ทำาให้เกิด

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆเกิดขึ้นในแต่ละประเทศ เมื่อได้ไปอาศัยอยู่ประเทศไหนต้องสนใจเรื่องประเทศนั้นๆ

ให้มาก ต้องรักษาวินัย แต่ต้องปรับเปลึ่ยนตนเองไปตามสภาพสังคม เรียนรู้มารยาททางสังคม มารยาทท้องถิ่น  

เป็นสิ่งสำาคัญในการเดินทางไปต่างประเทศ ท้ายสุดได้กล่าวอวยพรพระธรรมทูตทุกท่านได้และอนุโมทนาบุญที่ได้

ทำาหน้าที่เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป
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วันพฤหัสบดี ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ 

น. การประชุม การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดย

ใช้แนวทาง EdPEx โดย ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ 

ผอ.สำานักงานประเมิณและประกันคุณภาพ ณ ห้อง

ประชุม ๔๐๑ อาคารสำานักงานอธิการบดี

วันศุกร์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

พระพรหมบัณฑิตอธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียนและ

กล่าวให้พรปีใหม่ ในงานทำาบุญเลี้ยงพระต้อนรับปีใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ จากนั้น จับฉลากของขวัญพิเศษจากท่าน

อธิการบดี และประกาศรางวัลชนะเลิศจัดซุ้มอาหาร ณ 

อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย

การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยใช้แนวทาง EdPEx

งานทำาบุญเลี้ยงพระต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ    
จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ 5
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สามเณรศักรินทร์ สุยแก้ว นักเรียนโรงเรียนบาลีเตรียม

อุดมศึกษา มจร ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันบรรยาย

ธรรม ภาคภาษาไทย มหกรรมการแข่งขันทักษะทาง

วิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

ระดับประเทศ ครั้งที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

“ปริยัติสัมพันธ์ น้อมนำาศาสตร์พระราชา สู่ล้านนาไทย”

กองพุทธศาสนศึกษา สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ร่วมกับ สำานักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕ วันที่ ๑๐–๑๑ เดือน มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตำาบลช้าง

เผือก อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำาปีการ

ศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีพระเดชพระคุณพระราชกิตติรังษี เจ้า

คณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน มีผู้บริหาร คณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเปิด นำาโดยพระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้

อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ และมีพระศรีธรรมาภรณ์ 

เจ้าคณะอำาเภออุทุมพรพิสัย,พระครูสิริปริยัติการ เจ้าคณะ

อำาเภอเมืองศรีสะเกษ ร่วมพิธี นอกจากนี้ยังมี นายประหยัด 

ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ,นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ 

รก.ผอ.พศจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย บุคลากร วัฒนธรรม

จังหวัดศรีสะเกษและสำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

ศรีสะเกษ รวมพิธี

นร.รร.บาลีเตรียมอุดมศึกษา มจร ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันบรรยายธรรม

พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

การตรวจสุขภาพบุคลากร มจร ส่วนกลาง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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นร.รร.บาลีเตรียมอุดมศึกษา มจร ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันบรรยายธรรม

การตรวจสุขภาพบุคลากร มจร ส่วนกลาง 

ต้อนรับ Most.Ven.Mahaveth Masenai 

วันที่ 23 ม.ค. 61 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้า

หน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ให้การต้อนรับ Most.Ven.Mahaveth Masenai 

รองประธานสงฆ์ลาว พร้อมคณะกรมการศาสนา 

สปป.ลาว ในโอกาสมาประชุมหารือความร่วมมือ

การศึกษาพระพุทธศาสนาและเยี่ยมชมกิจการ

ของมหาวิทยาลัย ณ มจร อยุธยา

วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราตม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ภาพบรรยากาศ การตรวจสุขภาพบุคลากร มจร ส่วนกลาง 

บรรพชิต ซึ่งมีบุคคลากร ส่วนกลางเข้ารับการตรวจเสร็จ

สิ้นแล้วในเวลา ๑๒.๐๐ น ณ สถานพยาบาล มจร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๑๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น

พระพรหมบัณฑิต ,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการ

ประชุมวิชาการ “การพัฒนาชุมชนท้องถื่นและสังคม 

ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๗” (คุณธรรม

จริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน) และกล่าวปาฐกถา

พิเศษ เรื่อง “Virtubes and Sustainable Devel-

opment” จากนั้น Prof. Dr. Prachanda Pradhan 

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ Community Based Natu-

ral Resources Management for Sustainable 

Developmemt “ โดยงานประชุมวิชาการฯ จัด

ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอ

ประชุม มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๑ เราใช้สื่อที่ทันสมัยอยู่ในมือให้เป็น...เรา

ใช้มัน...หรือมันใช้เรา...ในขณะที่เรานำาเสนอกิจกรรมตัว

เองในสื่อ...แต่คนที่รับสื่อจากเราเขาอาจตัดสินพฤติกรรม

เราในทางลบไปแล้ว ใช้สื่อได้ดีมีงานทำา....ใช้สื่อผิดที่มี

สิทธิ์ตกงาน..ว.วชิรเมธี ในการประชุมวิชาการการพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้ง

ที่ ๑๗ (คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน) ๒๘ 

- ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย 

อยุธยา

การประชุมวิชาการ “การพัฒนาชุมชนท้องถื่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๗”

การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๗
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 วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติจับมือผู้อำานวยการ

ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษาระหว่างประเทศ 

ประเทศจีน เพื่อเปิดปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา

เอก หลักสูตรภาษาจีน รวมถึงสร้างสะพานเชื่อมการศึกษา

ดูงาน และแลกเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่ๆ ตามนโยบายของจีน 

One Belt One Road: OBOR

 เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๖๑ Mr. Qin Yusen  

ที่ปรึกษาอาวุโสคณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่ง

ประเทศไทย อดีตอุปทูตวัฒนธรรมจีนประจำาประเทศไทย 

และ Ms. Jin jing ผู้อำานวยการศูนย์การแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมและการศึกษาระหว่างประเทศ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีนให้เกียรติเยี่ยมชมสถาบันภาษา การนี้พระรา

ชวรมุนี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และรักษาการ

ผู้อำานวยการสถาบันภาษาได้มอบหมายให้ ดร.รุ่งโรจน์ ศิริ

พันธ์รองผู้อำานวยการสถาบันภาษา พร้อมผู้บริหาร เจ้า

หน้าที่ ให้การต้อนรับ

 หลังจากนั้นทั้ งสองท่านได้ เยี่ยมชมวิทยาลัย

พุทธศาสตร์นานาชาติเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทาง

วิชาการกับพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.ผู้อำานวยการ

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ IBSC การนี้พระมหาหรรษา 

ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ได้กล่าวต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยน

ประเด็นความร่วมมือวิชาการต่างๆในอนาคตตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยต่อไป

การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๗

IBSC เตรียมบุกเปิดตลาดการศึกษาประเทศจีน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ    
จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ 9
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วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร  

นำาโดย พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดี 

พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวาย

การต้อนรับ พระองค์เจ้าสีสุวัตถิ์กุสุมะนารีรัตนา 

แห่งราชอณาจักรกัมพูชา พร้อมคณะผู้ติดตาม 

ซึ่งทรงเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ เข้าเยี่ยม

ชมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตนครสวรรค์ และเสด็จถวายสักการะ

องค์พระพุทธศรีสัพพัญญู องค์พระประธานพุทธ

อุทยานนครสวรรค์ ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ 

อ.เมือง จ.นครสวรรค์

วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กิจกรรมเลื อกตั้ งนายกองค์กรบริหาร นิ สิต  

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ 

น. - ๑๕.๐๐ น. ประกาศผลการเลือกตั้ง เวลา 

๑๕.๐๐ น.ประกาศผลการเลือกตั้ง กลุ่มที่ชนะการ

เลือกตั้งได้แก่ เบอร์ ๒ “คลังปัญญาอาสา” ชนะไป

ด้วยคะแนน ๒๙๙ คะแนนได้เข้าแต่งตั้งเป็นนายก

องค์กรบริหารนิสิต ต่อไป ณ อาคารเรียนรวม โซน 

C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ถวายการต้อนรับ พระองค์เจ้าสีสุวัตถิ์กุสุมะนารีรัตนา
แห่งราชอณาจักรกัมพูชา

กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mahachulalongkornrajavidyalaya University

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ    
จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๑

การแข่งขันกีฬาประเพณีของบุคคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ ครั้งที่ ๘

“มาฆบูชา  วันเมตตาสากลโลก”

วันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภาพกิจกรรม 

การแข่งขันกีฬาประเพณีของบุคคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ ครั้ง

ที่ ๘ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย โดยไฮไลท์ช่วง

เช้าจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส vip กับ ทีมหญิง 

มจร. จากนั้นมีกีฬา แชร์บอล เซปักตะกร้อ และเปตอง 

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น.ของวันพุธที่ ๒๘ ก.พ.๒๕๖๑ 

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม (มส) 

อธิการบดี มจร. เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ  

“มาฆบูชา : วันเมตตาสากลโลก” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำานักงานศาลยุติธรรม และสถาบัน

พระปกเกล้า จากนั้น ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “คุณูปการประพุทธ

ศาสนาต่อการพัฒนาสันติภาพโลก” โดย นายวิรัช ชินวินิจกุล 

องคมนตรี ต่อมาฟังการอภิปลายเรื่อง “คุณูปการประพุทธ

ศาสนาต่อการพัฒนาสันติภาพโลก” ต่อโดย นายสราวุธ เบญจ

กุล เลขาธิการศาลยุติธรรม ศาสตราจารย์วุฒืสาร ตันไชย เล

ชาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส 

รศ.ดร. ณ ห้องประชุมโซน C อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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การประชุมคณะกรรมการดำาเนินการสอบ

การประชุมผู้บริหารส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สัมมนา พัฒนาแผนจัดการความรู้ (KM) และแผนพัฒนบุคลากร 

วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำาเนิน

การสอบ วัดผลการศึกษาระดับปริญญาตรี(ส่วน

กลาง) ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคการศึกษาที่ 

๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย  ณ ห้อง

ประชุม ๔๐๑ อาคารสำานักงานอธิการบดี

วันพุธที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รก.ผู้อำานวยการสำานักงาน

ตรวจสอบภายในเป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร

ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเตรียม

ความพร้อมรองรับการตรวจประเมิน ประจำาปีการ

ศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำานักงาน

อธิการบดี

วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ 

พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, รก.ผอ.

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร, ผจล.วัดประยุรวงศาวาส, 

ประธาน คปพ. เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติ

การ และบรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อน มจร  

สู่มหาวิทยาลัย ๔.๐” ในการพัฒนาแผนจัดการความ

รู้ (KM) และแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับองค์กร

สู่ความเป็นเลิศ ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มจร 

ต.ลำาไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  
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ฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๐ ปี คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมจัด

งานฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๐ ปี คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร  

เวลา ๑๐.๐๐ น เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล

แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ ชั้น ๒ มจร วังน้อย 

อยุธยา วันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ การจัดงานครั้งนี้โดย

มี พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ, ที่

ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทย

พุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล, พระ

เทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม,ที่ปรึกษาเจ้า

คณะกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งพระเถรานุเถระผู้ใหญ่ ร่วม

อนุโมทนากับคุณหญิงสมปอง วรรณิสสร

 นายแพทย์รัศมี - คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร เป็นผู้

มีอุปการะคุณต่อมหาวิทยาลัย ได้บริจาคที่ดิน ๘๔ ไร่ ๑ งาน 

๓๗ ตารางวา เป็นที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย นอกจากบริจาคที่ดินแล้วยังได้มีจิตศรัทธาบริจาคทุน

ทรัพย์สร้างอาคาร โดยให้ชื่ออาคารแห่งนี้ว่า “อาคารวิปัสสนา

ธุระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)” ใช้เป็นสถาน

ที่อบรมพระวิปัสสนาจารย์ นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่อบรมแก่

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ    
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มจร วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ การสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติครั้งที่ ๙  

“วัฒนธรรมเชิงพุทธกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

 สถาบันวิจั ยพุทธศาสตร์  

ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย จัดการสัมมนาผลงานวิจัย

นานาชาติครั้งที่ ๙ “วัฒนธรรมเชิง

พุทธกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่าง

วันที่ ๒ - ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี (วิบูลย์ กลฺ

ยาโณ) วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติและระดับ

ชาติ เพื่อให้เป็นเวทีแสดงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการ ในต่าง

ประเทศมีผู้ทรงวุฒิจากสหภาพเมียนม่าร์ อินโดนีเซีย ภูฏาน อินเดีย เนปาล 

และเวียดนาม การจัดงานครั้งนี้ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จะได้เป็นสื่อกลาง

ให้กับนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศนำาเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยน

เรียนรู้บริบทผลงานวิชาการแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน

 วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณ

พระราชธรรมสารสุธี,ดร.ผู้อำานวยการ

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ

ผู้ เข้าร่วมเสวนาและเปิดเวที เสวนา 

“คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่

ยั่งยืน” ในภาคบ่าย พระราชวรเมธี,รศ.

ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น

ประธานในพิธีเปิดสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติครั้งที่ ๙ และมอบรางวัล

นักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากนั้นพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รอง

อธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปาฐกถา

พิเศษเรื่อง “วัฒนธรรมเชิงพูดกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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มจร วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ การสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติครั้งที่ ๙  ตรวจสอบความพร้อมในการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุร ี

โครงการสัมมนาเครือข่ายจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ ์
และแผนพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

พระเดชพระคุณพระราชวรเมธี,รศ.ดร. ประธานคณะ

กรรมการตรวจสอบความพร้อมในการจัดตั้งวิทยาลัย

สงฆ์สุพรรณบุรี ตามคำาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๓๔๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ 

มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการฯ (ลำาดับที่ 

๗-๑๕) ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้นที่ ๒ 

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี 

วันท่ี ๒๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑                   . 

ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ไร่กุสุมา อำาเภอหมวกเหล็ก  

จังหวัดสระบุรี วันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

พระราชวรเมธี รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธาน

ในพิธีและบรรยายพิเศษ เรื่อง “เป้าประสงค์และทิศทางของ

การทำาแผนประชาสัมพันธ์และสื่อสารภายในองค์กร” โดยมี  

พระครูพิศาลสรวุฒิ ผู้อำานวยการกองสื่อสารองค์กร กล่าวถวาย

รายงาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 

การสนทนากลุ่ม  (Focus Group Disscussions) 

การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี กองทุนสำารองเลี้ยง

ชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจด

ทะเบียนแล้ว

 พระราชวรเมธี,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่าย

บริหาร ประธานคณะกรรมการกองทุนสำารองเลี้ยง

ชีพฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญ

ประจำาปี กองทุนสำารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และ

บรรยายพิเศษ เรื่อง “สวัสดิการ มจร” จากนั้นมีการ

สัมมนา “ฉลาดบริหารการเงินวิถีพุทธ” โดย นาย

เกษร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลัก

ทรัพย์จัดการทองทุนกสิกรไทย จำากัด, นายภูริพัฒน์ 

ปรัชญกุล ผู้อำานวยการฝ่าย wealth management 

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิเคอร์ส (ประเทศไทย) 

จำากัด ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา วันที่ 

๒๔ เมษายน ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พระราชวรเมธี,รศ.ดร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เป็นประธาน การสนทนากลุ่ม (Focus Group Dis-

scussions) ในโครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ ข้ามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุ่มประเทศ 

CLMV สำาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย” ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคารสำานักงาน

อธิการบดี
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ข่าว ประชาสัมพันธ์ มจร.การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 

 จัดทำาโดย : กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถานที่ติดต่อ : กอง

สื่อสารองค์กร ห้อง ๑๐๑ สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๙ หมู่ ๑ ตำาบล

ลำาไทร อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 


