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สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเปนประธานในพิธีประสาทปริญญา 

พุทธศาสตรบัณฑิต รุนที่ ๖๓ 

การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๑๕

เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ระหวางวันที่ 

๒๔ – ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ 

สำนักงานใหญมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วังนอย อยุธยา และศูนยการประชุมสหประชาชาติ 

กรุงเทพมหานคร

อานตอหนา ๒

อานตอหนา ๔

การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๑๕

เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ระหวางวันที่ 

๒๔ – ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ 

สำนักงานใหญมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วังนอย อยุธยา และศูนยการประชุมสหประชาชาติ 

กรุงเทพมหานคร อานตอหนา ๘

พระธรรมปญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธาน 

พิธีทำสามีจิกรรม เนื่องในเทศกาลเขาพรรษา 

และพิธีไหวครูมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

ปที่  ๒  ฉบับที่ ๔ ประจำเดือน  พฤษภาคม - สิงหายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑
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	 ๑๒	พฤษภาคม	๒๕๖๑	:	สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	

ทรงเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา	พุทธศาสตรบัณฑิต	รุ่นที่	๖๓	วันที่	๑๒	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑	ณ	

หอประชุม	มวก.๔๘	พรรษา	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ตำาบลลำาไทร	อำาเภอวังน้อย	จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	มีผู้สำาเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต	รุ่นที่	๖๓	จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย	จำานวนทั้งสิ้น	๓,๗๙๓	รูป/คน

	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	จัดงาน	ครบรอบ	

๕	ปี	สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรม	มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	(MCU	TV)	โดยมี	พระเดชพระคุณ

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.	กรรมการมหาเถรสมาคม,เจ้าคณะภาค	

๒,	อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	เจ้าอาวาส

วัดประยุรวงศาวาส	กรุงเทพมหานคร	เมตตามาเป็นประธานจัด

งานครบรอบ	๕	ปี	สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรม	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	(MCUTV)

	 กระแสสังคมปัจจุบัน	มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	โดย

เฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	มีบทบาทในการดำาเนินชีวิต	และ

การถ่ายทอดรับรู้ข่าวสารของผู้คนอย่างมาก	การสื่อสารใช้ระบบ

เทคโนโลยีอย่างแพร่หลายทั้งวิทยุ	โทรทัศน์	เครือข่ายอินเตอร์เน็ต	

และเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ	อย่างมากมายหลายช่องทาง	เพราะมี

ความสะดวกและง่าย	ประหยัดเวลาในการเข้าถึงข้อมูล

	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้ดำาเนินการตามพันธกิจ	ว่าด้วย

การบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบที่หลากหลาย	ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศโดยผ่านสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของมหาวิทยาลัย	ซึ่งเรียกว่า	MCU	TV	ได้เริ่มดำาเนินการ

ออกอากาศตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	จนถึงปัจจุบัน	ครบรอบ	๕	ปีแล้ว	โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้	เพื่อเผยแผ่พระพุทธ

ศาสนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ	เพื่อเผยแผ่กิจกรรมของมหาวิทยาลัย	คณะสงฆ์	วัด	สถานศึกษา

และองค์การต่างๆ	ทางพระพุทธศาสนา	เพื่อให้การศึกษาในด้านพระพุทธศาสนา	ศิลปวัฒนธรรมของชาติและ

นานาชาติ	เพื่อเป็นสื่อกลาง	สร้างความเข้าใจ	ความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	เพื่อปลูกจิตสำานึก

ให้คนในชาติมีความรัก	ความสามัคคี	เกิดความหวงแหนสถาบันชาติ	ศาสนาและพระมหากษัตริย์

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

 ทรงเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา 

มจร จัดครบรอบ ๕ ปี สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (MCU TV)”

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ    
จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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พิธีทำาสามีจิกรรม	เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

และพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๖๑

	 วันอังคารที่	๗	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑	พระธรรมปัญญาบดี	นายกสภามหาวิทยาลัย	เป็นประธาน	พิธีทำา

สามีจิกรรม	 เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา	 และพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ประจำาปีการ

ศึกษา	๒๕๖๑	จากนั้น	รศ,ดร.	สุรพล	สุยะพรหม	รักษาการ	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	นำาผู้บริหาร	คณาจารย์	

เจ้าหน้าที่	ถวายพระพรชัยมงคล	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	๙	ณ	อาคาร	มวก.	๔๘	

พรรษา	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	 วันพุธที่	๒	พฤษภาคม	พ.ศ.๒๕๖๑

พระพรหมบัณฑิต	 อธิการบดี	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย	 เป็นประธานเปิดงาน	 และมอบรางวัล

จำานงค์	 ทองประเสริฐ	 แก่ผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัล

ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ในวันจำานงค์ทองประเสริฐ	 ครั้งที่๑๖	

โดยมี	 พระราชวรเมธี	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	 กล่าว

ถวายรายงาน	 ณ	 อาคารเฉลิมพระเกีรติ	 ๑๕๐	 พรรษา	

สมเด็จพระปิยมหาราช	 (มหาจุฬาบรรณาคาร	 ชั้น	 ๔)	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	 วันพฤหัสบดีที่	๓	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑	เวลา	๑๔.๐๐	น.

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย	 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง	 ๆ	 งานพิธี

ประสาทปริญญา	ประจำาปี	๒๕๖๑	ณ	ห้องประชุม	๔๐๑	อาคารสำานักงาน

อธิการบดี	โดยพิธีประสาทปริญญา	ประจำาปี	๒๕๖๑	กำาหนดขึ้น	ระหว่าง

วันที่	๑๐-๑๓	พฤษภาคม	๒๕๖๑	นี้	ในวันที่	๑๐	พ.ค.	๖๑	เวลา	๐๙.๓๐	

น.	ณ	อาคาร	มวก.๔๘	พรรษามีปาฐกถาพิเศษ	เรื่อง	“คุณูปการพระพุทธ

ศาสนากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”	 โดย	 พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.	

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ภาคบ่ายมีพิธีซ้อม

รับปริญญา	วันที่	๑๑	พ.ค.	พิธีซ้อมรับปริญญา	และในวันที่	๑๒-๑๓	พ.ค.

๖๑	 ในภาคบ่ายพิธีรับจริง	 โดยมี	 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	 สมเด็จ

พระสังฆราช	 สกลมหาสังฆปริณายก	 เป็นองค์ประธานในพิธีประสาท

ปริญญา	 มีผู้สำาเร็จการศึกษาจำานวนทั้งสิ้น	 ๔,๙๒๕	 รูป/คน	 และเข้ารับ

ประทานปริญญาบัตรจำานวนทั้งสิ้น	จำานวน	๔,๒๗๕	รุป/คน

วันจำานงค์ทองประเสริฐ ครั้งที่๑๖

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ งานพิธีประสาทปริญญาประจำาปี ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ    
จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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พิธีประสาทปริญญา ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

พิธีถวายสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ ๕

	 วันที่	 ๑๐	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๑	 เวลา	

๐๗.๐๐	น.	ผู้บริหาร	คณาจารย์	มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ประกอบพิธีถวายสักกา

ระพระบรมรูป	รัชกาลที่	๕	และถวายสักการะพระ

พุทธโสธร	ในพิธีประสาทปริญญา	๒๕๖๑	ระหว่าง

วันที่	๑๐	-	๑๓	พฤษภาคม	๒๕๖๑	ณ	หอประชุม	

มวก	 ๔๘	 พรรษา	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย	วังน้อย	อยุธยา

	 พระธรรมปัญญาบดี	 นายกสภามหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้โอวาทงาน	 พิธีประสาท

ปริญญา	ประจำาปีพุทธศักราช	๒๕๖๑	ร่วมแสดงความยินดี

กับผู้สำาเร็จการศึกษา	พุทธศาสตรบัณฑิต	 รุ่นที่	 ๖๓,	พุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต	 รุ่นที่	 ๒๘,	 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต	

รุ่นที่	 ๑๔	 และผู้เข้ารับเข็มเกียรติคุณ	 ในวันที่	 ๑๐	 -	 ๑๓	

พฤษภาคม	 ๒๕๖๑	 ณ	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย	 อ.วังน้อย	 จ.พระนครศรีอยุธยา	 จากนั้น	 พระ

พรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี	 มจร	 ปาฐกถาพิเศษเรื่อง	

“คุณูปการพระพุทธศาสนากับการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์”	 ณ	 หอประชุม	 มวก.๔๘	 พรรษา	 มจร	 วังน้อย	

อยุธยา

	 วันศุกร์ที่	 ๑๘	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	

เวลา	 ๐๙.๐๐	 น.	 พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี	

เป็นประธานในการประชุมคณกรรมการจัดกิจกรรม

นานาชาติ	 เนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำาคัญสากลของ

โลกครั้งที่	๑๕	/	๒๕๖๑	ณ	ห้องประชุม	๔๐๑	อาคาร

สำานักงานอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย

	 วันพุธที่	๒๓	พฤษภาคม	๒๕๖๑

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย	 บรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 “การ	 มีส่วน

ร่วม	ใน	ศาสนาพุทธ	สำาหรับ	การพัฒนา	มนุษย์”	ในการ

ประชุมนานาชาติ	 IBSC	ครั้งที่	3	ณ	หอประชุม	มวก.๔๘	

พรรษา	ชั้น	g

ประชุมคณกรรมการจัดกิจกรรมนานาชาติ

เนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำาคัญสากลของโลกครั้งที่ ๑๕

พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษ ในการประชุมนานาชาติ IBSC

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mahachulalongkornrajavidyalaya University มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
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การประชุมชาวพุทธนานาชาติ	ครั้งที่	๑๕

เนื่องในวันวิสาขบูชา	วันสำาคัญสากลของโลก	ระหว่างวันที่	๒๔	–	๒๗	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

ณ	สำานักงานใหญ่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วังน้อย	อยุธยา	และศูนย์การประชุมสหประชาชาติ	

กรุงเทพมหานคร

	 เมื่อวันที่	 ๑๕	 ธันวาคม	พ.ศ.๒๕๔๒	ผู้แทน	๓๔	ประเทศได้เสนอต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

ให้วันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนพฤษภาคมเป็นวันสำาคัญสากลของโลก	 และขอให้มีการจัดงานฉลองที่

สำานักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติและสำานักงานประจำาภูมิภาคต่างๆ	 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้

มีมติรับรองตามที่เสนอนั้น	 (ในสมัย	 ๕๔	 วาระที่	 ๑๗๔)	 ดังนั้น	 วันวิสาขบูชาวันสำาคัญสากลของโลกจึงได้ก่อ

กำาเนิดขึ้นในปี	๒๕๔๓	ด้วยความร่วมมือของชาวพุทธทุกนิกาย

เพื่ออนุวัตรตามมติที่ประชุมสหประชาชาตินั้น	พวกเราจาก	๘๕	ประเทศและภูมิภาค	จึงได้มาร่วมกันฉลองวัน

ประสูติ	วันตรัสรู้	วันดับขันธปรินิพพาน	ระหว่างวันที่	๒๕	–	๒๗	พฤษภาคม	พ.ศ.๒๕๖๑	ดังเช่นหลายปีที่ผ่าน

มา	 งานฉลองจัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ด้วยการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากรัฐบาลไทย	

โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมแห่งประเทศไทย

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	สมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศไทย	เสด็จมาประทานคติธรรมต่อที่ประชุม	และ

พันเอกบัณฑิตย์	 มลายอริศูนย์	 เป็นผู้แทนพระองค์	 ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 มหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยว

รางกูร	และมีการแสดงปาฐกถานำาโดย	ฯพณฯ	นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน	ไลออนเชน	ดาโช	เชอ

ร์ริ่ง	ทอบเกย์

ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๖๑
	 วันอังคารที่๕	มิถุนายน	๒๕๖๑	เวลา	

๙.๓๐	น.	พระราชวรเมธี	รศ.ดร.	รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร	ได้เป็นประธานประชุมติดตามการ

ปฏิบัติงาน	ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๖๑	และ

เตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินการ

ปฏิบัติงาน	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๖๐	ส่วนงาน

ในกำากับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและส่วนงาน

สนับสนุนการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้อง	ณ	ห้อง

ประชุม	๔๐๑	อาคารสำานักงานอธิการบดี	โดยมีผู้

อำานวยการและรองผู้อำานวยการส่วนงานสนับสนุน

การจัดการศึกษาจำานวน	๒๙	ส่วนงานเข้าร่วม

ประชุม

	 เณรวัย	 ๑๔	 เรียน-ป.ตรี’อินเตอร์	

มจร.’...สามเณรธีรวัต	สาลีมา	ป.	อายุ	๑๔	ปี	(๓๑	

ต.ค.๒๕๔๖)	 เรียนปริญญาตรีปี	 ๑	 วิทยาลัยพุทธ

ศาสตร์นานาชาติ	(IBSC)	มจร.	เป็นนิสิต	มจร.อายุ

น้อยที่สุดในปัจจุบัน	 โดยใช้วุฒิ	 ป.ธ.๓	 มาสมัคร

เรียน	 (เรียนวิชาสามัญเพิ่มเติมช่วงเวลาเรียน	 ตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ)	

ประชุมติดตามการปฏิบัติงาน ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เณรวัย ๑๔ เรียน-ป.ตรี’อินเตอร์ มจร.’

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ    
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พิธีปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ ๖๔ ประจำาภาคกลาง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กำาหนด

ให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ	 จะ

ต้องปฏิบัติศาสนกิจในเพศ

บรรพชิตเป็นเวลา	 ๑	 ปี	

เพื่อปฏิบัติงานสนองงานใน

กิจการคณะสงฆ์และสนอง

งานตามนโยบายและพันธ

กิจของมหาวิทยาลัยด้วยกำาหนดให้ยื่นคำาร้องขอปฏิบัติ

ศาสนกิจในระบบปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์และจะต้อง

เข้ารับการปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจตามที่

มหาวิทยาลัยกำาหนด

การจัดปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่	 ๖๔	

ประจำาภาคกลาง	 สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัย	 โดยคณะ

กรรมการปฏิบัติศาสนกิจ	 ได้กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธี

การในการปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการปฏิบัติ

ศาสนกิจ	 ซึ่งเป็นผลมาจากการศึกษา	 และวิจัยโครงการ

วิจัยและพัฒนาพระนิสิตสุอุดมการณ์พระพุทธศาสนา

เพื่อสังคม	และโครงการพระนิสิตโครงการพระนิสิตธรรม

ทายาทเพื่อพัฒนาสังคม	 ที่ได้ดำาเนินการมาตั้งแต่ปีการ

ศึกษา	๒๕๕๗	-	๒๕๖๐	โครงการได้สนับสนุนในด้านองค์

ความรู้ตั้งแต่กระบวนการเขียนโครงการการให้แนวคิด

การจัดทำาโครงการการ	 จัดกระบวนการกลุ่มเพื่อพูดคุย

และสร้างความเข้าใจร่วมกันผ่านการลงพื้นที่ประชุม

พัฒนาโครงการตามวิทยาเขต	 และวิทยาลัย	 เพื่อให้พระ

นิสิตเกิดทักษะในการเขียนโครงการ	 และสามารถนำา

ทักษะดังกล่าวไปต่อยอดในการจัดโครงการปฏิบัติศาสน

กิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ผลการดำาเนินการดังกล่าวให้เกิดโครงการปฏิบัติศาสน

กิจต้นแบบจำานวน	 ๖๖	 โครงการทั่วประเทศ	 ที่ผ่านการ

คัดเลือกและได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก	

เกิดการขับเคลื่อนใน

ระดับนโยบายว่าด้วย

การพัฒนาการปฏิบัติ

ศาสนกิจในรูปแบบ

ของโครงการ	 มีการนำา

ระบบการปฏิบัติศาสน

กิจออนไลน์มาสนับสนุ

นการปฏิบั ติศาสนกิจ	

การพัฒนาสื่ อและชุด

ความรู้โครงการ	และเกิด

เครือข่ายความร่วมมือ

ต่างๆในระดับพื้นที่

การปฐมนิเทศ	 นิสิตปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่	 ๖๔	 มี

วัตถุประสงค์	 ๔	 ประการ	 เพื่อให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจได้

ทราบนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติศาสนกิจและ

สามารถดำาเนินการโครงการปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยได้	 เพื่อให้นิสิตปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ

และสามารถแปลงนโยบายไปสู่การจัดทำาโครงการปฏิบัติ

ศาสนกิจในระดับพื้นที่ได้	 เพื่อให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ

ได้แลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคและวิธีแก้ปัญหาหรือแนว

ปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติศาสนกิจตามประเด็นงานกิจการ

คณะสงฆ์ที่สนใจ	 ให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจมีทัศนคติที่

ดีและมีจิตสำานึกรักสถาบันและอุทิศตนเพื่อพระพุทธ

ศาสนาและสังคม	 ในส่วนการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติ

ศาสนกิจรุ่นที่	 ๖๔	 ประจำา

ภาคกลางมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น

จำานวน	๔๖๑	รูป

Potie	tabit,	vertiam	is.

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา

เพื่อส่งผลบุญกุศลให้โค้ชและทีมฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอะคาเดมี่

ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินการปฎิบัติงาน 

	 วันที่	 ๒	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	

มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณวิทยาลัย (มจร )	

อ.วังน้อย	 จ.พระนครศรีอยุธยา	 ผู้บริหาร	 คณาจารย์	

เจ้าหน้า	 และนิสิต	 มจร	 นำาโดยพระมหาวิลัย	 สมาจา

โร	 ผู้เชี่ยวชาญด้านวินัยนิสิตและพระมหาประยูร	 โชติ

วโร	 ผู้อำานวยการกองกิจการนิสิต	 เป็นประธานในการ

เจริญพระพุทธมนต์	 เจริญจิตตภาวนา	 เพื่อส่งผลบุญ

กุศลให้โค้ชและทีมฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอะคาเดมี่

แม่สาย	 จ.เชียงราย	 รวม	๑๓	ชีวิต	ที่ติดอยู่ภายในถ้ำา

หลวงขุนน้ำานางนอน	จ.เชียงราย	ตั้งแต่วันที่	๒๓	มิ.ย.	

๒๕๖๑	 ที่ผ่านมาให้รอดปลอดภัย	 กลับคืนสู่อ้อมอก

พ่อ	 แม่	 ผู้ปกครอง	 ให้ได้ในเร็ววัน	 และส่งบุญกุศล

ปกป้องให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ได้ดำาเนินการ

ช่วยเหลือในครั้งนี้

	 วันศุกร์ที่	๑๓	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑	กอง

สื่อสารองค์กร	 สำานักงานอธิการบดี	 ได้ต้อนรับคณะผู้

ตรวจประเมินการปฎิบัติงาน	 ส่วนงานสนับสนุน	 โดย

มี	 พระมหาถวิล	 กลฺยาณธมฺโม	 เป็นประธาน	 ผศ.ดร.

อิทธิพล	 แก้วพิลา	 กรรมการ	 และ	 พระครูสมุห์ทิพย์	

สิริธมฺโม	 กรรมการ	 ณ	 ห้องประชุมกองกลาง	 ๑๐๑	

อาคารสำานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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	ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
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งานวันบุรพาจารย์

พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในโครงการภาษาเปลี่ยนชีวิต 

	 ๑๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๑	 :	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย	 ร่วมกับ	 สมาคมศิษย์เก่า	 มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	จัดงานวันบุรพาจารย์	 และวันจัดการ

ความรู้	ประจำาปี	๒๕๖๑	โดย	พระธรรมปัญญาบดี	นายกสภา

มหาวิทยาลัย	 เป็นประธานในพิธีเยี่ยมชมนิทรรศการ	 “ผลงาน

งานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้”	 จากนั้น	 กล่าว

อนุโมทนากถา	 เปิดงานวันบุรพาจารย์	 และวันจัดการความรู้	

ประจำาปี	๒๕๖๑

	 ภาคบ่าย	 พระธรรมปัญญาบดี	 มอบรางวัล	 เกียรติ

บัตร	 โล่รางวัล	แก่นักกีฬาผู้ทำาคุณประโยชน์ในการแข่งขันกีฬา

บุคลากร	 ในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 ครั้งที่	

๓๗,	ศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ	และศิษย์เก่าดีเด่น,	รางวัลผลงาน

งานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้	 ณ	 หอประชุม	

มวก.	๔๘	พรรษา	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	 วันอังคารที่	 ๒๔	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	

เวลา	๑๓.๐๐	น.	 พระมหาหรรษา	 ธมฺหาโส,รศ.ดร	 ผู้

อำานวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	และ	รักษา

การผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 ได้เป็นประธานเปิด

และบรรยายพิเศษ	 ในโครงการภาษาเปลี่ยนชีวิต	 ณ	

ห้องสันติศึกษา	ชั้น	๔	โซนD	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย

อธิการบดี ต้อนรับ คณะเวียดนาม 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วมที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว 

	 วันพุธที่	๒๕	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑	

พระพรหมบัณฑิต	 อธิการบดี	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย	 ให้การต้อนรับ	 คณะเวียดนาม

ในการนัดยื่นหนังสือจากกระทรวงต่างประเทศ

เวียดนามถึงประธาน	 ICDV	 ณ	 สำานักงานอธิการบดี	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	 เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย	 ช่วยกันลำาเลียงสิ่งของที่รับบริจาคทั่วไป	 ทั้ง

ปัจจัย	 และสิ่งของ	 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วม

ที่แขวงอัตตะปือ	สปป.ลาว	ในนามมหาวิทยาลัยฯ	ขอ

ขอบคุณและอนุโมทนาที่ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมใน

การบริจาคสิ่งของ	 และช่วยอำานวยความสะดวกใน

การคัดแยกและลำาเลียงส่งไปยังผู้ประสบภัยในครั้งน้ี

ด้วย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ    
จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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