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หมอประเวศ หารือ มจร ผนึกกำลัง คณะสงฆ สสส. สช. และสปสช. 

หาแนวทางสนับสนุนบทบาทพระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เขารับโลรางวัล 

“ศิษยเกาดีเดน” ในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ถวายโลรางวัล ศิษยเกาดีเดน ประจำป ๒๕๖๐

หมอประเวศ หารือ มจร ผนึกกำลัง คณะสงฆ สสส. สช. และสปสช. 

หาแนวทางสนับสนุนบทบาทพระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ

อานตอหนา ๒

อานตอหนา ๔

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เขารับโลรางวัล 

“ศิษยเกาดีเดน” ในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ถวายโลรางวัล ศิษยเกาดีเดน ประจำป ๒๕๖๐

อานตอหนา ๕

พิธีรับพระบัญชา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปรินายก ทรงมีพระบัญชาแตงตั้ง 

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.ดำรงตำแหนงอธิการบดี มจร.
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	 วันนี้	(๒	ต.ค.๒๕๖๑)	ที่ห้องประชุม	๔๐๑	

สำ � นักง�นอธิ ก�รบดี 	

มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�

ลงกรณร�ชวิทย�ลัย	

อำ�เภอวังน้อย	 จังหวัด

พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย �	

พ ร ะ ร � ช ว ร มุ นี , ด ร .	

ร อ ง อ ธิ ก � ร บ ดี ฝ่ � ย

กิจก�รนิสิต	 และรอง

เจ้�คณะภ�ค	 6	 เป็น

ประธ�นก�รประชุ ม

ห�รือแนวท�งสนับสนุน

กระบวนก�รพัฒน�ก�ร

ทำ � ง � น บ ท บ � ท พ ร ะ

สง ฆ์ กับก�รพัฒน�สุ ข

ภ�วะประเทศไทย	 จัดโดยสถ�บันวิจัยพุทธศ�สตร์	

มจร	 ร่วมกับ	 สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�ง

เสริมสุขภ�วะ(สสส.)

	 ก�รประชุมมีผู้แทนคณะสงฆ์และผู้บริห�ร	

มจร	 เข้�ร่วมประชุมอย่�งพร้อมเพรียง	 เช่น	 พระ

เทพสุวรรณเมธี	 รองเจ้�คณะกรุงเทพมห�นคร	 พระ

มงคลวชิร�กร	 เลข�นุก�รฝ่�ยส�ธ�รณสงเคร�ะห์

ของมห�เถรสม�คม	 พระสุธีรัตนบัณฑิต	 ผู้อำ�นวย

ก�รสถ�บันวิจัยพุทธศ�สตร์	เป็นต้น

	 ก�รสำ�คัญนี้มีศ�สตร�จ�รย์น�ยแพทย์	

ประเวศ	วะสี	ร�ษฎรอ�วุโส	ให้เกียรติบรรย�ยพิเศษ	

หัวข้อ”สุขภ�พพิเศษ	–สุขภ�พองค์รวม	สู่ประโยชน์

แห่งมห�ชนช�วสย�ม”	 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้

แทนหน่วยง�นเข้�ร่วมประชุม	 เช่นศ�สตร�จ�รย์

น�ยแพทย์	 วิจ�รณ์	 พ�นิช	 น�ยแพทย์ช�ญวิทย์	

วสันต์ธน�รัตน์	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักสนับสนุนสุข

ภ�วะองค์กร	 สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�ง

เสริมสุขภ�พ	(สสส.)	ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ทันตแพทย์	

ดร.วีระศักดิ์	 พุทธ�ศรี	 รองเลข�ธิก�รสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ	 น�ยแพทย์ประจัก

ษวิช	 เล็บน�ค	 รองเลข�ธิก�รสำ�นักง�นหลักประกัน

สุขภ�พแห่งช�ติ	เป็นต้น	

	 มีส�ระสำ�คัญโดยสรุปว่�	 พระพุทธศ�สน�

กับระบบสุขภ�พ	 พระพุทธศ�สน�มีคว�มเกี่ยวข้อง

กันกับชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งต�ย	 สุขภ�พ

ถ้วนหน้�	 (Health	 For	 All)	 คือ	 ประโยชน์สุขแห่ง

มห�ชนช�วสย�ม	ก�รที่สุขภ�พของคนทั้งมวล	หรือ

ประโยชน์สุขแห่งมห�ชนช�วสย�ม	จะเป็นไปได้ต้อง

คิ ด ถึ ง ร ะ บ บ

สุ ข ภ �พแบบ

บูรณ�ก�รหรือ

สุ ข ภ � พ อ ง ค์

รวม	 (Holistic	

Health)	นิย�ม

สุขภ�พเดิม	 คือก�รไม่มีโรค	 แต่ห�กพูดถึงสุขภ�พบู

รณ�ก�รหรือสุขภ�พองค์รวม	(Holistic	health)	เร�

จะใช้อะไรเป็นนิย�มสุขภ�วะ	 เพร�ะนิย�มแบบเก่�

ไม่คลอบคลุม	 นิย�มใหม่	 สุขภ�พ	 คือดุลยภ�พ	 ถ้�

ก�ยใจมีดุลยภ�พ	ก็มีคว�มเป็นปรกติ	หรือสุขภ�พดี

และอ�ยุยืน	 คว�มไม่สบ�ยหรือสุขภ�พไม่ดีทุกชนิด	

คือก�รเสียสมดุล

หมอประเวศ หารือ มจร ผนึกกำาลัง คณะสงฆ์ สสส. สช. และสปสช. 

 หาแนวทางสนับสนุนบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวประเทศไทย

การลงนามข้อตกลงการออกบัตรเดบิตร่วม มจร. กสิกรไทย 

International Conference -Re-Learning to Be Human for Global Times: Religious Studies 

The Role of Hermeneutics in Philosophy and 

 ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา พระราชปริยัติกวี ศ.ดร./ 

รก.อธิการบดี /รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน

เปิดงาน International Conference -Re-Learning to Be 

Human for Global Times: The Role of Hermeneu-

tics in Philosophy and Religious Studies โดยมีพระศรี

ธวัชเมธี [รอง ผอ.ศูนย์อาเซียนศึกษา] เป็นผู้แทนกล่าวรายงาน

ต่อประธานในพิธี โดยมีผู้นักวิชาการด้าน ปรัชญาศาสนา

จากนานาชาติ อาทิ สหรัฐอเมริกา อิตาลี เบลเยี่ยม อินเดีย 

ฟิลิปปินส์ อิหร่าน อังกฤษ สโลวะเกีย ตุรกี จีน สิงคโปร์ อูกันดา 

และประเทศไทย เป็นต้น ร่วมงานสัมมนา ณ ห้องประชุม ๔๐๑ 

สำานักอธิการบดี มจร พระนครศรีอยุธยา โดยงานจัดระหว่าง ๓ 

- ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ขอเชิญนักวิชาการบุคลากรที่สนใจศาสตร์

ของการตีความ เข้าร่วมฟังสัมมนา ที่ห้อง ๔๐๑ สนง.อธิการบดี

 วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานการลง

นามข้อตกลงการออกบัตรเดบิตร่วม ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย กับ บริษัทธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) เพื่อ

ใช้เป็นบัตรนิสิตเหมือนกันทุกส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัยฯ โดยมี 

รศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ลงนาม

ร่วมกับ คุณรินนา เตชะโสภณมณี ผู้บริหารเครื่อข่ายการบริการและ

การขาย ณ ห้องประชุม B๕๐๘ - B๕๐๙ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mahachulalongkornrajavidyalaya University มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ    
จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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 วันศุกร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

พิธีรับพระบัญชา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงมีพระบัญชา

แต่งตั้ง พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. ดำารงตำาแหน่งอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ หอประชุม 

มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

และพร้อมกันนี้ได้มีคำาสั่งแต่งตั้งให้พระมหาหรรษา ธมฺมหา

โส, รศ.ดร. เป็นเลขานุการอธิการบดีด้วย โดยมีพระพรหม

บัณฑิต ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม และอดีตอธิการบดี 

เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชา.

 วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พระราชปริยัติกวี อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม มอบนโยบาย 

แก่ผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคาร

สำานักงานอธิการบดี

พิธีรับพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช

ประชุม มอบนโยบาย แก่ผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง)

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ถวายโล่รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น “ อธิการบดี มจร

 พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้ารับโล่

รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช ถวายโล่รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำาปี 

๒๕๖๐ ด้านความสำาเร็จในอาชีพ บัณฑิตสาขาศึกษา

ศาสตร์ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 

พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี วันพุธ

ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. สำาเร็จการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๒๘ เปรียญธรรม ๙ ประโยค กองบาลีสนาม

หลวง, พ.ศ. ๒๕๓๑ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (มัธยมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , พ.ศ. ๒๕๓๔ พุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๓๗ Doctor of Phi-

losophy (Pali & Buddhist Studies), BHU, India 

ประสบการณ์และผลงานเด่นได้รับรางวัลผู้ทำาคุณ

ประโยชน์ ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา

จากกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, คณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ    
จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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 วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑

สำานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ 

คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รังสิต ได้เข้ามาตรวจรักษาฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน อุด

ฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน ตรวจสุขภาพร่องปาก ฟรี 

สำาหรับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต ใคร

อยากตรวจสุขภาพช่องปากมาลงทะเบียนได้ที่ อาคาร

เรียนรวม โซน C ชั้น G มจร วังน้อย

 การประชุมส่วนงานในกำากับรองอธิการบดี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

พระครูโสภพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่าย

ประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมส่วนงาน

ในกำากับรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ 

มจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อให้บุคลากรในส่วนงานใน

กำากับได้รับรู้ภาระหน้าที่ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบ

หมาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรร

ละตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ส่วนงานในกำากับรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และ

เผยแผ่

โครงการตรวจรักษาฟัน ฟรี 

การประชุมส่วนงานในกำากับรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

 วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รอง

อธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน การประชุม

บุคลากรภายใต้ในกำากับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ตามภาระงานที่อธิการบดีได้มอบหมาย โดยมี

สาระสำาคัญ ดังนี้ (๑) หัวหน้าส่วนงาน รายงานผล

การดำาเนินงานประจำาปี งบประมาณ ๒๕๖๑ (๒) 

หัวหน้าส่วนงาน รายงานแผนปฏิบัติการประจำาปี 

งบประมาณ ๒๕๖๒ และได้มอบนโยบายการปฏิบัติ

ตามแผนปฏิบัติการ พร้อมเสนอแนะวิธีการปฎิบัติ

งานให้มีคุณภาพ เกิดประสิทธิผลต่อองค์กรมาก

ที่สุด พร้อมทั้งให้ทุกส่วนงานจัดทำาและนำาเสนอผล

การดำาเนินงานตามรายไตรมาส ในการประชุมครั้ง

ต่อไป โดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุม ๗๐ รูป/คน ณ 

ห้องประชุม ๔๐๑ สำานักงานอธิการบดี มจร 

ภาพ/ข่าว เลขานุการฯ

 พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้า

หน้าที่ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังการ

สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

สถาบัน (สกอ.) ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้ข้อเสนอแนะและ

ตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำาบลลำาไทร อำาเภอ

วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

การประชุมบุคลากรภายใต้ในกำากับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

การตรวจประเมินการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (สกอ.) ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mahachulalongkornrajavidyalaya University มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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 ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ : พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. ผู้อำานวยการ สำานัก

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ตรวจเยี่ยมพูดคุย ให้กำาลังใจ

แก่คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พระวิทยากร พระพี่เลี้ยง โดยมีพระมหาศุภ

ชัย ปิยธมฺมชโย ผู้อำานวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร ถวาย

สักการะ และกล่าวถวายรายงานการดำาเนินงานโครงการบรรพชาถวาย

พระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 

๕,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

รัชกาลที่ ๙, เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิ

นทรเทพยวรางกูร ณ มหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น ๔ มจร วังน้อย อยุธยา

 พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ ,ผศ.ดร.รอง

อธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็น

ประธานดำาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมอง 

เรื่อง “การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 

ท้ังน้ีมีส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และ

เผยแผ่ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม 

ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

และเผยแผ่ คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 

วิทยาลัยพระธรรมทูต วิทยาลัยพุทธศาสตร์

นานาชาติ สำานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ

สังคม สำานักทะเบียนและวัดผล กองกิจการนิสิต กอง

สื่อสารองค์กร เพื่อระดมสมองการประชาสัมพันธ์

เชิงรุกในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ในการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำานักงาน

อธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา วันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองเรื่อง “การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคไทยแลนด์ ๔.๐

พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร ตรวจเยี่ยมพูดคุย โครงการบรรพชาถวายพระราชกุศลฯ

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. 
บรรยายพิเศษชี้แนวทางการใช้ชีวิตและปฏิบัติตนกับลูกเณรที่บรรพชา

 พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตามาบรรยาย

พิเศษชี้แนวทางการใช้ชีวิตและปฏิบัติตนกับลูกเณรที่บรรพชา ในโครงการบรรพชาสามเณร ถวายพระราชกุศลแด่ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ

บพิตร รัชกาลที่ ๙ และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลปัจจุบัน 

และท่านอธิการบดี มจร พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.ยังให้ข้อคิดแนะนำากับสำานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ

สังคม มจร อีกว่า เนื่องจากลูกๆสามเณรพึ่งเคยเข้ามาใช้ชีวิตและปฏิบัติตนในรูปแบบของนักบวชขององค์พระสัมมา

สัมพุทธเจ้า จึงอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัว แนะนำาว่าการปฏิบัติจึงค่อยเป็นค่อยไป น้ำาปานะ ก็ควรเป็นแบบข้น 

เช่น น้ำาเต้าหู้ จากนั้น พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.ได้พาสามเณรไปฉันภัตตาหารเพล เป็นการฉันแบบในบาตรซึ่งเป็นการ

ฉันแบบพิจารณา และให้พรแก่ผู้ปกครองและญาติ โยม ที่มาทำาบุญ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ    
จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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ข่าว ประชาสัมพันธ์ มจร.

 จัดทำาโดย : กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถานที่ติดต่อ : กองสื่อสารองค์กร ห้อง ๑๐๑ สำานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๙ หมู่ ๑ ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 

 Website : http://pr.mcu.ac.th  E-mail :  pr@mcu.ac.th

 สนใจติดต่อข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้ที่  โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๗๔๓  , ๐๘๗-๕๖๖-๔๓๓๕


