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พระราชวรเมธี ประธาน คปพ.พรอมคณะประกอบดวย พระราชวรมุนี 

พระโสภณพัฒนบัณฑิต ดร. สายพิรุณ (อ.ลอย) 

ในฐานะคณะกรรมการประสานงานการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

(คปพ.) ไดเขาพบ พ.ต.ท. พงศพร พราหมณเสนห 

ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ(พศ.)และผูบริหารระดับสูงพศ.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดจัดงานทำบุญเลี้ยง

พระในงาน ปใหม ชีวิตใหม กายใจ รูตื่นและเบิกบาน ณ 

อาคารวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ โดยมีพระราชปริยัติกวี, 

ศ.ดร. อธิการบดี มจร เปนประธานในพิธี 

พระราชวรเมธี ประธาน คปพ.พรอมคณะประกอบดวย พระราชวรมุนี 

พระโสภณพัฒนบัณฑิต ดร. สายพิรุณ (อ.ลอย) 

ในฐานะคณะกรรมการประสานงานการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

(คปพ.) ไดเขาพบ พ.ต.ท. พงศพร พราหมณเสนห 

ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ(พศ.)และผูบริหารระดับสูงพศ.

อานตอหนา ๒

อานตอหนา ๕

อานตอหนา ๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จัดพิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระราชกุศล ร.๙ 

เนื่องในวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

วันชาติและวันพอแหงชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

ปที่  ๒  ฉบับที่ ๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน - มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒
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วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศได้จัดงานทอดกฐินสามัคคี พิธีบำาเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน แก่ท่านอาจารย์พร รัตนสุวรรณ์

การประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูล ตรวจความพร้อม

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

	 ๑๑	พ.ย.	๖๑	วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศได้จัดงาน

ทอดกฐินสามัคคี	 โดยมีเจ้าภาพหลัก	๓	เจ้าภาพได้แก่ดร.จันทร	

แสงสวรรณวาว	 บริษัทนีโอ	 เอ็กซิบิท	 ๑ล้านบาท	 พร้อมคณะ	

แม่ชีทองสุข	นามเจ็ดสี	เจ้าภาพ	๑,๐๐๑,๙๐๐	บาท	พร้อมคณะ

และหลักสูตรพุทธศาสตร์	 สาขาพุทธจิต	 ๑ล้านบาทพร้อมคณะ	

ถวายผ้ากฐิน	 ในพิธีทอดกฐินสามัคคี	 แจ้งยอดบริวารกฐินวัด

มหาจุฬาฯ	=	๕,๕๘๓,๒๔๘.๙๙	บาท	

(ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบแปดบาท	 เก้า

สิบเก้าสตางค์)	 ขออนุโมทนาสาธุบุญใหญ่ครั้งนี้	 ณ	 อุโบสถ

กลางน้ำา	 วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ	 ต.ลำาไทร	 อ.วังน้อย	

จ.พระนครศรีอยุธยา

	 ๑๘	 พ.ย.	 ๒๕๖๑	 เวลา	 ๐๙.๓๐	 น.	 บำาเพ็ญกุศล

ทักษิณานุปทาน	แก่ท่านอาจารย์พร	รัตนสุวรรณ์	อดีตผู้อำานวย

การศูนย์ในโอกาสครบ	๑๐๐	ปี	ชาตกาล	เวลา	๑๐.๓๐	น.	ทอด

กฐินสามัคคี	ประจำาปี	๒๕๖๑	ทอดถวาย	ณ	ศูนย์พัฒนาศาสนา

แคมป์สน	 ต.แคมป์สน	 อ.เขาค้อ	 จ.เพชรบูรณ์	 โดยมี	 พระครู

โสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

และเผยแผ่	 พร้อมคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 นิสิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	และพุทธศาสนิกชน

ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี	 ประจำาปี	 ๒๕๖๑	 วันอาทิตย์ที่	 ๑๘	

พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 พระเทพเมธี,ดร.	เจ้าคณะภาค	๙	เจ้าอาวาสวัดอรุณ

ราชวราราม	 ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูล	

ตรวจความพร้อม	 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม	

โดยมี	 พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	

ประธานคณะกรรมการดำาเนินการประชุมตามวาระ	 ทั้งนี้ผู้

บริหาร	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย	 ผู้นำาส่วนราชการ	 และคณะกรรมการฯ	 เข้าร่วม

การประชุม	 ณ	 หอประชุมอเนกประสงค์	 หน่วยวิทยบริการ

วิทยาเขตขอนแก่น	จังหวัดมหาสารคาม	โคกหนองรัก	ต.คันธาร

ราษฎร์	อ.กันทรวิชัย	จ.มหาสารคาม	วันพุธที่	๒๑	พฤศจิกายน	

๒๕๖๑

	 ๑๓	 พ.ย	 ๖๑	 พระราชวรเมธี	 ประธาน	 คปพ.พร้อม

คณะประกอบด้วย	 พระราชวรมุนี	 พระโสภณพัฒนบัณฑิต	 ดร.	

สายพิรุณ	 (อ.ลอย)	 ในฐานะคณะกรรมการประสานงานการ

ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา(คปพ.)	 ได้เข้าพบ	 พ.ต.ท.	 พงศ์พร	

พราหมณ์เสน่ห์	 ผอ.สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)และ

ผู้บริหารระดับสูงพศ.เพื่อมอบรายงานความก้าวหน้าการปฏิรูป

กิจการพระพุทธศาสนาเพื่อ	 พศ	 จะได้นำาเสนอรายงานมหาเถร

สมาคม(มส)	ต่อไป

	 จากนั้นพระราชวรเมธี	ได้เป็นประธานประชุมร่วมกับ

ผู้บริหารสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อวางยุทธศาสตร์

การดำาเนินงานการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตรมแผนปฏิบัติ

การ(๒๕๖๐-๒๕๖๔)ในประเด็น	

ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๑	ติดตามความก้าวหน้าโครงการปฏิรูปเร่งด่วนตามมติ	มส	

๒	การบูรณาการงบประประมาณปี	๖๒	กับสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	(พศ)ในการขับเคลื่อนการปฏิรูป

๓	การเตรียมการร่วมกับ	พศ	ในการจัดสรรงบประมาณ	๒๕๖๓	ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

การนี้	มีผู้บริหารระดับสูงของสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประกอบด้วย	รอง	ผอ.	พศ	/	ผอ.พศ.	ระดับกอง/	เลขานุการกรม/	

ที่ปรึกษากรม/และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมกับครบทุกตำาแหน่ง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mahachulalongkornrajavidyalaya University มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
   			ที่สร้างคนดีและเก่ง	อย่างมีสมรรถภาพ			บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ				
จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ				บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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บริการตรวจรักษาด้านคลินิกทันตกรรม

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและเทศน์ทศชาติ “มหาชนกชาดก”

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์

ถวายพระราชกุศล	ร.๙	เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา	วันชาติ

และวันพ่อแห่งชาติ	๕	ธันวาคม	๒๕๖๑

	 วันอังคารที่	 ๔	 ธันวาคม	 ๒๕๖๑	 เวลา	 ๑๒.๓๐-๑๕.๐๐	

น.	 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย	 นำาโดย	 พระราชปริยัติกวี,	 ศ.ดร.	 อธิการบดี	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	พร้อมด้วยผู้บริหาร	ประกอบ

ด้วย	รองอธิการบดีทุกฝ่าย	คณบดีทุกคณะ	ผู้อำานวยการสำานัก	ผู้อำานวย

การส่วนงาน	 หัวหน้าภาค	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 และนิสิต	 ร่วมเจริญ

พระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม

พระชนมพรรษา	วันชาติ	และวันพ่อแห่งชาติ	๕	ธันวาคม	๒๕๖๑	ณ	หอ

ประชุมใหญ่	มวก.	๔๘	พรรษา	มจร	ตำาบลลำาไทร	อำาเภอวังน้อย	จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	ในวันอังคารที่	๔	ธันวาคม	๒๕๖๑

โดยในการนี้	 มีผู้บริหาร	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 และนิสิตทั้งบรรพชิตและ

คฤหัสถ์ส่วนกลาง	เข้าร่วมพิธีการ	จำานวน	๓๕๐	รูป/คน

	 สำานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ

สังคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย	 ร่วมกับ	

คณะทันตแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์

รังสิต	จัดโครงการให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม

	 คณะทั น ต แพทย์ ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย

ธรรมศาสตร์รังสิตออกหน่วยบริการตรวจรักษาด้าน

คลินิกทันตกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากแก่

พระภิกษุอาจารย์,นิสิต	 เพื่อป้องกันโรคฟันผุและโรค

เหงือก	 และตรวจสุขภาพช่องปาก	 เคลือบหลุมร่องฟัน	

อุดฟัน	 ขูดหินปูน	 ถอนฟัน	 โดยโครงการนี้สำานักส่งเสริม

พระพุทธศาสนาและบริการสังคมมุ่งเน้นให้พระที่เป็นผู้

บริหาร,อาจารย์	 และนิสิต	 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเข้า

กับนโยบายพระสงฆ์ไทยไกลโรค	 ๔.๐โดยโครงการนี้จัดขึ้น

เมื่อวันพุธที่	 ๒๘	 เดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	 ๒๕๖๑	ณ	 ลาน

อเนกประสงค์	 โซนซี	 อาคารเรียนรวม	 มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์	 มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

และเทศน์ทศชาติ	 “มหาชนกชาดก”	 ภายในงานจัดให้มี

การเทศน์ทศชาติ	“มหาชนกชาดก”	โดย	พระครูพิมลธรรม

ภาณ,ดร.	 กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมบรรเลงเพลง

ปี่พาทย์ประกอบเนื้อหามหาชนกชาดก	 และพระธรรมก

ถึกแสดงพระธรรมเทศน์มหาชนกชาดกไปตามลำาดับจน

ครบทุกกัณฑ์	 โดยมีผู้บริหาร	 คณาจารย์	 นักเรียนโรงเรียน

พุทธศาสนาวันอาทิตย์	 พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม

กิจกรรมจำานวนมาก	ณ	อาคารหอประชุม	มวก.๔๘	พรรษา	

มจร	วังน้อย	อยุธยา	วันอาทิตย์ที่	๒	ธันวาคม	๒๕๖๑

มจร.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ร.๙

การประชุมผู้บริหาร ทุกระดับ ทุกส่วนงาน มจร ในส่วนกลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

	 ๑๔	 ธันวาคม	 ๒๕๖๑	 :	 พระราชปริยัติกวี,	 ศ.ดร.	

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นประธาน

การประชุมผู้บริหาร	ทุกระดับ	ทุกส่วนงาน	มจร	ในส่วนกลาง	ครั้ง

ที่	๑/๒๕๖๑	ณ	ห้องประชุม	๔๐๑	อาคารสำานักงานอธิการบดี	มจร	

วังน้อย	 อยุธยา	 ตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราช	 ได้มีพระบัญชาแต่งตั้ง

พระราชปริยัติกวี,	 ศ.ดร.เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย	 โดยมีผลตั้งแต่วันที่	 ๙	 สิงหาคม	 ๒๕๖๑	 เป็นตั้

นมา	 การดังกล่าว	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การบริหารงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 จึงแจ้งให้

รองอธิการ	 ผู้ช่วยอธิการบดี	 และหัวหน้าส่วนงานทุกส่วนงาน	 มจร	

ในส่วนกลาง	 เข้าประชุมเพื่อรับทราบถึงความเป็นมาและร่วมกัน

กำาหนดทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบัน	 และ

ในอนาคต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ    
จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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	 วันพุธที่	 ๑๙	 ธันวาคม	 ๒๕๖๑	 ส่วนงานบริหาร	 สำานักส่งเส

ริมฯ	ร่วมกับกองสื่อสารองค์กรจัดการประชุมวิพากษ์(ร่าง)แผนปฏิบัติการ

ประจำาปี	๒๕๖๒	โดยมี	พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.	รองอธิการบดี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่	 เมตตาเป็นประธานเปิดการประชุม

วิพากษ์(ร่าง)แผนปฏิบัติการประจำาปี	๒๕๖๒	ของส่วนงานบริหาร	สำานัก

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม	และกองสื่อสารองค์กร	

และกล่าวให้แนวทางในการดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำาปี	

๒๕๖๒

	 จากนั้น	 ผศ.ดร.เมธาพันธ์	 โพธิธีรโรจน์	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ประชาสัมพันธ์	 พระมหาเพ็ชร	 อธิปญฺโญ	 ผู้อำานวยการส่วนงานบริหาร	

สำานักส่งเสริมฯ	 พระครูพิศาลสรวุฒิ	 ผู้อำานวยการกองสื่อสารองค์กร	 ได้

ดำาเนินการวิพากษ์	(ร่าง)แผนปฏิบัติการประจำาปี	๒๕๖๒

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนงานบริหาร	 สำานักส่งเสริมฯ	 และกองสื่อสารองค์กร

เป็นที่เรียบร้อยเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประจำาสำานักส่งเสริมพระพุทธ

ศาสนาและบริการสังคม	 ณ	 ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า	 อาคารบรรณา

คาร	ชั้น	๓	มจร	วังน้อย	อยุธยา

การประชุมวิพากษ์(ร่าง)แผนปฏิบัติการประจำาปี ๒๕๖๒

 วันที่	 ๔	 มกราคม	 ๒๕๖๒	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ได้จัดงานทำาบุญเลี้ยงพระในงาน	 ปีใหม่	 ชีวิต

ใหม่	 กายใจ	 รู้ตื่นและเบิกบาน	 ณ	 อาคาร

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	 โดยมีพระ

ราชปริยัติกวี,	 ศ.ดร.	 อธิการบดี	 มจร	 เป็น

ประธานในพิธี	 พร้อมให้โอวาทแด่ผู้บริหาร	

คณาจารย์	เจ้าหน้าที่	และผู้มาร่วมงาน	

งานทำาบุญเลี้ยงพระในวันปีใหม่
“ชีวิตใหม่ กายใจ รู้ตื่นและเบิกบาน”

	 เรื่องการขอพร,	 สร้างพร	 ให้กับตนเองใน

ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้	การขอพร	มี	๒	อย่าง	คือ	๑	ขอ

พรจากผู้มีพระคุณ	 เช่น	 บิดา	 มารดา	 กราบไหว้ท่าน

ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่	 และจากโลกนี้ไปแล้ว	 รวมถึง	 ครู	

อาจารย์	เป็นต้น	อย่างที่	๒	ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์	เช่น

ใน	 มจร	 ได้ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 ไว้หลายแห่ง	 ๑.	

องค์พระพุทธโสธร	ในหอประชุม	มวก.	๔๘	พรรษา	๒.	

พระบรมสารีริกธาตุ	 ในหอพระไตรปิฎก	 ๓	 พระพุทธ

รูปปางปราบพระยาชมพูบดี	 พระประธานในอุโบสถ

กลางน้ำา	 วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ	 ๔.	 ต้นพระ

ศรีมหาโพธิ์	ที่ได้อัญเชิญจากประเทศศรีลังกา	มาปลูก

ในพื่นที่	มจร	

จากนั้นพระเดชพระคุณได้มอบคติธรรม	 หลักการ

สร้างพรในการดำาเนินชีวิต	 ๓	 x	 ๔	 =	 ๑๒	 ประการมี

ดังนี้	

-ประการที่	 ๑.	 ให้ใช้	 ๓	 นึก	 คือ	 ระลึกนึกถึงคุณพระ

รัตนตรัย	 ๓	 ประการ	 พระพุทธ	 พระธรรม	 และพระ

สงฆ์

-ประการที่	 ๒.	 ให้ลงมือทำา	 ๓	 ทำา	 คือ	 หมั่นทำาทาน	

รักษาศีล	และเจริญจิตภาวนา

-ประการที่	๓.	ให้ค้นหา	๓	หา	คือ	หาอยู่ในที่สะอาด	

สว่าง	สงบ	ให้กับตัวเอง

-ประการที่	๔.	ให้	ลด	ละ	๓	ละ	คือ	ละโลภะ	(ความ

อยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตน	 อยากให้ตนมี

เหมือนกันอื่น),	 ละโทสะ	 (ความคิดประทุษร้ายผู้อื่น)	

และ	 โมหะ	 (ความหลงไม่รู้จริง	 มัวเมา	 ประมาท	 อัน

เป็นรากเหง้าให้เกิดกิเลสต่างๆ	 สรุปคือ	 ให้ละ	 โลภ	

โกรธ	 หลง	 เพื่อเป็นการทำาดีในปีใหม่นี้	 แล้วใช้ความ

ดี	 เป็นพรปีใหม่ในการดำาเนินชีวิต	 จากนั้นมีการ	 จับ	

มอบของขวัญจากผู้บริหาร	และ	ส่วนงานงานต่าง	ๆ	ที่

นำามาจับสลากแลกของขวัญกัน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mahachulalongkornrajavidyalaya University มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
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	 วันอังคารที่	๑๐	มกราคม	๒๕๖๒		ประชุมคณะกรรมการกลั่น

กรองการจัดทำา	คำาขอตั้งงบประมาณรายจ่าย	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	

๒๕๖๓	ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ครั้งที่	๑/	๒๕๖๓	

โดยมี	 พระเมธีธรรมาจารย์,ดร.	 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	

เป็นประธานดำาเนินการประชุม

	 ทั้งนี้	 พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.	 รองอธิการบดีฝ่าย

ประชาสัมพันธ์และเผยแผ่,	 รศ.ดร.สุรพล	 สุยะพรหม	 รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการทั่วไป	 พร้อมด้วยผู้บริหาร	 เจ้าหน้าที่	 กองแผนงาน	 กองกิจการ

วิทยาเขต	 สำานักงานอธิการบดี	 เข้าร่วมประชุม	 ณ	 ห้องกองแผนงาน	

อาคารสำานักงานอธิการบดี	ชั้น	๓	มจร	วังน้อย	อยุธยา

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดทำา คำาขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

อธิการบดี บรรยายพิเศษ“วิชาธรรมะภาคปฏิบัติ” 

	 พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี	 มจร	

บรรยายพิเศษการเรียนการสอน	 วิชาธรรมะภาค

ปฏิบัติ	 ให้ความรู้แก่พระนิสิตระดับปริญญาตรีชั้น

ปี	๑	ทั้ง	๔	คณะ	คณะพุทธศาสตร์,	คณะครุศาสตร์,	

คณะมนุษยศาสตร์	 และคณะสังคมศาสตร์	 ณ	

อาคารวิปัสสนาธุระ	 สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ	

อาสภมหาเถร)	มจร	วังน้อย	อยุธยา

พระราชวรเมธี, รศ.ดร. เดินทางเยี่ยมให้กำาลังใจนิสิตที่จะสอบ

	 วันอาทิตย์ที่	๒๐	มกราคม	๒๕๖๒	เวลา	๐๙.๓๐	น.	พระ

ราชวรเมธี,	 รศ.ดร.	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	มจร	ประธาน	คปพ.	

วัดประยุรวงศาวาส	 เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ	 ณ	 มจร	 วิทยาเขต

ขอนแก่น	 โดยมีพระโสภณพัฒนบัณฑิต,	 รศ.ดร.	 รจจ.ขอนแก่น	

จล.วัดธาตุ	 พระอารามหลวง	 และรองอธิการบดี	 วข.ขก.	 ถวายการ

ต้อนรับ		เยี่ยมให้กำาลังใจนิสิตระดับมหาบัณฑิตทุกสาขาที่กำาลังสอบ

วัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ	 จัดสอบโดยสถาบันภาษา	 มจร	 ต่อ

จากนั้นเยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตร	 พธ.ด.สาขาพระพุทธ

ศาสนา	 สอนโดย	 รศ.ดร.โสวิทย์	 บำารุงภักดิ์	 และร่วมเป็นกรรมการ

สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต	จำานวน	๓	คน	ภาคเช้า	๑	คน	และ

ภาคบ่ายอีก	๒	คน	(สอบผ่านทั้ง	๓	คน)	ณ	ห้องประชุมศูนย์บัณฑิต

ศึกษา	มจร	วิทยาเขตขอนแก่น	ต.โคกสี	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	โดยมี	

ศ.ดร.ประยงค์	แสนบุราณ	จาก	ม.ขอนแก่น	เป็นประธานกรรมการ

สอบ	ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตทั้ง	๓	ท่านไว้	ณ	โอกาสนี้

	 ๒๑	มกราคม	๒๕๖๒	 :	พระราชปริยัติกวี,ศ.

ดร.อธิการบดี	 มจร	 บรรยายพิเศษการเรียนการสอน	

วิชาธรรมะภาคปฏิบัติ	 ให้ความรู้แก่พระนิสิตระดับ

ปริญญาตรีชั้นปี	๑	ทั้ง	๔	คณะ	คณะพุทธศาสตร์,	คณะ

ครุศาสตร์,	 คณะมนุษยศาสตร์	 และคณะสังคมศาสตร์	

ณ	 อาคารวิปัสสนาธุระ	 สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ	

อาสภมหาเถร)	มจร	วังน้อย	อยุธยา

อธิการบดี บรรยายพิเศษ “วิชาธรรมะภาคปฏิบัติ” 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ    
จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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“MCU MOOC”

เลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต และรองนายกองค์กรบริหารนิสิต ปี ๒๕๖๒

	 ๒๖/๐๑/๒๕๖๒	 รศ.ดร.โกนิฏฐ์	 ศรีทอง	 ผู้ช่วย

อธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 เป็นประธานประชุมการเรียนรู้ออนไลน์

ระบบเปิด	Massive	Open	Online	 Course:	MOOC”	 เพื่อ

ขับเคลื่อนโครงการมหาจุฬาวิชาการเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม

(MCU	Learning	Community)	

 ตามนโยบายของท่านอธิการบดี	 พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. 

และ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	พระสุวรรณเมธาภรณ์,	ผศ.โดย

มี	 นายจิระ	 ชนรักสุข	 ผู้พัฒนา	 ThaiMOOC,MU	MOOCและ	

TU	MOOC	มาเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยน	ณ	ห้องประชุม	สำานัก

หอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 กองกิจการนิสิต	มจร	เลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต	

และรองนายกองค์กรบริหารนิสิต	ปี	๒๕๖๒

	 ๓๐	 มกราคม	 ๒๕๖๒	 เวลา	 ๐๙.๐๐	 น.	 พระมหาถวิล	

กลฺยาณธมฺโม	ผู้อำานวยการสำานักทะเบียนและวัดผล	เปิดหีบเลือก

ตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต	 และรองนายกองค์กรบริการนิสิต	

ปี	 ๒๕๖๒	 ให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ไปเลือกตั้งถึงเวลา	 ๑๕.๐๐	 น.	 ปิดการเลือกตั้งและนับคะแนน

ประกาศผลการเลือกตั้ง	ณ	อาคารเรียนรวม	ชั้น	G	โซน	C

	 ปีนี้	มีนิสิต	๓	กลุ่ม	คือกลุ่มภูมิธรรม	กลุ่ม	MCU	ก้าวหน้า	

และกลุ่มสำานึกรัก	มจร	ส่งตัวแทนเข้ารับสมัครเป็นนายกและรอง

นายกองค์กรบริหารนิสิต	มจร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mahachulalongkornrajavidyalaya University

	ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
   			ที่สร้างคนดีและเก่ง	อย่างมีสมรรถภาพ			บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ				
จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ				บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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