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	 วันพุธที่	๖	กุมภาพันธ์	๒๕๖๒	เวลา	๑๓.๐๐	น.	:	พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี	มจร	เป็นประธาน

การประชุมคณะกรรมการประจำา	 สำานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย	ครั้งที่	๑/๒๕๖๒	โดยมีพระครูโสภณพุทธิศาสตร์	กรรมการจากคณาจารย์ประจำา

พระเมธีธรรมาจารย์	กรรมการจากคณาจารย์ประจำา

พระเทพปฏิภาณกวี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พระโสภณพัฒนคุณ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	

ผศ.ดร.เสถียร	วิพรมหา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ประสิทธิ์	บุตรศรี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ณิชชา	จุนทะเกาศลย์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร.	กรรมการและเลขานุการ

พระมหาทองคำา	ฐิตเปโม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

พร้อมด้วยผู้บริหารสำานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม	 เข้าร่วมประชุม	 ณ	 ห้องประชุมพิธีการ	 

๓	(ระเบียบรัตน์	พงษ์พานิช)	อาคาร	๗๒	ปี	พระวิสุทธาธิบดี	(อาคารหอฉัน	ชั้น	๒)	วังน้อย	อยุธยา

ประชุมคณะกรรมการประจำา สำานักส่งเสริมฯ

	 วันพฤหัสบดีที่	๗	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๖๒	

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.	อธิการบดี	 เป็นประธานใน

การประชุมสภาวิชาการ	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย	ครั้งที่	๒/๒๕๖๒	ณ	ห้องประชุม	

๔๐๑	 อาคารสำานักงานอธิการบดี	 มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	 วันเสาร์ที่	 ๙	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๒	 เวลา	 ๐๙.๐๐	 น.	

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 จัดพิธีเปิดอาคาร

อเนกประสงค์	พระพรหมบัณฑิต	(ประยูร	ธมฺมจิตโต,ศ.ดร.)	๖๐	

ปี	โดยมี	เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์	กรรมการมหาเถร

สมาคม(มส.)	เจ้าคณะใหญ่หนกลาง	เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติกา

รามวรวิหาร	 เมตตาเป็นประธานเปิดอาคารอเนกประสงค์	

พระพรหมบัณฑิต	 (ประยูร	 ธมฺมจิตโต,ศ.ดร.)	 ๖๐	 ปี	 

	 การนี้พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.	

กรรมการมหาเถรสมาคม	 ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค	 ๒	 เจ้า

อาวาสวัดประยุรวงศาวาส	 วรวิหาร	 พระราชปริยัติกวี,ศ.

ดร.อธิการบดี	 พร้อมด้วยผู้บริหาร	 คณาจารย์	 และเจ้าหน้าที่	

ร่วมพิธีเปิดอาคาร	ณ	มจร	วังน้อย	อยุธยา

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ พระพรหมบัณฑิต ๖๐ ปี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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	ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
   			ที่สร้างคนดีและเก่ง	อย่างมีสมรรถภาพ			บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ				
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	 วันอาทิตย์ที่	๑๐		กุมภาพันธ์		๒๕๖๒

รศ.ดร.สุรพล		 สุ	ยะ	พรหม		 รอง	อธิการบดี	ฝ่าย	

กิจการ	ทั่วไป		 มหาวิทยาลัย	มหา	จุฬา	ลง	ก	รณ	ราช	

วิทยาลัย	 ได้รับเลือกจากวิทยาลัย	สื่อสารการเมือง		

มหาวิทยาลัย	เกริก		 มอบประกาศเกียรติคุณให้เป็น

ศิษย์	สื่อสารการเมืองดีเด่น		 ประจำาปี		 พ.ศ.	๒๕๖๑	

ในฐานะเป็นผู้ทำาคุณประโยชน์	และสร้าง	ชื่อ	เสียง	ให้	

แก่สถาบัน		ณ		โรงแรม	มิราเคิล		แกรนด์		คอนเวนชั่น		

กรุงเทพ	มหานคร

“ ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร มท า ง ปั ญญ า ” ติ ด อ า วุ ธ ใ ห้

แหลมคมตลอดเวลาด้วย	 “เทคนิคการทำาวิจัยและ

วิทยานิพนธ์”

	 รศ.ดร.สุรพล	 สุยะพรหม	 ผอ.หลักสูตร

บัณฑิตศึกษา	 นำาคณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 ประจำา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา	 ภาควิชารัฐศาสตร์	 คณะ

สังคมศาสตร์มจร.อบรมเสริมทักษะเพิ่มเขี้ยวเล็บ

สร้างนวัตกรรมกฏเกณฑ์ให้ทันต่อกาตเปล่ียนแปลง

ปัจจุบันในการบริหารจัดการหลักสูตรด้วย	 “เทคนิค

การทำาวิจัยและวิทยานิพนธ์”พระครูปริยัติกิจกิตติ

ธำารงค์	รศ.ดร.คณบดีคณะสังคมศาสตร์	มจร	 เมตตา

มาเป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว

วันที่	 12	ก.พ.2562	 เวลา	08.00-16.00น.	ณ	 เดอะ

ไพน์รีสอร์ท	อำาเภอสามโคก	จังหวัดปทุมธานี

“ นักสื่อสารการเมืองดีเด่น “ 

“ เทคนิคการทำาวิจัยและวิทยานิพนธ์”

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.  อธิการบดี 

ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร หนังสือ และปลูกต้นกันเกรา

	 ๑๙	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๒	 	 พระเดชพระคุณ	

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.	 อธิการบดี	 มจรประธานใน

พิธีมอบเกียรติบัตร	หนังสือ	และปลูกต้นกันเกรา	ร่วม

กับผู้บริหาร	คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	พระนิสิต	ผู้ปฏิบัติ

ธรรมร่วมปลูกต้นไม้	

	 จากนั้นพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.	 กล่าวให้

โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา	 วัน

สำาคัญทางพระพุทธศาสนา	 ณ	 อาคารด้านหน้า

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	มจร.วังน้อย	อยุธยา

ทำาบุญวันคล้ายวันเกิด พ.อ.โกมินทร์ ไตรฟื้น 

	 พ.อ.โกมินทร์	-	น.อ.หญิง	เลขา	

ไตรฟื้น	 ทำาบุญวันคล้ายวันเกิด	 พ.อ.โกมิ

นทร์	ไตรฟื้น	เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร

เพล	๒,๐๐๐	บาท	แด่ผู้บริหาร	คณาจารย์	

เจ้าหน้าที่	 และพระนิสิต	 (เถรวาท)	 พระ

นิสิต	 (มหายาน)	 โดยมี	 พระราชปริยัติ

กวี,ศ.ดร.อธิการบดี	 มจร	 ประธานสงฆ์

กล่าวสัมโมทนียกถา	 ณ	 อาคารหอ

ฉัน	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย	อยุธยา	วันที่	๒๑	มีนาคม	๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ   บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ    
จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ    บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
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มหาจุฬาพร้อมทะยานสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธโลก เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา

	 ๑๓	มีนาคม	๒๕๖๒	ณ	สำานักงานอธิการบดี	มหาจุฬาฯ	วังน้อย:	ศ.ดร.พระพรหมบัณฑิต	ได้เปิดเผยถึงสถานะ

การเป็นศูนย์กลางพุทธโลก	 และศูนย์กลางการศึกษาพุทธโลก	 ให้ทีมงานจัดทำาแผนพัฒนาวิทยาลัยพุทธศาสตร์	 

มหาจุฬาฯ	ซึ่งเป็นทีมมันสมอง	(Think	Tank)	ได้มองเห็นพัฒนาการของมหาจุฬาฯ	ตั้งแต่ยุค	๑.๐	การเริ่มจัดตั้ง	ยุค	

๒.๐	การได้รับรองวิทยสถานะ	ยุค	๓.๐	การได้รับ	พรบ.	และยุค	๔.๐	การเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ	 และตั้งแต่	ปี	

๕๐	 เป็นต้นมาคือยุคที่มหาจุฬาฯ	 ได้เข้าสู่การจัดการศึกษาในระดับนานาชาติอย่างเต็มตัว	 จึงได้เตรียมสถานที่	 ๘๐	 

กว่าไร่	รองรับภารกิจมหาจุฬาฯ	๔.๐	เอาไว้

	 การดำาเนินการพัฒนามหาจุฬาฯ	 ตามทิศทางการพัฒนาประเทศ	 ๔.๐	 คือ	 คือต้องเน้นพัฒนาคุณค่าเด่น

ด้านวัฒนธรรมที่มหาจุฬาฯ	มี	คือ	ภูมิปัญญาด้านศาสนา	โดยการนำามิติด้านการปฏิบัติกรรมฐาน	ด้านสันติภาพ	ไป

นำาเสนอแก่ชาวโลก	ฉะนั้น	ความเป็นอินเตอร์จึงมิได้มุ่งไปจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น	หากแต่อยู่ที่

การเปิดหลักสูตรให้กลุ่มคนหลากเชื้อชาติ	หลากภาษา	หลากวัฒนธรรม	ได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ร่วมกัน

	 จากแนวทางดังกล่าว	Road	Map	ที่จะนำามหาจุฬาฯ	ไปสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาใน

ระดับโลก	(World-Class	Buddhist	Education	Institution)	ได้นั้น	ต้องดึงพลังของ	ICDV,	IABU,	UN,	UNESCO,	

สถาบันสมทบ	สถาบันภาษา	สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	 เข้ามาช่วยเสริมแรงการพัฒนาวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	

โดย	IBSC	ต้องดำาเนินการในสิ่งต่อไปนี้	คือ	(๑)	เปิด	หลักสูตร	International	Program	ในระดับ	BA	เน้นคัดเลือกนิสิต

ทั้งไทยและต่างประเทศที่มีศักยภาพมาเรียนร่วมกัน	(๒)	เปิดหลักสูตรปริญญาโท	และเอกที่โลกกำาลังต้องการในสาขา	

Peace	Studies,	ASEAN	Studies,	Mindfulness	and	Meditation	(๓)	ดึงนักวิชาการ	และนักวิจัยทั่วโลก	มาสอน

และและวิจัย	เพราะมหาจุฬาฯ	คือ	สถานที่ชุมนุมของนักปราชฌ์ทั่วโลกที่เดินทางมาร่วมงาน	ICDV	และ	IABU		 

	 พระพรหมบัณฑิต	ย้ำาก่อนจบว่า	“การทำางานนานาชาติต้องมีใจกว้าง”	การมีจิตใจที่กว้าง	คือ	การสะท้อน

ความเป็นอินเตอร์	 หรือความเป็นนานาชาติ	 ดังนั้น	 การเข้าไปช่วยสนับสนุนสถาบันสมทบ	 หรือองค์การศึกษาด้าน

พระพุทธศาสนา	 และเปิดพื้นที่ให้มีการศึกษาและแลกเปลี่ยนพระพุทธศาสนามหายาน	 และวัชรยานร่วมกัน	 ที่

สำาคัญการสนับสนับให้	IBSC	ทำางานได้	คือการเปิดพื้นที่ให้มหาจุฬาฯ	ไปสู่นานาชาติได้	การปิดโอกาส	IBSC	คือ	การ

ปิดโอกาสของมหาจุฬาฯ	ที่จะไปสู่ศูนย์กลางการศึกษาพุทธโลกตามวิสัยทัศน์ของมหาจุฬาฯ

	 ๓๐	 มีนาคม	 ๒๕๖๒	 เวลา	 ๑๓.๐๐	 น.	 

พระราชปริยัติกวี	 อธิการบดี	 เป็นประธานประชุม

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสี่	ระดับอุดมศึกษา	ณ	ห้องประชุม	

๔๐๑	อาคารสำานักงานอธิการบดี	มจร	วังน้อย	อยุธยา

	 เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่	

(พ.ศ.	 ๒๕๕๙-๒๕๖๓)	 จากสำานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา	 หรือ	 สมศ.(องค์การ

มหาชน)	 ดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย	 มีประสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	

จึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการฯ	 ดัง

กล่าว	 เพื่อกำากับติดตามการเก็บรวบรวมข้อมูลและการ

จัดทำาเอกสารตามกรอบประเมินคุณภาพรอบสี่	 ระดับ

อุดมศึกษาทั้ง	๕	ด้าน	๑๑	องค์ประกอบ	๓๒	ประเด็น

พิจารณา	 และเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง	 ๆ	

ตามภารกิจอื่น	ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมาย	

	 หลักแนวคิดในการประเมินคุณภาพภายนอก	

ขั้นตอนกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบ

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่	 หลัก

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสี่	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๙-๒๕๖๓)	 คือ	

#ไม่มีการตัดสินผลการประเมินว่าได้หรือตก	 เพื่อ

ให้การรับรอง	 (Accreditation)	 แต่จะเป็นการยืนยัน

การตรวจประเมินคุณภาพ	 (Certification)	 เพื่อให้เกิด

การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและคุณภาพการ

ศึกษาของประเทศ

	 โดยทั้ งนี้หลักการสำาคัญในการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสี่	 เน้นการตรวจประเมินตาม

เจตนารมณ์ของกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสี่	 (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓)	 มากกว่าการ

ตรวจประเมินตามลายลักษณ์อักษร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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พระราชปริยัติกวีเปิดงานสัมมนานานาชาติ 
เรื่อง	มัชฌิมวิถีสู่การพัฒนาชีวีรู้	ตื่น	และเบิกบาน	ในยุคดิจิทัล	 

การประชุม การแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ มจร - มมร ครั้งที่ ๙ 

วันพฤหัสบดีที่	๒๑	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	

รศ.ดร.ชาติชาย	 พิทักษ์ธนาคม	 ผู้ช่วย

อธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	 เป็นประธาน

การประชุม	 การแข่งขันกีฬาประเพณี

บุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์	มจร	 -	มมร	ครั้งที่	๙	

ในวันเสาร์ที่	 ๓๐	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	ณ	

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	ณ	ห้อง

ประชุม	๓๐๓	อาคาร	สำานักงานอธิการบดี

๒๕	มีนาคม	๒๕๖๒	เวลา	๐๙:๐๐	น.           
		 พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.	อธิการบดี	มจร	เป็น

ประธานในพิธีเปิดงานสัมมนานานาชาติ	เรื่อง	มัชฌิม

วิถีสู่การพัฒนาชีวีรู้	ตื่น	และเบิกบาน	ในยุคดิจิทัล	(The	

Middle	Way:	Concept	and	Application	in	Digital	

Era)	ณ	ห้องประชุมสัมมาปัญญา	อาคาร	IBSC	มจร	

วังน้อย	อยุธยา

	 ทั้งนี้	 IBSC	 ได้นิมนต์และเชิญนักวิชาการด้าน

พระพุทธศาสนาจาก	3	นิกาย	คือ	วัชรยาน	มหายาน	และ

เถรวาท	จาก	3	ประเทศ	คือ	ภูฏาน	อินเดีย	และจีน	มา

ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง	เพื่อตอบโจทย์ว่าวิถีทางสายกลาง

นั้น	เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?	และจะไปสู่การประยุกต์

ใช้ในชีวิตและการทำางานอย่างไร	ในยุคดิจิทัล

	 พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย

	ด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	 สมเด็จพระสังฆราช	

สกลมหาสังฆปรินายก	 ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งให้พระ

เดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดี	 (พีร์	 สุชาโต)	 อายุ	

๘๙	 ปี	 พรรษา	 ๖๘	 วิทยฐานะ	 น.ธ.เอก,	 ป.ธ.๕,	 M.A.,	

พธ.ด.	 (กิตติมศักดิ์)	 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง	 เจ้าอาวาสวัด

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์	 เขตพระนคร	 กรุงเทพมหานคร	

และที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร	 เป็นนายกสภา

มหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

มีผลตั้งแต่วันที่	๔	มีนาคม	พ.ศ.๒๕๖๒	เป็นต้นไป

	 	 ผลการแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากร	 มมร-มจร	 ครั้งที่	 ๙	 วันที่	 ๓๐	 มีนาคม	 ๒๕๖๒	 

ณ	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	ศาลายา	นครปฐม	(มิตรภาพ	ยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะ)	มีดังนี้

ตะกร้อชายประเภททีม	มจร	ชนะ	มมร	ด้วยคะแนน	๒-๑	เช็ต	//	วอลเลย์บอลหญิง	มจร	ชนะ	มมร	ด้วยคะแนน	๒-๐	เช็ต

วอลเลย์บอลชาย	มจร	ชนะ	มมร	ด้วยคะแนน	๒-๑	เช็ต		//	เปตอง	มจร	ชนะ	มมร	ด้วยคะแนน	๒-๐	ทีม

ฟุตซอล	มจร	ชนะ	มมร	ด้วยคะแนน	๖-๕	แต้ม	//	แบตมินตัน	มจร	ชนะ	มมร	//เทเบิลเทนนิส	ประเภททีมหญิงทั่วไป	

มจร	ชนะ	มมร	//	แชร์บอลหญิง	มจร	แพ้	มมร	ด้วยคะแนน	๑๘-๒๐	//	กีฬาพื้นบ้าน	มจร	แพ้	มมร

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงมีพระบัญชา
แต่งตั้งให้พระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดี เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย

ผลการแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากร มมร-มจร ครั้งที่ 9 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
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ประชุมคณะกรรมการประจำา สำานักส่งเสริมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
	 วันพุธที่	๓	เมษายน	๒๕๖๒	เวลา	๑๓.๐๐	น.		 

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี	 มจร	 เป็นประธาน

การประชุมคณะกรรมการประจำา	 สำานักส่งเสริม

พระพุทธศาสนาและบริการสังคม	 มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ครั้งที่	๒/๒๕๖๒	โดยมีพระครู

โสภณพุทธิศาสตร์	กรรมการจากคณาจารย์ประจำา

พระเมธีธรรมาจารย์	กรรมการจากคณาจารย์ประจำา

พระเทพปฏิภาณกวี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พระโสภณพัฒนคุณ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	

ผศ.ดร.เสถียร	วิพรมหา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ประสิทธิ์	บุตรศรี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ณิชชา	จุนทะเกาศลย์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร.	กรรมการและเลขานุการ

พระมหาทองคำา	 ฐิตเปโม	 กรรมการและผู้ช่วย

เลขานุการ	

	 พร้อมด้วยผู้บริหารสำานักส่งเสริมพระพุทธ

ศาสนาและบริการสังคม	 เข้าร่วมประชุม	 ณ	 ห้อง

ประชุมพิธีการ	 ๓	 (ระเบียบรัตน์	 พงษ์พานิช)	 อาคาร	

๗๒	ปี	พระวิสุทธาธิบดี	 (อาคารหอฉัน	ชั้น	๒)	 วังน้อย	

อยุธยา

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมจารีณี รุ่นที่ ๘

ประชุมชี้แจงแนวทางจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย

	 วันจันทร์ที่	 ๑	 เมษายน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	

รศ.ดร.สุรพล	สุยะพรหม	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

ทั่วไปเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางจัดซื้อ

จัดจ้างและการเบิกจ่ายภายใต้แนวปฎิบัติระเบียบ

มหาวิทยาลัย	 โดยมีนายประเสริฐ	 คำานวล	 รองผู้

อำานวยการกองคลังและทรัพย์สิน	 เป็นวิทยากร	

ณ	 ห้องประชุม	 ๔๐๑	 อาคารสำานักงานอธิการบดี	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

				มหาจุฬาจัดบรรพชาและบวชเนกขัมมจารีณี	 

ก้าวเข้าสู่วันที่	 ๖	 เกือบครึ่งเส้นทาง 

ของกำาหนดการครั้งนี้	 วันนี้ยังคงได้รับภัตตาหาร

เช้า	 และฉันบนหอฉัน	 ชั้น	 ๒	 มจรในโครงการ

บรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมจารีณี 	

รุ่นที่	 ๘	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย	ระหว่างวันที่	วันที่	๓๑	มีนาคม	–	๑๔	

เมษายน	 ๒๕๖๒	 วังน้อย	 ต.ลำาไทร	 อ.วังน้อย	

จ.พระนครศรีอยุธยา	(๕	เม.ย.๖๒)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ)รุ่นที่ ๓

	 กองแผนงาน	กองกิจการวิทยาเขต	สำานักงาน

อธิการบดี	 มจร	 จัดการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	

การจัดทำาแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบ

ประมาณ	 ประจำาปีการศึกษา	 ๒๕๖๒	 ระหว่างวันที่	 

๑	-	๒	เมษายน	๒๕๖๒	โดยมี	พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.

ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	 มจร	 เป็น

ประธานเปิดงานสัมมนา	รศ.ดร.สุรพล	สุยะพรหม	รอง

อธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	 บรรยายการจัดทำาแผน/

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	 ทั้งนี้ผู้

บริหาร	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 ทั้งส่วนกลาง	 วิทยาเขต	

วิทยาลัยสงฆ์	 ห้องเรียน	 หน่วยวิทยบริการ	 ที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ณ	 หอประชุม	 มวก	 ๔๘	

พรรษา	ชั้นล่าง	มจร	วังน้อย	อยุธยา

กองสื่อสารองค์กร	จัดโครงการ	Smart	PR	MCU 

ในวันที่	๒๒-๒๓	เมษายน	๒๕๖๒	การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	๓	ประการประกอบด้วย	 

	 ๑.เพื่อทำาให้การสื่อสารองค์กร	มีการพัฒนาในรูปแบบของความทันสมัย	โดยการนำาเว็บไซต์ใหม่ของ

มหาวิทยาลัยมาประยุกต์เข้ากับการสื่อสารภายในองค์กรและทำาให้การสื่อสารภายในองค์กรเป็นไปได้อย่างทั่งถึง	

	 ๒.เพื่อให้บุคลากรด้านสื่อสารองค์กรได้มีเครือข่ายที่ดีและมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านสื่อ

ในรูปแบบที่เหมาะสม	ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

	 ๓.เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิค	 และแนวความคิดต่างๆ	 ของการสื่อสาร	 การสร้างสาร-สร้างสื่อ	 และ

ช่องทางในการสื่อสารต่างๆ	เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ	สามารถจับประเด็นการเขียนข่าวได้ดียิ่งขึ้น	มีการ

ใช้เทคโนลีมาประยุกต์เพื่อใช้ในงานสื่อสารให้รวดเร็วและทันสมัย	 และสามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ	ทั้งสิ้นจำานวน	๗๕	รูป/คน	ประกอบด้วย

	 พระราชวรเมธี,	 รศ.ดร.	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เมตตามาเยี่ยมให้กำาลังใจ 

แก่ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม	 และให้แนวทางกระบวนการ	 แลก

เปลี่ยนเรียนรู้	 ฝึกปฏิบัติ	 ประเมิน	 วิพากย์ผลงาน	 และอธิบายถึง

วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง	 พัฒนางาน	 ของแต่ละส่วนงาน	 เพื่อ

ตอบสนองนโยบาย	 เป้าหมาย	 พันธกิจของมหาวิทยาลัย	 ให้มีความ

ก้าวหน้าในสายวิชาชีพ	ในโครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

ตามสายงาน	 (สายอาชีพ)รุ่นที่	 ๓	 ฝึกอบรมฯ	หลักสูตร	 “การจัดทำา

ผลงานฯ	 สำาหรับขอรับการประเมินระดับชำานาญการ”	 ระหว่าง

วันที่	 ๖-๘	 เมษายน	 ๒๕๖๒	 ณ	 ห้องพุทธเมตตา	 อาคารเรียนรวม	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

“กองแผนงาน กองกิจการวิทยาเขต” จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำาแผน กองสื่อสารองค์กร จัดโครงการ Smart PR MCU
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑.	เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง	จำานวน	๓๐	รูป/คน

๒.	วิทยาเขต	จำานวน	๑๕รูป/คน

๓.	วิทยาลัยสงฆ์	จำานวน	๒๘	รูป/คน

๔.	หน่วยวิทยบริการ	จำานวน	๒	รูป/คน

	 เราเป็นเครือข่ายที่พบปะกันปีละ

ครั้ง	 พัฒนาความรู้	 ทักษะสำาคัญและเดินหน้า

ทำางานกันเป็นองคาพยบ	 มีทั้งเสริมความคิด

สร้างสรรค์	 เสริมสมรรถนะ	 เพื่อเว็บไซต์ใหม่ที่

เป็นหน้าที่ใหม่ของสื่อสารองค์กร	 ต้องอาศัย

เครือข่ายพวกเราเป็นสำาคัญ	 ภาพถ่ายฝีมือชาว	

PR	 มุมต่างๆของมหาลัย	 มุมสวยๆที่ไม่เคยเห็น	

ภาพน่ารักๆของงานที่ส่งเข้าประกวด	

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


