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มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 

1. ๒๗ พ.ค. ๕๙ : พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) อธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมฉลองปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิปสสนาภาวนา หลวงพอภัททันตะ สัทธัมมกิตติสาระ มหากัมมัฏฐานาจริยะ (หลวงพอออง 

ซาน สดายอ) ระหวางวันท่ี ๒๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ วัดออง ซาน สยาดอ กรุงยางกุง 

ประเทศเมียนมาร 

 

 

2. การฝกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Traning for the trainers) (แมไก) รุนท่ี ๑
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) รวมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัด
ฝกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Traning for the trainers) (แมไก) รุนท่ี ๑ 
ระหวางวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 

 

 



3. ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ สํานักทะเบียนและวัดผล จัดกิจกรรมการรายงานตัว/ข้ึนทะเบียนนิสิตใหม และ

แนะแนวหลักสูตรการศึกษา โดยเริ่มตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. นิสิตใหมลงทะเบียน เวลา ๐๙.๐๐ น. 

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล ประธานในพิธีนําบูชาพระ

รัตนตรัย  

 

4. วันพฤหัสบดีท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.โครงการ "การจัดการความรูเพ่ือมุงสูองคกรแหง

ความเปนเลิศ" 

โดยมีพระราช วรเมธี รองอธิการบดีฝายบริหารเปนประธานเปดงาน จากนั้น มีการบรรยายพิเศษ 

เรื่อง "the art of knowledge management practices in education performance 

excellence"  

 

 

5. วันพฤหัสบดีท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ ณ หองประชุม ๔๐๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี 

 

 



6. หลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" นยปส.รุนท่ี ๗ ณ 
หองสันติศึกษา มหาจุฬา พระพรหมบัณฑิตศาสตราจารยดร. และอธิการบดี มหาจุฬาฯ  บรรยาย
เรื่อง " บริหารคนใหสําราญ บริหารงานใหสําเร็จ " 

 

 
7. 3 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ หอง C 313 อาคารเรียนรวม พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม 

ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล ประชุมมอบนโยบายและคําสั่งแตงตั้งมหาวิทยาลัยแกผูบริหาร

ในสวนงาน คือ พระมหาสวงค ญาณวโร และ ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง รองผูอํานวยการสํานักฯ พระ

มหาปญญา ปฺญาสิริ ดร. ผูอํานวยการสวนประเมินผลการศึกษา, พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ ดร, 

รก.ผอ.สวนทะเบียนนิสิต และมอบหมายภาระงาน ให รองผูอํานวยการสํานักฯ ท้ังสอง 

 

 

8. คณะผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาท่ี หนวยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร จังหวัดจันทบุรี ได

เดินทางมาเยี่ยมชมวิทยาเขตแพร และรวมเปนเจาภาพสวดอภิธรรมแดหลวงพอพระครูศรีมงคลชยา

ภร อดีตประธานสภาวิทยาเขตแพร ณ วัดชัยมงคล ต.ในเวียง อ.เมืองแพร จ.แพร โดยมีพระราชเขมา

กร,ผศ.ดร. รองอธิการบดี และพระครูโกวิทอรรถวาที,ดร.ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ถวายการ

ตอนรับ ๓มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 

 



9. พระราชสิงหวรมุนี รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตเชียงใหม พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี 

ใหการตอนรับ และบรรยายสรุปใหกับคณะครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจาก มจร.วิทยาเขต

สุรินทรนําโดยเจาอธิการสมคิด โสรโต เจาหนาท่ีพระสอนศีลธรรม ณ หองประชุมศรีปริยัตฯ มจร.วิ

ทยาเขตเชียงใหม เม่ือ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 

10. สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร วิทยาลัยสงฆหนองคาย จัดโครงการกิจกรรมเตรียมความพรอม

กอนเขาศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ How to Live and Learn on Campus MCU 2016 ณ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย วันเสาร ท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 

 

11. กองกิจการนิสิต มจร. ประชุมผูบริหาร-เจาหนาท่ี-องคกรนิสิต "สวัสดิการนิสิต เปดภาคการศึกษา ๑" 

รถเมลรับ-สง, ฉันภัตตาหาร, พิธีเปดการศึกษา โดยมีพระมหาวิลัย สมาจาโร ผช.อธิการบดีฝาย

กิจการนิสิต เปนประธาน, พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ ดร. รก.ผอ.สวนทะเบียนนิสิต-พระมหา

ประยูร โชติวโร ผอ.กองกิจฯ รวมประชุม ๒ มิ.ย.๒๕๕๙ ณ มจร.วังนอย อยุธยา 

 

 



12. วันจันทรท่ี ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.ประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและผูอํานวยการ

สถาบันภาษา และผูบริหารจากสวนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ หองเรียน หนวยวิทยบริการเขา

รวมดวย ณ หองประชุม ๔๐๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี 

 

 

13. พระครูสิริเจติยานุกิจ,ดร.ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครพนมถวายโลและเกียรติบัตรพรอมพระธาตุ

พนมแผนทองจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแกพระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี 

(หลวงตาชี) เจาอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดีซี ท่ีบริจาคเงินจํานวน 2,100,000.- บาท (สองลานหนึ่ง

แสนบาท) เพ่ือสมทบทุนการกอสรางอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆนครพนม เนื่องในโอกาสท่ีพระเดช

พระคุณหลวงตาทําบุญอายุวัฒนมงคลครบ 91 ป ท่ีวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 

14. วิทยาเขตนครราชสีมา จัดสอบคัดเลือก/สอบสัมภาษณ เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี ๑ ป

การศึกษา ๒๕๕๙, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๒๒ รูป/คน, สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ๒๓ รูป/คน, 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ๔๔ รูป/คน, สาขาวิชารัฐศาสตร ๙๗ รูป/คน, สาขาวิชาการการจัดการเชิง

พุทธ ๑๙, รวม ๒๐๕ รูป/คน, วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หองประชุมพระราชสังวรญาณ มจร.วิ

ทยาเขตนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

 



 

15. วันท่ี 3 มิถุนายน 2559: คณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี วิทยาลัยสงฆนครนานฯ เฉลิมพระ

เกียรติฯ ไดเขารวมกิจกรรมสรางความสมานฉันท 5 สถาบันอุดมศึกษานาน (ภายใตโครงการสงเสริม

สุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยสงฆนครนาน) ณ อาคารเอนกประสงค 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน  

 

16. วันพุธท่ี ๘ -๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําผลงาน

ประกอบการขอรับประเมินบุคลากรเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนสําหรับผูดํารง

ตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพและตําแหนงธุรการและบริหารท่ัวไป ณ หองประชุมชั้นลาง หอประชุม 

มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา  

 

17. วันพฤหัสบดีท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.มีพิธีประทานวุฒิบัตรและปดโครงการอบรมพระ

ธรรมทูตสายตางประเทศ รุนท่ี ๒๒ เฉลิมพระเกียรติฯ ประจําป ๒๕๕๘ โดยมี เจาพระคุณสมเด็จ

พระมหารัชมังคลาจารย ผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช เปนประธานมอบวุฒิบัตร และใหโอวาท 

ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



 

18. เม่ือวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย

สงฆนครพนม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมี พระครูบวรโพธิวัฒน 

เจาคณะอําเภอนาแก ไดใหความเมตตามาเปนประธานเปดโครงการ พรอมดวยคณาจารย เจาหนาท่ี 

นิสิต ในการนี้ ดร.วิทยา อินาลา อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครพนม ไดมอบเงินสนับสนุนโครงการ

กอสรางวิทยาลัยสงฆนครพนมแหงใหม จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาทพรอมกลาวพบปะนิสิตใหม 

 

19. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิต ประจําป

การศึกษา ๒๕๕๙ โดยมี พระครูภาวนาธรรมโฆสิต ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร เปนประธานเปดใน

การปฐมนิเทศ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 

 

20. วันท่ี ๑๓มิถุนายน ๒๕๕๙ : คณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี นิสิตวิทยาวิทยาลัยสงฆนครนานฯ 

เฉลิมพระเกียรติฯ พรอมดวยคณะขาราชการ พุทธศาสนิกชนชาวนาน และศิษยานุศิษย ไดรวมกันจัด

งานทําบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๕รอบ ๖๐ป ๔๐พรรษา ของ พระเดชพระคุณพระสุนทรมุนี (เสนห 



ฐานสิริ) เจาอาวาสวัดม่ิงเมือง รองเจาคณะจังหวัดนาน ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครนานฯ เฉลิม

พระเกียรติฯ ณ วัดม่ิงเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.นาน 

 

 

21. ๑๔มิถุนา๕๙ พระเดชพระคุณพระราชธรรมสารสุธี ปธ.๙ ดร.ผอ.วิยาลัยสงฆศรีสะเกษ เมตตาเปด

โครงการปฐมนิเทศ ใหโอวาทนิสิตใหม ปการศึกษาท่ี๑/๒๕๕๙ โดยมี ดร.ฐานิดา ม่ันคง รองผอ.ฝาย

วางแผนและวิชาการ กลาวรายงานมีคณาจารยเจาหนาท่ีและพระนิสิตรวมโครงการโดยพรอมเพียง

กัน 

 

 

22. วันอังคารท่ี ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๕."๐ น . ประชุมคณะกรรมการ พิธีวางศิลาฤกษศาลา

การเปรียญ "ดร. อุไรศรี คนึงสุขเกษม" ในวันเสารท่ี ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ มณฑลพิธีวัดมหา

จุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังนอย พระนครศรีอยุธยา โดยมีพระ

ราชวรเมธี รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานท่ีประชุม. 

 

 

23. เม่ือวันอังคารท่ี ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ขอขอบคุณอยางยิ่ง สําหรับการตรวจประเมินคุณภาพสวน

งานสนับสนุน กองสื่อสารองคกร สํานักงานอธิการบดี โดยมีพระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ เปนประธาน

กรรมการ พระมหาสุรศักดิ์ ธีรวํโส เปนกรรมการและเลขานุการ ผศ.พลวัฒน ชุมสุข กรรมการ โดยมี



พระครูพิศาลสรวุฒิ ผูอํานวยการกองสื่อสารองคกร และเจาหนาท่ีประจํากองคอยอํานวยความ

สะดวกตลอดการตรวจประกันประจํากอง จากนั้นชวงบายไดสรุปการประเมินผลประกันคุณภาพ

ภายใน คะแนน ๓.๖ จากนั้นมอบของท่ีระลึกใหแกคณะกรรมการและรวมกันถายภาพหมู  

 

 

24. วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙พิธีการเปดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย โดยมี พระพรหมบัณฑิต ,ศ.ดร. อธิการบดี เปนประธานในพิธี พระราชวรมุนี, ดร. รอง

อธิการบดีฝายกิจการนิสิต และ รศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝายกิจการท่ัวไป ถวายกรวย

พานพุมแดอธิการบดี  

 

 

25. พระครูธีรสุตพจน ผอ.สนง.มจร.วิทยาเขตเชียงใหม พรอมคณะรวมอวยแสดงความยินดีกับ

หนังสือพิมพเชียงใหมนิวส ครบรอบการกอตั้ง ๒๕ ป กาวสูปท่ี ๒๖ ท่ีนําเสนอขาวสารของ

มหาวิทยาลัยฯมาโดยตลอด มีนายสราวุฒิ แซเตี๋ยว ผอ.รับมอบ ณ สนง.นสพ.เชียงใหมรายวัน อําเภอ

เมืองเชียงใหม เม่ือ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 

 

26. ๑๘ มิ.ย. ๕๙ มีพิธีวางศิลาฤกษศาลาการเปรียญ “ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม” มูลคากอสราง ๖๐ ลาน

บาท ณ มณฑลพิธีวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลํา



ไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี เปนประธาน

ในพิธีฝายสงฆ และดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม เจาภาพประธานในพิธีฝายฆราวาส บริเวณมณฑลพิธีขาง

อุโบสถกลางน้ํา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานดําเนินการจัดงานโดย พระรา

ชวรเมธี รองอธิการบดีฝายบริหาร มจร. 

 

 

27. วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช จัดพิธีประดับพระเก้ียว แดนิสิตใหมประจําป 
๒๕๕๙ โดยมี พระศรีรัตนมุนี,ดร. ผูอํานวยการฯ เปนประธานในพิธี มอบให ณ วิหารหลวงพอพระ
พุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ ท้ังนี้ไดมีพิธีแหพระเก้ียวโดยจุดเริ่มตนนะ พระราชวังจันทร 
และมีพิธีบายศรีสูขวัญใหแกนิสิตใหม บริเวณหนาพระวิหารหลวงพอดวย 

 

28. พระราชวรเมธี,ดร.รองอธิการบดีฝายบริหาร เปนประธานในพิธีปฐมนิเทศและแสดงตนเปนพุทธมาม

กะ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําป ๒๕๕๙ 

ตอมาประธานในพิธีได มอบโลกาญจนเกียรติคุณ "ครูดี ศรี พอ.มจร" แกผูมีคุณูปการตอโรงเรียน 

จากนั้นกลาวเปดการปฐมนิเทศการเรียนการสอน และเปนสักขีพยานการกลาวปฎิญาณตนเปนพุทธ

มามกะ  

 

 

29. พระครูสุนทรสงัฆพินิจ ผอ.สนง.วิชาการ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม เปนประธานเปดการอบรมผูจัด

รายการวิทยุและโทรทัศนมือใหม โดยมีผศดร.สําราญ ขันสําโรง รองผอ.สนง.วิทยาเขตเชียงใหม 

กลาวรายงาน ณ หองประชุมศรีปริยัตยานุรักษ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม เม่ือ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 



 

 

30. พระราชวรเมธี,ดร.รองอธิการบดีฝายบริหาร เปนประธานในพิธีเปดการปฐมนิเทศนิสิตใหม ชั้นปท่ี ๑ 

และชั้นปท่ี ๓ (เขาใหม) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมี พระราชวรมุนี,ดร.รองอธิการบดีฝาย

กิจการนิสิต กลาวถวายรายงาน ตอมา พระราชวรเมธี,ดร.ประธานในพิธี บรรยายพิเศษเรื่อง “รูจัก

และภูมิใจในความเปนลูกมหาจุฬาฯ” ณ หองเธียเตอร โซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลั 

 

31. วันอังคารท่ี ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ นิสิตใหมชั้นปท่ี ๑ และ ๓ ไดเขามาเยี่ยมชมสํานักงาน

อธิการบดีและไดแวะมาท่ี สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม โดยมี พระมหาโชว ทสฺสนี

โย ดร. ใหการตอนรับและแนะนํา สํานักงาน และพันธกิจของสํานักงาน พรอมท้ังมอบของท่ีระลึก 

แกนิสิต 

 

 

32. วันพุธท่ี ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ พิธีปดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ชั้นปท่ี ๑ และชั้นปท่ี ๓ (เขา

ใหม) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีพระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดี ฝายวิชาการ เปนประธาน

จุดธูปเทียนและกลาสวนําบูชาพระรัตนตรัย พรอมท้ัง มอบวุฒิบัตร และใหโอวาท แกนิสิตใหม ณ 

หองเธียเตอร โซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 

 

33. วันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ มจร มีการประชุมรับฟงคําชี้แจงแนวทางและขอเสนอแนะ 

การตรวจสอบรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ โดยมีพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร 

อธิการบดี เปนประธาน และมีผูบริหารเขารวมการประชุม 

 

 

 

34. คณะสังคมศาสตร มจร. จัดงาน "ศรีคัมภีรญาณวิชาการ" ครบรอบ ๓๓ปคณะสังคมศาสตร โดยมีพระ

ราชวรเมธี ดร. รองอธิการบดีฝายบรหิาร ประธานปด, พระศรีคัมภีรญาณ ศ.ดร. รองอธิการบดีฝาย

วิชาการ ประธานเปด ๒๖มิ.ย.๒๕๕๙ณ มจร.วังนอย อยุธยา 

 

 

35. สํานักงานพระสอนศีลธรรม มจร. ไดรับคัดเลือกใหเปนองคกรดีเดนในการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติด ประจําป ๒๕๕๙ประเภท องคกรดานการปองกันยาเสพติด ในพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ

https://www.facebook.com/cadmcu/photos/pcb.3944604462315528/3944604208982220/?type=3
https://www.facebook.com/cadmcu/photos/pcb.3944604462315528/3944604208982220/?type=3
https://www.facebook.com/cadmcu/photos/pcb.3944604462315528/3944604208982220/?type=3


บุคคลและองคกรท่ีมีผลงานยอดเยี่ยมและดีเดนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําป 

๒๕๕๙เนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก 

 

36. วันอังคารท่ี ๒๘ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นการประชุมคณะกรรมการประสานงานและ

เตรียมขอมูลเสนอสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๕๙ โดยมี พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต

เปนประธาน 

 

 

37. วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙พิธีปฐมนิเทศนิสิตและไหวครูประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ของ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระครูโสภณพุทธิศาสตร,ดร. คณบดี

คณะครุศาสตร เปนประธานในพิธี  

 

 

38. พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร กรรมการ มส. ปาฐกถาพิเศษ ในงานเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ปแหง

การครองราชฯ งานฉลอง ๔๐ปสมัชชาสงฆไทยใน USA งานอายุวัฒนมงคล ๗๙ป พระพรหมวชิรญาณ 

กรรมการ มส. งาน ๒ปเปดวัดนวมิรทรราชูทิศ งานเปดปาย สนง.สมัชชาฯ งานเปดปายวิปสสนาวิทยาลัย

และศูนยฝกวิทยาลยัพระธรรมทูต มจร (๒๖มิย.๕๙) ณ วัดนวมินทรราชูทิศ แมซซาซูเสส USA 



 

 

39. ๒๖มิถุนายน ๒๕๕๙มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวืทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา 

จัดพิธีไหวครูประจําป๒๕๕๙เริ่มพิธี โดยพระราชสีมาภรณ รองอธิการบดี พระเมธีสุตาภรณ ผอ.

วิทยาลัยสงฆ นําคณาจารยท้ังบรรพชิตและคฤหัสถเขาสูพิธีนิสิตพนมมือตอนรับ รองอธิบดี กลาว

รายงานตอ พระธรรมวรนายก ประธานสภาวิทยาเขต ตัวแทนนิสิตคฤหัสถ รําถวายบูชาครู ประธาน

นิสิตนํากลาวคําบูชาครู แลวนําดอกไมบูชาครูอาจารยพระธรรมวรนายก ใหโอวาท อนุโมทนาเปน

เสร็จพิธ ี

กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 

1. วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม "ภาษา

เปลี่ยนชีวิต" โดย แอนดรูว บิ๊กส (Andrew Biggs ) รองกรรมการผูจัดการของบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอรเท

นเมนท จํากัด (มหาชน) ดวยประสบการณการสอนภาษาอังกฤษผานทางรายการวิทยุและโทรทัศน และ

คอลัมนทางหนาหนังสือพิมพและนิตยสารมากวา ๑๕ ป 

 

 

2. วันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙๕๕ ป ครุศาสตร มหาจุฬาฯ รําลึกและสัมมนาทางวิชาการ คจัดโดย 

คณะครุศาสตร ระหวางวันท่ี ๑ - ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หองเธียเตอรโซน C อาคารเรียนรวม 



 

 

3. โครงการจัดงานครบรอบ ๕๕ ป คณะครุศาสตร "มหาจุฬาฯ รําลึก และสัมมนาทางวิชาการ" ภาคบาย

มีบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาทคณะครุศาสตรกับการผลิตครูสูสากล" โดย พระศรีคัมภีรญาณ ,ศ.ดร. รอง

อธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตอมาเวลา ๑๔.๐๐ น. มีการเสวนาทาง

วิชาการ "เหลียวหลัง แลหนา คณะครุศาสตรกับการผลิตบัณฑิตสูสากล" โดยผูทรงคุณวุฒิ,ศิษยเกา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 

 

4. คณะผูบริหาร นําโดย ดร.พระครูโกวิทอรรถวาที ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ผศ.ดร.พระครูปลัด

พรหมเรศ โชติวโร และ ดร.พระครูสุนทรธรรมนิทัศน ในนามตัวแทน ผศ.ดร.พระราชเขมากร รองอธิการบดี 

วิทยาเขตแพร ไดเดินทางไปยัง สปป.ลาว แขวงหลวงพระบาง ตามโครงการ ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา

ประเทศเพ่ือนบาน และไดเขาการปรึกษาหารือกับเจาคณะแขวงหลวงพระบาง ในเบื้องตนจะมีการทํา

ขอตกลงรวมกัน ดานการบริการจัดการ ดานวิชาการ ดานการวิจัย ดานประเพณีและวัฒนธรรม ในชวงกลาง

พรรษานี้  

 

 

5. คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปฐมนิเทศนิสิตใหมช้ันปท่ี 

๑ และ ๓ (เขาใหม) และโครงการปลูกผังคานิยมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน “กิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรม

ไทย ไหวครู และตอนรับนิสิตใหม” คณะสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ในภาคเชามีกิจกรรมตอนรับนิสิตใหมสู



คณะสังคมศาสตร เวลา ๐๙.๓๐ น. พระครูปริยัติกิตติธํารง,ผศ.ดร.คณะบดีคณะสังคมศาสตร กลาวถวายรายงานตอ พระศรี

คัมภีรญาณ,ศ.ดร.รองอธิการบดีฝายวิชาการ ประธานในพิธีกลาวใหโอวาทและกลาวเปดโครงการ  

 

 

6. วันพุธท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมอนุรักษวฒันธรรมไทย ไหวครู และตอนรับนิสิตใหม” 

คณะสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ มีพิธีทําสามีจิกรรม ไหวครู จากนั้น คณาจารย 

ผูบริหาร ใหโอวาทแกนิสิต และจัดกิจกรรมรับนองใหมเพ่ือสานสัมพันธ รุนพ่ีกับรุนนอง ณ 

ลานกิจกรรม อาคารเรียนรวม  

 

7. วันพฤหัสบดีท่ี ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา. ๑๓.๐๐ น.ประชุมสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ ณ หองประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ 

อาคารสํานักงานอธิการบดี มจร วังนอย อยุธยา 

 

8. พระธรรมโมลี รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร เปนประธานในพิธีวันไหวครู ในวันพฤหัสบดีท่ี 

๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีการจัดกิจกรรมประกวดพานพุม พานไหวครูจากนิสิตท่ีเขา

รวมพิธี และจากนั้นพระธรรมโมลี รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร ยังไดเปนประธานในพิธี

มอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี,โท และเอก แดนิสิตมจร.สุรินทร  



 

9. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม ประกอบพิธีหลอเทียนหลอม

ใจ สานสายใย มจร.วิทยาเขตเชียงใหม ประจําป ๒๕๕๙ เพ่ือนําไปถวาย ๙ วัด มงคลนาม 

โดยมีพระครูประวิตรวรานุยตุ,ดร.ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร เปนประธานมีผศ.อภิรมณ สีดา

คํา รองผอ.วิทยาลัยสงฆเชียงใหม กลาววัตถุประสงค ทามกลางผูบริหาร คณาจารย 

เจาหนาท่ี พระนิสิต นิสิต รวมพิธีอยางคับค่ัง ณ บริเวณหนาสํานักงานฯ มจร.วิทยาเขต

เชียงใหม 

 

 

 

10. วันพุธท่ี ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.การประชุม คณะกรรมการประจําป 

สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ ณ หองประชุม ๔๐๑ อาคาร

สํานักงานอธิการบดี 

 

11. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตรวจประเมินฯ มจร.วิทยาเขตหนองคาย 

โดยมีพระครูปริยัติกิตติธํารง ผศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร ปธ.กรรมการ, ผลคะแนน

ระดับพอใช ๓.๓๑ (เต็ม ๕) ๑๓ ก.ค.๒๕๕๙...โพสตนิวส :รายงาน, เดชศักดิ์ โพธิ์ชัย :ภาพ 



 

 

12. คณะกรรมการหอพักนิสิต มจร. ประชุม "การบริหารจัดการหอพักนิสิต ประจําป ๒๕๕๙" 

โดยมีพระราชวรมุนี ดร. ปธ.กก.หอพักฯ เปนประธาน, รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รอง ปธ.กก.

หอพักฯ รวมประชุม ๑๓ ก.ค.๒๕๕๙ ณ มจร.วังนอย อยุธยา 

 

 

 

13. วันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ กรกรฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.การประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ณ หองประชุม 

๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี มจร วังนอย อยุธยา 

 



14. มจร.วิทยาเขตสุรินทร สัมมนา "พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.สุรินทร ประจําป ๒๕๕๙" 

โดยมีพระราชวรเมธี ดร. ปธ.กก.โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เปนประธาน ๑๓ 

ก.ค.๒๕๕๙...โพสตนิวส :รายงาน, Chotniphitphon Phoncharoen :ภาพ 

 

 

15. พระราชสิงหวรมุนี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

เชียงใหม พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี รับฟงการบรรยายสรุปจาก

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พรอมอบของท่ีระลึกใหกับคณะกรรม

ทุกรูป/คน ณ หองประชุมศรีปริยัตฯ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม เม่ือ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 

 

16. ประชุมลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจําคณะ 

วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

เปนประธานท่ีประชุมลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจําคณะทุก

คณะ ณ หองประชุม ๔๐๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ท้ังนี้ เปนคณาจารยท่ีมีสิทธิ์ลงคะแนนไดประชุมลงคะแนนเลือกตั้งทีละคณะ

ตามลําดับ 

 

17. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม ประกอบพิธี

ถวายเทียนพรรษา – ผาอาบน้ําฝน พรอมท้ังบริวาร ณ วัดศรีโสดา ซ่ึงเปนประเพณีท่ีทําการ



มาเปนประจําทุกป ในสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวัน

เขาพรรษาประจําป ๒๕๕๙ ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อําเภอเมืองเชียงใหม เม่ือ ๑๕ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 

18. พระราชสีมาภรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา มอบหมายให พระเมธีสุตาภรณ ,ดร. 

ผูอํานวยการวทิยาลัยสงฆนครราชสีมา เปนประธานรับฟงบรรยายสรุปจากคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน, พระมหาบุญเลิศ อินฺทปฺโญ, รศ. ประธาน

กรรมการ กลาวสรุป, พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร. ผูอํานวยการสํานักวิชาการ/อนุกรรมการ

และเลขานุการคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําวิทยาเขตนครราชสีมา 

พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี เขารวมรับฟง, วันท่ี ๑๔ ก.ค. ๕๙  

 

19. เสร็จสิ้นลงแลวสําหรับกิจกรรมสําคัญของคายยุวชนอาเซียนบวกสาม ครั้งท่ี ๔ ในวันนี้ แมจะ

ไมสมบูรณแบบรอยเปอรเซนต แตก็เปนการทํางานท่ีทีมงานลวนเปนคนวัยหนุมสาวท้ังสิ้น ใน

ฐานะผูกํากับดูแล ก็พยายามดูอยูหางๆ ไมพยายามแทรกแซง ใหอิสระเต็มท่ี ซ่ึงงานนี้สําเร็จ

ลงแลวดวยดี สมความตั้งใจของทีมงาน 

 

 

20. เม่ือวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายไพฑูรย รักษประเทศ รองผูวาราชการ

จังหวัดนครพนม เดินทางมาเปนประธานพิธีเปด โครงการสัปดาห”อาสาฬหบูชาและ



เขาพรรษาอาเซียน สานสัมพันธไมตรี ในมิติพระพุทธศาสนา ประจําป ๒๕๕๙ ของวิทยาลัย

สงฆนครพนม วัดพระธาตุพนม 

 

 

21. พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนประธาน

งานวันบุรพาจารย ประจําป ๒๕๕๙ และมอบมุทิตาบัตรเกียรติบัตรและเกียรติบัตร โดยมี 

รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู นายกสมาคมศิษยเกา มจร ขานรายนามศิษยเกาดีเดนเกียรติคุณ , รศ,

ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝายกิจการท่ัวไป ขานรายนามผูไดรับพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป ๒๕๕๘ เขารับมุทิตาบัตร และนักกีฬาผูมีผลงานกีฬา

บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งท่ี ๓๕ (ราชมงคลธัญบุรีเกมส) 

 

22. ในวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๕๙ พระปลัดนนท กิตฺติปฺโญ ประธานสภานิสิต, นิสิตชั้นปท่ี ๔ 

สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดรับแตงตั้งเปนเจาอาวาส

วัดโพธิ์เผือก อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี

 



 

23. วันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โคงการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญชั้น

ความรูเบื้องตน (BTC) รุนท่ี ๒ ของ มจร. ณ หองประชุม ชั้นลาง อาคาร มวก.๔๘ พรรษา 

 

 

24. วันศุกรท่ี ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญชั้นความรู

เบื้องตน (BTC) รุนท่ี ๒ ของ มจร. กิจกรรมประชุมรอบเสาธง (ใชไมพลอง) และถายภาพหมู

รวมกันทุกหมู จากนั้น เขาตามบทเรียนในกําหนดการตอไป ณ หองประชุม ชั้นลาง อาคาร 

มวก.๔๘ พรรษา 

 

25. วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองเจาคณะจังหวัด

ขอนแกน,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแกน พรอมดวย พระครูปริยัติธรรมวงศ ,ดร.ผูชวย

อธิการบดีฝายบริหาร คณาจารย และเจาหนาท่ี วิทยาเขตขอนแกน เขารวมพิธีสามีจิกรรมใน

เทศกาลเขาพรรษาประจําป ๒๕๕๙  

 



 

26. วันจันทรท่ี ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.พิธีถวายตนฉบับคัมภีรฎีกาภาษา

บาลี ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระธรรมังคลาจารย กลาวถึง

ความเปนมาของการดําเนินงานการปริวรรตคัมภีรฎีกาอักษรธรรมลานนา จากนั้น พระ

พรหมบัณฑิต กลาวสัมปสาทนียกถาพรอมถวายตนฉบับ คัมภีรฎีกาอักษรธรรมลานนา แด 

พระธรรมังคลาจารย เจาอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง 

 

 

27. วันอังคารท่ี ๒๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระศรีคัมภีรญาณ ศ.ดร.รอง

อธิการบดี ฝายวิชาการ กลาวเปดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทําคูมือสอนสาระการ

เรียนรูพระพุทธศาสนาบูรณาการกับหลักสูตรธรรมศึกษา วิทยาเขตนครราชสีมารวมกับ

สํานักงานพระสอนศีลธรรมณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มจร วังนอย อยธุยา (หองประชุม 

๑) 

 

28. พิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลสมเด็จพระบรมโอรสาธิ

ราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงพระเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา

และพิธีสามีจิกรรม เนื่องในเทศกาลเขาพรรษา 



 

 

29. พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค รวมพิธีมอบปาย

โครงการหมูบานรักษาศีล ๕ หนวยงานราชการรักษาศีล ๕ สถานศึกษารักษาศีล ๕ ท่ีทําการ

กํานัน และท่ีทําการผูใหญบานรักษาศีล ๕ ของจังหวัดนครสวรรค โดยมี พระเดชพระคุณ

พระวิสุทธิวงศาจารย เจาคณะใหญหนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดปากน้ําภาษีเจริญ 

กรุงเทพฯ ประธานฝายสงฆ พรอมดวยนายธนาคม จงจิระ ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค 

ประธานฝายฆราวาส และสวนราชการท่ีเก่ียวของ เม่ือวันอังคารท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 

30. ขาวจากวิทยาลัยสงฆนครนาน มจร .::เม่ือวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

วิทยาลัยสงฆนครนาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี คณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี และ

นิสิต ไดรวมกิจกรรมแหเทียนพรรษา บูชาพระรัตนตรัย ประจําป ๒๕๕๙ 

 

31. วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆนครนานมหาวิทยาลัย มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ไดรวมกันจัดพิธีไหวครู ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมี พระเดชพระคุณพระราชคุณาภรณ 

เจาคณะจังหวัดนาน ไดเปนประธานในพิธี 



 

 

32. พระราชเขมากร,ผศ.ดร.เจาคณะจังหวัดแพร และรองอธิการบดีวิทยาเขตแพร เปนประธาน

ในพิธีกระทําสามีจิกรรมพระมหาเถรานุเถระจังหวัดแพร เนื่องในเทศกาลเขาพรรษา ซ่ึงได

กระทําเปนธรรมเนียมปฏิบัติของคณะสงฆเมืองแพร ณ วัดพระธาตุชอแฮ พระอารามหลวง 

ในวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม พศ.๒๕๕๙ 

 

 

33. พระครูประวิตรวรานยุุตร,ดร.ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม เปนประธานในพิธีสามีจิกรรมพระเถระ คณาจารยบรรพชิต มจ

ร.วิทยาเขตเชียงใหม จัดโดยพระนิสิตทุกคณะ ทุกสาขา ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดสวนดอก 

พระอารามหลวง อําเภอเมืองเชียงใหม เม่ือ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 



34. พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนประธาน

ในพิธีวางศิลาฤกษอาคารอเนกประสงควิทยาลัยสงฆบุรีรัมย ในวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ณ วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

35. เม่ือวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูสิริเจติยานุกิจ ผูอํานวยการวิทยาลัย

สงฆนครพนมและผูชวยเจาอาวาสวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร คณะผูบริหาร เจาหนาท่ี

วิทยาลัยสงฆนครพนม นิสิต เดินทางไปทําสามิจิกรรม แดพระมหาเถระ (พระเดชพระคุณ

พระราชพุฒิมุนี ท่ีปรึกษาเจาคณะจังหวัดหนองคาย และ พระราชรัตนาลงกรณ เจาคณะ

จังหวัดหนองคาย รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย) 

 

 

 

 

 

สิงหาคม๒๕๕๙ 

 



1. คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

(ปฐมนิเทศนิสิตใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙) ในชื่องาน "ใหแสงนําทาง ใหธรรมนําใจ จากพ่ีสูนอง" 

โดยมีพระศรีคัมภีรญาณ, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนประธาน ในพิธี 

 

2. เมื่อวันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๕๙ คณะกรรมการบริการสมาคมศิษยเกา มจร ได เขาพบทานพระพรหรมบัณฑิต 

ศ.ดร. อธิการบดี เพื่อรับนโยบายในการบริหารงานสมาคมฯ ทานอธิการ ไดใหนโยบาย ๓ ป. คือ 

๑.ประสบ คือคนหาพ่ีนองชาวมจร ใหมากท่ีสุด 

๒.ประสาน คือเปดโอกาสใหพ่ีนองชาว มจร เขามามจร ใหมากท่ีสุด 

๓.ประกาศ คือ ยกยองเกียรติคุณพ่ีนองชาว มจร ใหมากท่ีสุด 

 

3. วันพฤหัสบดีท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ การเสวนาระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระยะ5ป มีคณะเขารวมท้ัง คณบดี ๕ รูป,ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆ ๒๖ รูป,

ผูอํานวยการสํานักวิชาการ ๑๑ รูป,และหัวหนาภาควิชา ๑๓ รูป/คน นําการเสวนา โดย พระมหา

หรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  

 

4. วันพฤหัสบดีท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี๗๒๕๕๙ 

ณ หองประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี 



 

 

5. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จฯ ทรงเปนองคประธาน "งานมหกรรม ๑๒ ป 

กองทุนแมของแผนดิน" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๔ สิงหาคม 

๒๕๕๙ ณ มจร.วังนอย อยุธยา 

 

 

6. เม่ือวันท่ี๕ส.ค.๒๕๕๙พระเดชพระคุณพระราชวรมุนี,ดร.(พล อาภากโร ป.ธ.๙) รองอธิการบดีฝาย

กิจการนิสิต ตรวจอาคารหอพักนิสิตนานาชาติ เพ่ือเตรียมการยายนิสิตหอพักAและB ระดับชั้น

ปริญญาตรีชั้นปท่ี ๑ – ๓ทุกหลักสูตรเขาพักหอพักนิสิตนานาชาติ 

 

 

 

7. วันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะสังคมศาสตร มีการตรวจประเมินภายใน โดยมี พระมหาไพรัชน ธมฺมที

โป,ดร. เปนประธานกรรมการตรวจประเมินภายใน คณะสังคมศาสตร ระหวางวันท่ี ๖ - ๙ สิงหาคม 

๒๕๕๙ ณ หอง B ๑๐๗-๑๐๙ 



 

 

8. ๒สิงหาคม ๒๕๕๙มจร.วิทยาเขตครราชสีมา รวมกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร จัดอบรมพัฒนานักวิจัย 

เพ่ือจัดทําโครงการวิจัยขอทุนสนับสนุน๙.๐๐น. พิธีเปดโครงการ พระราชสีมาภรณ รองอธิการบดี 

มอบหมายให พระเมธีสุตาภรณ ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆ เปนประธาน พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม 

ผูอํานวยการสํานักวิชาการ กลาวรายงาน ตอดวยพระมหาสุทิตย อาภากโร ผูอํานวยการสถาบันวิจัย

พุทธศาสตร ไดบรรยายเรื่อง"กรอบ แนวทางการเขียนและวิเคราะหโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน"  

 

 

9. วันจันทรท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการปองกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

ขับเคลื่อนโดยความรวมมือระหวาง สํานักงาน ป.ป.ช. กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

กิจกรรมการเทศนปองกันทุจริตตามแนวพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาศพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม 

๒๕๕๙  

 

10. ๑๑ ส.ค.๕๙ คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นําโดย พระเดชพระคุณพระ

พรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี, พระราชวรเมธี ดร. รองอธิการบดีฝายบริหาร ฯลฯ เดินทางไปรวม

ถวายมุทิตาแดพระเถรานุเถระ ท่ีไดรับพระราชทานเลื่อน/แตงตั้งสมณศักดิ์ เปนกรณีพิเศษในวโรกาส



มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 

 

11. วิทยาเขตขอนแกน จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และกิจกรรมรับนองสรางสรรคสานสัมพันธ

นองพ่ี “รากแกวอโศกรุนท่ี ๒” ระหวางวันท่ี ๔-๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙วันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ., ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน เมตตาเปนประธาน ในพิธีเปด 

 

 

12. วันจันทรท่ี ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.ประชุมคณะทํางานแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 

ระยะท่ี ๑๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ หองประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสํานักงาน

อธิการบดี มจร วังนอย อยุธยา 

 

13. วันศุกรท่ี ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.โครงการสัมมนาเจาหนาท่ีทะเบียน ๔ ภาค 

(ระดับบัณฑิตศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการเสวนาปญหาทะเบียน โดย 



พระมหาปญญา ดร. ผอ.สวนประเมินผลการศึกษา, พระมหาชํานาญ ดร. ผอ. สวนเทคโนโลยี

สารสนเทศ, พระมหาสันติ ดร. ลข.สํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ดร. จเด็ด โพธิ์ศรีทอง รอง 

ผอ. สํานักทะเบียนและวัดผล 

 

 

14. วันท่ี ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ พระโสภณวชิราภรณ รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศพรอม

คณะไดเดินทางมารวมประชุมการประชุมสมัยสามัญ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ สหภาพพระธรรมทูตไทยใน

ทวีปยุโรป ณ วัดศรีนครินทรวราราม สวิตเซอรแลนด โดยวันท่ี ๒๐ เปนพิธีเปดประชุม มีพระพรหม

สิทธิ ประธานสํานักงานกํากับดูแลพระธรรมทูตไปตางประเทศ 

 

15. วันพุธท่ี ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศ

ไทย ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ โดยมีพระ พรหมบัณฑิตม,ศ.ดร. เปนประธานเปดการประชุม และ บรรยาย

พิเศษเรื่อง "หลักธรรมกับแนวคิดในการผลิตครู" ณ หองประชุม มวก. ๔๘ พรรษา 

 

16. พิธีถวายกระเปาเอกสาร แดพระนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค ครั้งท่ี ๑๓ 

พิธีถวายกระเปาเอกสาร แดพระนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค ชั้นปท่ี ๑ (ครั้งท่ี ๑๓) มอบทุนการศึกษา 



ครั้งท่ี ๗และมอบถวายหนังสือสนับสนุนการศึกษา โดยคณะนายทหาร จปร. ๑๗ "ฝนแรก" และ

ครอบครัว โดยถวายกระเปาเอกสาร ถวายทุนการศึกษา ถวายอุปกรณการศึกษา ถวายภัตตาหารเพล 

แดพระนิสิต รวมท้ังหมด ๑๓๗รูป และทุนการศึกษา ๓๑รูป/คน (บรรพชิต ๒๕ทุน คฤหัสถ ๖ทุน) 

 

 

17. วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.คณะมนุษยศาตรเขารับการตรวจประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษา ระวางวันท่ี ๒๒-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุม ชั้น G คณะ

มนุษยศาสตร 

 

 

18. เม่ือวันท่ี๒๕สิงหาคม ๒๕๕๙รวมอํานวยความสะดวกการข้ึนฉันภัตตาหารเพลของพระนิสิต โดยปกติ

ทุกๆวันพระนิสิตจะข้ึนและลงหอฉันพรอมกันเพ่ือฉันภัตตาหารเพลฉลองศรัทธาทานเจาภาพเปน

ประจําตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ยังความชื่นใจปติยินดีใหกับทานเจาภาพ...ขอขอบคุณและ

อนุโมทนานิสิตทุกรูป  

 

 



19. พระเทพวรมุนี เดินทางมาเปนประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแดผูไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

ผูไดรับเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระครูสิริเจติยานุกิจ 

ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครพนมและผูชวยเจาอาวาสวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร คณะผูบริหาร 

เจาหนาท่ีวิทยาลัยสงฆนครพนม  

 

 

20. วันท่ี ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแกน 

มอบหมายให พระวิทยากรศูนยสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความม่ันคงแหงสถาบันชาติ 

พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย กลุมงานสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม สํานักวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน  

 

 

21. วันเสารท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความ

วิชาการสูประชาคมอาเซียน (ภาคภาษาไทย) ระยะท่ี ๑ ในวันท่ี ๒๗ นั้นไดมี การบรรยายการเขียน

เนื้อหา โดยพระมหาสมพงษ สนฺตจิตโต ดร. และการบรรยาย การเขียนบทสรุปและอางอิงจาก ดร. 

ลําพอง กลมกูล ณ หองประชุม ๔๐๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี 

 

22. วันจันทรท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙โครงการสรางนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ รวมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัด "โครงการสรางนักวิจัยรุนใหม" 



(ลูกไก) ระหวาง วันท่ี ๒๙ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมี พระเมธีธรรมาจารย รองอธิการบดี

ฝายประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนประธานเปดโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กันยายน๒๕๕๙ 



 
1. วันศุกรท่ี ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ ณ หองประชุม ๔๐๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี 

 

 

2. มจร.วิทยาเขตสุรินทร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรการจัดทําแผนพัฒนาระยะ ๕ ป มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร ระหวางวันท่ี ๒-๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ทรายเงินรีสอรท 

จ.บึงกาฬ 

 

 

3. มจร.วิทยาลัยสงฆลําพูน จัดโครงการเทศนมหาชาติเวสสันดรแบบลานนาเฉลิมพระเกียรติวันท่ี  

๓๐ – ๓๑ส.ค. ๒๕๕๙ในมงคลวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 

89 พรรษา สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ๘๔พรรษาในป๒๕๕๙ 

 

 



4. ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี วิทยาเขตนครสวรรค เขารับฟงบรรยายพิเศษ "โครงสรางวิทยาเขต" 

โดย พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย

บรรยายใหความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการภายใตโครงสรางวิทยาเขต เพ่ือเปนแนวทางในการ

บริหารงานของผูบริหาร คณาจารย และการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน 

และบริบทของทางมหาวิทยาลัย เม่ือชวงเชาวันจันทรท่ี ๕กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ณ  

 

 

5. วันนี้ (๕ก.ย.๒๕๕๙) เวลา ๘.๐๐ – ๙.๐๐น. พระชยานันทมุน,ีดร. รองผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนคร

นาน เฉลิมพระเกียรติฯ, ผูอํานวยการศูนยวิจัยพุทธศาสตรนครนาน พรอมดวย อาจารยสมคิด นันตะ 

รองผูอํานวยการศูนยวิจัยพุทธศาสตรนครนาน ไดเขารวมพูดคุยในรายการเชานี้ท่ีนาน ทาง สวท.

นาน เก่ียวกับงาน "ราชวรมุนีวิชาการ"  

 

 

6. คณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ประจํารายวิชา “สัมมนาศาสนาเปรียบเทียบ” หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา

เปรียบเทียบ มีการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “หลักการเปรียบเทียบในศาสนา” โดย ศาสตราจารย ดร.

สมภาร พรมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ หองประชุมคณะพุทธศาสตร อาคารเรียนรวมโซนดี ซ้ัน 

G มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันจันทรท่ี ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 



7. พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการมหาเถรสมาคม ได

เดินทางไปตรวจเยี่ยมการกอสรางสถาบันพรพุทธศาสนาเถรวาทมหายาน ถนนคูบอน เขตคลองสาม

วา กรุงเทพมหานคร ซ่ึงดําเนินการกอสรางภายใตความรวมมือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาช

วิทยาลัยกับคณะสงฆมหายานจากวัดฝวกวงซาน ไตหวัน โดยการอุปถัมภของทานพระธรรมาจารยชิง

หยุนและมีพระธรรมาจารยชินติ้งถวายการตอนรับ  

 

 

8. พิธีเปดการอบรม โครงการอบรมดานกฎหมายสําหรับผูบริหาร "การเพ่ิมประสิทธิภาพสําหรับ

ผูบริหาร" จัดโดยกองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหวางวันท่ี ๖-๗ กันยายน 

๒๕๕๙  

 

 

9. พิธีปดการอบรม โครงการอบรมดานกฎหมายสําหรับผูบริหาร "การเพ่ิมประสิทธิภาพสําหรับ

ผูบริหาร" จัดโดยกองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๙ 

นี้ชวงบายไดมีกิจกรรม เสวนาดานกฎระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ จาก พระราชวรเมธี รอง

อธิการบดีฝายบริหาร , พระเมธีธรรมจารยรองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ , และ รศ. 

ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝายกิจการท่ัวไป 

 

 



10. ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙; พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พรอมคณะผูบริหาร ไดเดินทางไปรวมพิธีเปดอาคารเรียนและฉลองครบรอบ ๑๐ ปการกอตั้ง

วิทยาลัยพระพุทธศาสนา สิงคโปร โดยมี ฯพณฯ ลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร เปนประธาน 

พรอมกับรัฐมนตรีในหลายกระทรวงเขารวมในพิธีดังกลาว  

 

 

11. มจร.วิทยาลัยสงฆนครนาน จัดงาน "ราชวรมุนีวิชาการ" วันกอตั้งครบ ๕ป โดยมีพระราชวรเมธี ดร. 

รองอธิการบดีฝายบริหาร เปนประธาน, พระราชวรมุนี ดร. รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต-พระสุนทร

มุนี ผอ. และพระชยานันทมุนี ดร. รอง ผอ.วส.นครนาน รวมพิธี ๙ก.ย.๒๕๕๙ 

 

 

12. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรดานการใช

งานระบบทะเบียนนิสิต การกรอกเกรดออนไลน การประเมินอาจารยผูสอนออนไลน มีพระราชรัตน

มุนี ผอ.สํานักงานวิทยาเขต เปนประธานเปดงาน ในสวนของวิทยากรอบรม มีพระมหาถวิล กลฺ

ยาณธมฺโม ผอ.สํานักทะเบียนและวัดผล พระมหาปญญา ปฺญาสิริ, ดร.  

 

 



13. โครงการบริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนดวยหลักขันติธรรม 

(สําหรับผูบริหารหรือตัวแทนหนวยงาน) ระหวางวันท่ี ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงคเพ่ือ

พัฒนาสวนงานบริหารศูนยอาเซียนศึกษา นําหลักขันติธรรมทางพระพุทธศาสนามาจัดความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมตามวิถีอาเซียน นําเสนอแนวทางการอยูรวมกันอยางสันติสุขตามหลักขันติ

ธรรมของพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน 

 

 

14. วิทยาลัยสงฆแพร โดยคณะครุศาสตร จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง บทบาทของครูท่ีดี

และจรรยาบรรณหองวิชาชีพครู วิทยากรผูบรรยาย "ดร.ปฐมพงษ ดอกแกว" วันอังคาร ท่ี ๑๓ 

กันยายน ๒๕๕๙ ณ หองประชุม ๓๐๑ อาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร 

 

 

15. พิธีเปดปายศาลาไทย "ศาลา ๖๐ ป พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)" ปลูกตนไม (ตนชมพู

พันธทิพย) พิธีสมโภชสมณศักดิ์อัครมหาบัณฑิต ถวายและมอบทุนการศึกษาแกนิสิต มจร. มอบโล

โรงเรียนวิถีพุทธ ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราช

วิทยาลัย วังนอย พระนครศรีอยุธยา (๑๗ ก.ย.๕๙) 



 

16. เม่ือวันท่ี ๑๕ – ๑๖กันยายน ๒๕๕๙มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆเลย จัด

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยเนนประโยชนท่ีผูเรียนจะไดรับ พรอม

ท้ังคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ปลูกฝงใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง ใฝรูใฝเรียน 

มีนิสัยรักการเรียนรูตลอดชีวิต ไดรับเกียรติจาก ดร.ศุภชัย จันทรปุม ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒เปนวิทยากรในการอบรม 

 

 

17. วันจันทรท่ี ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙พระพรมบัณฑิต ,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย อาจริยบูชาสัมมนาวิชาการ โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา รวมกับ ชมรมปรัชญา มจร ในอุปภัมภพระพรมบัณฑิต 

 

 

18. วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.พิธีเปดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "รัฐธรรมนูญ

สงผลกระทบตอพระพุทธศาสนาอยางไร" จัดโดยหลักสูตรพระพุทธศาสมหาบัณฑิต สาขาจัดการเชิง

พุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัตถุประสงคของการสัมมนาในครั้งนี้คือ 



 

19. วันท่ี ๒๑กันยายน ๒๕๕๙เวลา ๑๓.๐๐น. คณะกรรมการจัดตารางสอนและตารางสอบ ระดับ

ปริญญาตรี (สวนกลาง) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ณ หองประชุม ๔๐๑อาคารสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระศรี

คัมภีรญาณ, ศ.ดร. เปนประธานในท่ีประชุม  

 

 

20. พระเมธีธรรมาจารย รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ มจร เปนตัวแทนในการมอบเงินแก 

อาคาร ๙๒ ป โดยมี รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษธนาคม ผูจัดการ ในวันท่ี ๒๒ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ 

อาคาร ๙๒ ป ปญญานันทะ มจร วังนอย 

 

 

21. วันศุกรท่ี ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตอนรับคณะกรรมการโครงการติดตามและจัดทํารายงานผล

การดําเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 



 

22. พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปน

ประธานเปดโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพ่ือการบุคลากร คณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เสวนาทางวิชาการเรื่อง "การเขียนบทความทางวิชาการและงานวิจัยท่ีดี" ณ 

หองประชุมเธียรเตอรดี อาคารเรียนรวม มจร วังนอย อยุธยา วันจันทรท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

 

23. วันท่ี ๙ – ๑๑กันยายน ๒๕๕๙คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ นําโดย พระพรหมบัณฑิต, 

ศ.ดร. อธิการบดี เดินมามารวมงานฉลองครบรอบ ๑๐ปแหงการสถาปนาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา

แหงสิงคโปร (BCS-Buddhist College of Singapore) และเปดอาคารเรียนหลังใหมของวิทยาลัย 

ซ่ึงใชงบประมาณในการกอสราง ๓๕ลานดอลลารสิงคโปร (เกือบ ๙๐๐ลานบาท) พรอมตรวจประกัน

คุณภาพการศึกษา ในฐานะ BCS  

 

 

24. สํานักงานพระสอนศีลธรรม รวมกับ กองกลาง มจร. จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร หัวขอ: บริหารตน 

บริหารคน เพ่ือบริหารงานสูสัมฤทธิผล โดยพระศรีธรรมภาณี ผูอํานวยการสํานักงานพระสอน

ศีลธรรม เปนประธาน พรอมท้ังบรรยายพิเศษในพิธีเปด มีสาระสําคัญเชน “องคกรจะพัฒนาไปสู

ความเปนเลิศ พัฒนาไปในแนวทางท่ีดีนั้น สิ่งสําคัญนั่นคือการพัฒนาคน คือพัฒนาบุคลากรใหมี

ระบบคิดท่ีดี และทํางานอยางมืออาชีพ” 



 

25. วิทยาลัยสงฆนครพนม จัดโครงการอบรมนิสิตเปนวิทยากรอบรมคุณธรรมจรยิธรรม ในระหวางวันท่ี 

๑๗ - ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ศาลาพระธรรมราชานุวัตร วัดพระธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัด

นครพนมโดยมีพระอาจารยปราโมทย วาทโกวิโท พระวิทยากร  

 

 

26. เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูสิริเจติยานุกิจ,ดร. ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆ

นครพนม เปนประธานเปดโครงการอบรมการเปนพิธีกรทางพุทธศาสนา ใหแกนิสิตชั้นปท่ี ๑ - ๓ 

และผูท่ีสนใจเขารวมอบรม ระหวางวันท่ี ๒๕ - ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ 

หองประชุมพระโสภณเจติยาภิบาล อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆนครพนม 

 

 

27. พระพรหมบัณฑิตและคณะเยี่ยมชมปราสาทบูดาซ่ึงเคยเปนพระราชวังของฮังการีและเยี่ยมชมโบสถ

บาซิลิกาซ่ึงเปนโบสถคริสตสําคัญอันดับหนึ่งของฮังการีและฟงการบรรเลงเพลงจากเครื่องออรแกนใน

เพลงท่ีมีชื่อวา Thai's Meditation (กรรมฐานไทย) 

 

 



 
28. วันพุธท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ โดยมี พระธรรมสุธี นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เปนประธานในท่ีประชุม 

ณ หองประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี มจร วังนอย อยุธยา 

 

 

29. วันท่ี๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ไดรับมอบหมายจากพระเดชพระคุณพระราชวรมุนี,ดร.รองอธิการบดี

ฝายกิจการนิสิต เปดการประชุมสภาวิสามัญองคกรบริหารนิสิตครั้งท่ี ๑ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ณ 

หองเธียรเตอร โซนซี และภาคบายไดรวมโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีปลอดบุหรี่ในมหาวิทยาลัยและเปน

วิทยากรดําเนินรายการเสวนา การนี้ไดรับความเปนเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเมธีธรรมาจารย 

รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผเปนประธานเปดงานและใหโอวาท 

 

 

30. วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.การประชุมบุคลากรในกํากับของ พระ

เดชพระคุณพระราชวรเมธี ดร. รองอธิการบดีฝายบริหาร ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ ณ หองประชุม ๔๐๑ ชั้น 

๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี มจร วังนอย 

 

 



 

31. วันศุกรท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.การประชุมรับฟงการชี้แจงตรวจสอบงบ

การเงินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนการหารือกันระหวาง มหาวิทยาลัยฯ กับ 

สํานักงานตรวจเงินแผนดิน โดยมี พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี เปนประธานในท่ีประชุม ณ หอง

ประชุม ๔๐๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 

1. วันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ : เวลา ๐๙.๐๐ น. พระชยานันทมุนี.ดร. รองผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนคร

นานฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พรอมดวย คณะผูบริหาร คณาจารยและเจาหนาท่ี วิทยาลัยสงฆนครนาน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ประชุมเตรียมโครงการอบรม สรางนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) รุนท่ี ๒ 

 

 

2. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ

พัฒนาคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การทวนสอบผลสัมฤทธิ์) 

และการเขียนบทความทางวิชาการ โดยมี รองศาสตราจารย ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ เปนวิทยากรในการ

สัมมา ณ หองประชุม C๓๐๑ อาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตแพร ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

 

3. วันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร.รองเจาคณะจังหวัด

ขอนแกน รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแกน เมตตาเปนประธานเปดโครงการ พรอมบรรยายพิเศษเรื่อง รัฐ

ประศาสนศาสตรเชิงพุทธในศตวรรษท่ี ๒๑ 



 
4. นายปน อะทะเทพ ผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม พรอม

ดวยผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี นิสิต ถายรูปเปนท่ีระลึกกับนายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการ

จังหวัดเชียงใหม นางมลสุดา นายกเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม หลังจากรวมงานวันพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาเจาอยูหัว ประจําป ๒๕๕๙ 

 

5. คณะผูบริหารตัวแทนจาก มจร. ประกอบไปดวย พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม ,ผศ.ดร. พระมหาสมพงษ 

คุณากโร ดร. พระมหาปญญา ปฺญาสิริ ดร. พระมหาเมธา จนฺทสาโร ดร. เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Fo 

Guang University ดานกายภาพท้ังมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นไดเขาประชุมสัมมนาในประเด็นเรื่อง "การ

สรางเอกลักษณเฉพาะมหาวิทยาลัยพุทธศาสนา และแผนพัฒนาความรู ดานการศึกษาทาง

พระพุทธศาสนา" 

 

 

6. วิทยาเขตนครสวรรค จัดโครงการบรรยายพิเศษใหความรู การจัดการความรูพระไตรปฎกใน

พระพุทธศาสนา เพ่ือเผยแผสูสากล Project for Buddhism Tipitaka Propagation to Worldwide  

บรรยายพิเศษในหัวขอ "การจัดการความรูพระไตรปฎกในพระพุทธศาสนา เพ่ือเผยแผสูสากล" ภายใตการ

จัดการความรูและถายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 



 

 

7. พระพรหมบัณฑิต เปนผูแทนมหาเถรสมาคมเขารวมประชุมพิจารณามาตรการอุปถัมภและคุมครองศาสนา

ตางๆในประเทศไทยตามคําสั่ง คสช.มาตรา ๔๔ เรื่อง"มาตรการอุปถัมภและคุมครองศาสนาในประเทศ

ไทย" ณ หองประชุมคณะรัฐมนตรี 

 

 

8. วันศุกรท่ี ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙งานรําลึกคุณูปการ "พระมหาขวัญชัย กิตฺติปาโล" ในโอกาศเกษยณอายุ

การทํางาน ณ สํานักงานคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

9. คณะผูบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมงานทําฉลองครบรอบ ๒๐ ป โครงการ "เรา

ยกวัดมาไวท่ีเซเวนฯ " จากนั้น พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย บรรยายพิเศษ เรื่อง ศีลธรรมกลับมา ณ อาคารคอนเวทชั่นฮอลล ชั้น๓ ณ สถาบันการจัดการ

ปญญาภิวัฒน ถนนแจงวัฒนะ ในวันท่ี ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 



 

10.สรุปการสรางนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) รุนท่ี ๒ โดย..สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.) รวมกับ

วิทยาลัยสงฆนาน มหาจุฬาฯ อบรม ณ โรงแรมนานตรึงใจ อําเภอเมือง จังหวัดนาน ระหวางวันท่ี ๓-๗ 

ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 

11.๘ ต.ค. ๕๙ มีพิธีเปดปายวิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วัดไรขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. องคอธิการบดี 

เปนประธานในพิธีเปด พรอมท้ังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "๑ ทศวรรษกับทิศทางพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธปญญา

ฯ" 

 

12.วันท่ี ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระราชวรเมธี ดร.รองอธิการบดีฝายบริหาร เปนประธาน

การประชุมเตรียมความพรอมการจัดการงานทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประจาํป ๒๕๕๙ และพิธีวางศิลาฤกษกุฏิเจาอาวาส กุฏิสงฆ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ 



 

13.วันพุธท่ี ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙พระเมธีธรรมาจารย รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ นําทีม 

คณาจารย เจาหนาท่ี ประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บันทึกเทปวันปยะมหาราช นําโดย 

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝายกิจการท่ัวไป ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

14.ตามท่ีไดมีประกาศสํานักพระราชวัง เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคตลง

วันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงเห็นสมควรใหสถานท่ีราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐและสถานศึกษา

ทุกแหง ลดธงครึ่งเสาเปนเวลา ๓๐ วัน ตั้งแตวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 

15.มจร จัดพิธีทําบุญทักษิณานุปทานถวาย "พระพรหมมังคลาจารย (ปญญานันทภิกขุ)" เนื่องในวันมรณภาพ 

๙ ป โดยมีพระราชวรเมธี.ดร. รองอธิการบดีฝายบรหิาร เปนประธาน ๑๐.๐๐ น. ในวันท่ี ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙ 

ณ อาคาร ๙๒ ปปญญานันทะ มจร.อ.วังนอย อยุธยา 



 

16.วันอังคารท่ี ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่ีประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงานวิสาขบูชาโลก

ท่ีประเทศศรีลังกายืนสงบนิ่งไวอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตอนเริ่มการ

ประชุมเตรียมจัดงานวิสาขบูชาโลกครั้งท่ี ๑๔ ประจําป ๒๕๖๐ ซ่ึงประเทศศรีลังกาเปนเจาภาพ ณ หอง

ประชุมโรงแรมทัชสมุทร กรุงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา 

 

17.พิธีบําเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗) วัน เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิต มีพระราชวรเมธี,ดร.รอง

อธิการบดีฝายบริหาร เปนประธานในพิธี ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี นิสิต รวมในพิธี ในวันท่ี ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารวิปสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังนอย 

 

 

18.วันศุกรท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต เปนประธานพิธีบําเพ็ญ

กุศลสวดพระอภิธรรมถวายเปนราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ตามท่ีมติมหาเถร

สมาคมเปนเวลา ๑ เดือน ตั้งแต ๑๔ ตุลาคม - ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๑๕.๓๐ น. 



 

19.๒๒ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. มีพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ อุโบสถกลางน้ํา 

วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ วังนอย พระนครศรีอยุธยา โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. 

อธิการบดี เปนประธานในพิธีฝายสงฆ และเปนองคกลาวสัมโมทนียกถา มี ดร.นงลักษณ สวานนท เปน

ประธานฝายฆราวาส มีผูบริหารคณาจารย เจาหนาท่ี นิสิตนักศึกษา และพุทธศาสนิกชนรวมในพิธี ซ่ึงยอด

กฐินประจําปนี้ ไดรับถวายปจจัยบริวารกฐินจํานวนท้ังสิ้น ๒,๙๙๙,๙๙๙ บาท 

 

 
20.พิธีวางศิลาฤกษกลุมอาคารวิทยาลัยสงฆราชบุรี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆราชบุรี ประกอบพิธีวางศิลาฤกษกลุมอาคารวิทยาลัยสงฆราชบุรี ณ วิทยาลัยสงฆ

ราชบุรี จังหวัดราชบุร ี

 

 

21.ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี นิสิต มจร.วิทยาเขตเชียงใหม รวมงานวันปยมหาราช จังหวัดเชียงใหม 

ประจาํป ๒๕๕๙ โดยมี นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในพิธี ณ 

บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลท่ี ๕ สนามหนาศาลากลางจังหวัดเชียงใหม เม่ือ ๒๓ ตุลาคม 

๒๕๕๙ 



 

22.คณาจารย เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร รวมงานวันปยะมหาราช 

ประจาํป ๒๕๕๙ เพ่ือนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

รัชกาลท่ี ๕ ในวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 

 
23.คณาจารย เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมงานวันปยะมหาราช ประจําป ๒๕๕๙ 

เพ่ือนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕ ในวันท่ี 

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สนามหนาเมืองนครศรีธรรมราช 

 

 

24.คณาจารย เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําปาง รวมงานวันปยะ

มหาราช ประจําป ๒๕๕๙ เพ่ือนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕ ในวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 



 

25.เม่ือเวลา ๐๗.๐๐ น. คณาจารย เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ

นครพนม รวมงานวันปยะมหาราช ประจําป ๒๕๕๙ เพ่ือนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕ ณ บริเวณหนาลานวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร 

ในวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 

 

26.คณาจารย เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆเชียงราย รวมงานวันปยะ

มหาราช ประจําป ๒๕๕๙ เพ่ือนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕ ในวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 

 

27.คณาจารย เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร รวมงานวันปยะมหาราช 

ประจาํป ๒๕๕๙ เพ่ือนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

รัชกาลท่ี ๕ ในวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 



 

28.บุคลากร วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมพิธีถวายสักการะพระบรม

รูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และวางพวงมาลา ณ หอพระไตรปฏก มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 

 

29.๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพรอม

ผูบริหารท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค ใหการตอนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

นําโดย รศ.ดร.พนิต เข็มทอง ประธานกรรมและคณะ ท่ีเขารวมประชุมเตรียมความพรอมและวางแผนการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซ่ึงพระพรหมบัณฑิต ไดกลาวแนะนําวา "การจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

30.วันท่ี ๑๘ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ : วิทยาลัยสงฆนครนาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

จัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครนาน เฉลิมพระเกียรติฯ และแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๐ ข้ึน โดย

ไดรับเกียรติจากพระเดชพระคุณ พระสุนทรมุนี ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครนาน เฉลิมพระเกียรติฯ มา

เปนประธานในพิธีเปด/ปด ในครั้งนี้ 



 

31.วันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ : คณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี วิทยาลัยสงฆนครนาน เฉลิมพระเกียรติฯ 

ไดรวมพิธีวางพวงมาลาเพ่ือถวายเปนราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕ เพ่ือเปนการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว เนื่องในวันปยมหาราช ประจําป ๒๕๕๙ 

 

 

32.“มนัส บุญจํานงค” ฮีโรเหรียญทองโอลิมปก ๒๐๐๔และเหรียญเงินโอลิมปก ๒๐๐๘ วิ่งถึง มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแลว โดยมีผูบริหาร เจาหนาท่ี นิสิต ใหการตอนรับ กอนมุงหนาเขาสูกทม.เพ่ือ

ไปกราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีพระบรมมหาราชวัง ในวันท่ี 

๒๗ต.ค๒๕๕๙ 

 

 

33.วันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.รับฟงรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (สกอ.) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

 



 

34.คณะกรรมการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฎฐาน มจร. ประชุม-มีมติ "๑๖- ๒๗ธ.ค. วันปฏิบัติธรรมนิสิต, คณะพุทธ

ฯ-มนุษยฯ ท่ี มจร.วังนอย (๒คณะ)ครุฯ ท่ีแคมปสน เพชรบูรณ-สังคมฯ ท่ีพุทธมณฑล นครปฐม" โดยมีพระ

ราชวรมุนี ดร. ปธ.คณะกรรมการฯ เปนประธาน ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๙ ณ มจร.วังนอย อยุธยา 

 

 

35.วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ภาควิชานิติศาสตร คณะสังคมศาสตร จัดประชุมอาจารย

ประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร โดยมี พระมหาบุญเลิศ อินฺทปฺโญ, รศ. รองคณบดี

ฝายวิชาการ คณะสังคมศาสตร เปนประธานในท่ีประชุม 

 

 

36.วันเสารท่ี ๒๙ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สัมมนาการบริหารจัดการวิทยาเขตนครสวรรคผูบริหาร คณาจารย 

เจาหนาท่ีวิทยาเขตนครสวรรค หนวยวิทยบริการจังหวัดพิจิตร อุทัยธานี และกําแพงเพชร เขารับฟง

บรรยายพิเศษ การบริหารจัดการวิทยาเขตนครสวรรค ในหัวขอ "โครงสรางการบริหารวิทยาเขต" พระ

เทพปรืยัติเมธ, ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค เปนประธานกลาวในพิธีเปด และบรรยายพิเศษ

โดย รองศาสตราจารย ดร. สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝายกิจการท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ 

 



 

37.ศูนยประสานงานพระภิกษุ สามเณร และแมชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , รวมกรมศาสนา

และสมาคมศิษยเกา มจร และกองทัพเรือ ท้ังนี้ขอใหพระสงฆเม่ือไปสนามหลวงหรือพระบรมมหาราชวัง 

ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยฝายกิจการตางประเทศ มจร และสมาคมศิษยเกา มจร 

รวมกับกองทัพเรือ ไดจัดเตนทรองรับและอํานวยความสะดวกท่ีนั่งพัก น้ําดื่มและภัตตาหารถวาย พรอมมี

ทีมแพทยจากกองทัพเรือคอยดูแล ตั้งอยูบริเวณทาราชวรดิษฐ ซ่ึงมีพระนิสิต มจร คอยประสานงาน พรอม

ลงทะเบียนสําหรับพระสงฆท่ีจะเขารวมฟงสวดพระอภิธรรมถวายและเขาถวายความเคารพพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 

 

 

38.วันจันทรท่ี ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙พระศรีคัมภีรญาณ ศ. ดร.รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนประธาน

ประชุมผูบริหารวิชาการสวนกลาง ประจําป ๒๕๕๙ ภายใตการกับกําดูแลของรองอธิการบดีฝายวิชาการ ณ 

หองประชุม คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 
1. ประชุมรางกรอบจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย (สวนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ) 

 

 

2. บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร รวมงานวันกตัญูบูรพาจารยรําลึก 

พระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย รวมปฏิบัติธรรมถวายเปนพระราชกุศลและมอบทุนการศึกษาพระ

ราชเขมากร ประจําป๒๕๕๙ ระหวางวันท่ี๒-๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทม่ิง

เมืองวรวิหาร จังหวัดแพร 

 

 

3. พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม เจาคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นําคณะสงฆภาค ๒, วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย คณะแมชีทองสุข นามเจ็ดสี และชาวฮองกง-จีน นําสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค จตุปจจัย 

ไปมอบแกวัดและผูประสบอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓ อําเภอ คือ อําเภอเสนา (วัดบานแพน) 

จํานวน ๑๕ วัด  

4.  



 

5. นท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ท่ีวัดหวยบง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการมหาเถรสมาคม พรอมคณะผูบริหาร มจร 

และขาราชการในพ้ืนท่ี นําพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา พระธรรมจาริกประมาณ ๔๕ และชาวเขาเผาป

กากะญอ มง อาขา มูเซอ ไทยใหญ กวา ๓๐๐ คน พุทธศาสนิกชนชาวฮองกงท่ีมารวมทอดกฐิน รวม

บําเพ็ญกุศล และสวดพุทธมนต พรอมเจริญจิตภาวนา ถวายเปนพระราชกุศล แด พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

 

6. วันพุธท่ี ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ ณ หองประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี มจร วัง

นอย อยุธยา 

 

 

7. พระราชวรเมธี ดร. รองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กลาวตอนรับ 

วิทยาลัยสงฆปตตานี ซ่ึงไดมาเยี่ยมชม มจร สวนกลาง ณ หองประชุมโซน B อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 



 

8. ประชุมคณะกรรมการสถาบันสมทบมหาปญญาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/ ๒๕๕๙มีพระศรีคัมภีรญาณ ปฎิบัติ
หนาท่ีประธานท่ีประชุม ในวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมมหาปญญา
วิทยาลัย อ.หาดใหญ จ.สงขลา หารือเรื่องการบริหารจัดการสถาบันตอไป 

 

 
9. พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝายบริหาร มหาจุฬา ฯ กลาววา ทานอาจารยสมภารเกษียณอายุราชการ 

จากจุฬาฯ แตมาเริ่มทํางานใหมท่ีมหาจุฬาฯ ซ่ึงอาจารยสมภารมีความประสงคจะกลับมาทํางานสถาบัน
ของตนเอง เลือกมามหาจุฬา เพราะเติบโตจากมหาจุฬาฯ และมีความรักความผูกพันธกับมหาจุฬา ฯ 

อาจารยมีเทคนิคการสอนใหรูจักคิด มีการอภิปรายรวมกัน อาจารยมีภาพของการเปนนักวิชาการ เริ่มมีการ
อภิปรายตั้งแตเปนสามเณร นําเสนอแนวคิดจึงมีความคม สอแววตั้งแตเปนสามเณรดวยการเริ่มศึกษาเลา

เรียน 
 

 

 
10. วันอังคารท่ี ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.การประชุมอุปสมบท ๙๙ บรรพชิต ถวายพระ

ราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โดยความรวมมือกับทางมหาวิทยาลัยมหากุฏ

ราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ หองประชุม ๔๐๑ อาคารสํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

11.  
12.  



 
13. การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาเครือขายความรวมมือ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ

ท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอง

ประชุมพระโสภณเจติยาภิบาล ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครพนม ใน

ระหวางวันท่ี ๑๕ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 

 

14. วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ ณ หองประชุม ๔๐๑ ชน ๔ อาคารสํานักงาน

อธิการบดี มจร วังนอย อยุธยา 

 

 

15. วิทยาเขตนครสวรรค จัดประชุมอบรมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจรุนท่ี ๖๒ ประจําป ๒๕๕๙ โดยมี พระมหา

ประยูร โชติวโร ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนวิทยากร

ยรรยายใหความรูแกนิสิตในหัวขอ "โครงการพระธรรมทายาทพัฒนาสังคม" ใหแกนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 

วันพุธท่ี ๑๖พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

https://www.facebook.com/cadmcu/photos/pcb.4061130300662943/4061129850662988/?type=3
https://www.facebook.com/cadmcu/photos/pcb.4061130300662943/4061129850662988/?type=3
https://www.facebook.com/cadmcu/photos/pcb.4061130300662943/4061129850662988/?type=3


 

16. วันจันทรท่ี ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙พระเมธีธรรมาจารย รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ 

เปนประธาน การประชุมโครงการบรรพชา อุปสมบท ๙๙ รูป ถวายเปนพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ หองประชุม ๔๐๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี 

 

 

17. นายปน อะทะเทพ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

เชียงใหม พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี รวมงาน "งานรวมพลังแหงความภักดี ถวายแด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เพ่ือประกาศความจงรักภักดีและรวมรําลึกถึง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีปฏิญาณตนเพ่ือชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย เบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณ และรองเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีนายพุฒิพงศ ศิริ

มาตย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธาน ณ สนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม เม่ือ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 

 

18. วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ : เวลา ๑๐.๐๐ น.พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการ

มหาเถรสมาคม, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดเมตตามาเปนประธานในพิธีเปด

โครงการปริวาสกรรมและวิปสสนากัมมัฏฐาน ประจําป ๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆนครนาน มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือถวายพระ

ราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  



 

19. กองกิจการนิสิต มจร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประชุมสัมมนาเชิงนโยบายเพ่ือจัดทําแผน

ยุทธศาสตรกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําป ๒๕๖๐" โดยในพิธีเปด พระ

พรหมบัณฑิต อธิการบดี มาเปนประธานเปดงานและ บรรยายพิเศษเรื่อง "ยุทธศาสตรการบริหารงานดาน

กิจการนิสิต" ระหวางวันท่ี ๒๔-๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

20. วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย รับถวายปายบอกเสนทางมามหาวิทยาลัย กับทีมงานมูลนิธิสยามานุรักษ โดยการนํา

ของ ดร.ทรงยศินทร - แพทยหญิงอุรภา ชนปทาธิป ดร.ชัยวัฒน ปานเพชร และ ดร.สิรินพรรณ ยันตรัตน 

เปนเจาภาพจัดทําถวายปายบอกเสนทางมามหาวิทยาลัย จํานวน ๑๔ ปาย ท้ังเสนทางบางปะอิน ถนน

กาญจนาภิเษก ถนนเอเชีย ถนนพหลโยธิน และถนนมอเตอรเวย 

 

 

21. วันศุกรท่ี ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝายบริหาร เปน

ประธานการประชุมเตรียมความพรอมโครงการอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายเปนพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึงจัดภายใตความรวมมือกันระหวาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย ณ หองประชุม ๔๐๑ 



 

22. ในวันท่ี ๒๔ พ.ย. ๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.) พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนประธานประชุม

คณะอนุกรรมการยกรางประกาศเรื่องเกณฑมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา ณ 

หอง ๓๐๓ อาคารสํานักงานอธิการบดี มจร อยุธยา 

 

 

23. เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบณัฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน ไดมอบหมายให พระครูปริยัติธรรมวงศ ,ผศ.

ดร. ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารวิทยาเขตขอนแกน เมตตาเปนประธานเปดการทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสาร บุคลากรสายปฎิบัติการวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ 

 

 

24. วันศุกรท่ี ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปน

ประธานประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvenment Plan) จากผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ ณ หองประชุม ๔๐๑ อาคารสํานักงาน

อธิการบดี 

 



 

25. คณะผูบริหารแขวงการทางอยุธยา และ ผอ.สิทธิชัย บุญสะอาด ผอ.สํานักสํารวจและออกแบบ กรมทาง

หลวง เขากราบนมัสการอธิการบดี เพ่ือรายงานความคืบหนาการกําหนดเขตแนวเขตและผังแผนท่ีการ

กอสรางทางดวนพิเศษ บางปะอิน-นครราชสีมา ในสวนท่ีตัดผานหนา มจร 

 

 

26. โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม นําโดย พระมหา

สมเกียรติ สิริอรุโณ รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาฯเปนประธานในพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศ

ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผูบริหาร คณาจารย 

เจาหนาท่ี นักเรียน รวมพิธีเปนจํานวนมาก ณ พระวิหารหลวงวัดสวนดอก พระอารามหลวง อําเภอเมือง

เชียงใหม เม่ือ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 

 

27. ภาพบรรยากาศพิธีอุปสมบท ๙๙ รูปเพ่ือนอมนําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศล โดยมีพระ

ราชวินัยสุนทร เจาอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ เปนพระอุปชฌาย จํานวน ๓๙รูป ณ วัดชูจิตธรรมาราม อ.

วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา 



 

28. วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๕.๐๐ น. คณะสามเณรท่ีบรรพชาถวายเปนพระราชกุศล ออก

เดินทางไปอุปสมทบ ณ พัทธสีมาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ จํานวน ๖๕ รูป โดยมีพระพรหม

บัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) เปนพระอุปชฌาย พัทธสีมา วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ กรุงเทพฯ จํานวน ๕๒ 

รูป โดยมีพระธรรมสุธี อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุฯ เปนพระอุปชฌาย และพัทธสีมาวัดชูจิตธรรมาราม อ.วัง

นอย  

 

 

29. ภาพบรรยากาศการทําบุญตักบาตร พระอุปสมทบใหมรับบิณฑบาตวันแรก ในโครงการบรรพชา - 

อุปสมบท ๑๕๖ รูป ถวายเปนพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึงมี พระ

เมธีธรรมาจารย รองอธิการบดีฝายผระชาสัมพันธและเผยแผ และคณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพุทธศาสนิกชนพรอมใจกันตักบาตรพระสงฆ ณ บริเวณ

หนาอาคารสํานักงานอธิการบดี มจร วังนอย อยุธยา 

 

 

30. มจร.สุรินทรและวิทยาลัยสงฆบุรีรัมย นําคณาจารย และนิสิตเขารวม การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ

เสริมศักยภาพนิสิตดานการเขียนวิทยานิพนธ โดยมีวิทยากร พระมหาสมบูรณ วุฑฒิกโร,ดร.คณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย ณ มจร.วิทยาเขตสุรินทร 



ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 

1. วันพฤหัสบดีท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ภาพบรรยากาศการทําบุญตักบาตร พระอุปสมทบใหมรับบิณฑบาต

วันแรก ในโครงการบรรพชา - อุปสมบท ๑๕๖ รูป ถวายเปนพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึงมี พระเมธีธรรมาจารย รองอธิการบดีฝายผระชาสัมพันธและเผยแผ และคณะ

ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

2. วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ : เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสงฆจังหวัดนาน รวมกับจังหวัดนาน สํานักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดนาน และหนวยงานราชการในจังหวัดนาน พรอมดวยพสกนิกรท้ังปวง โดยมีพระ

ราชคุณาภรณ เจาคณะจังหวัดนาน เปนประธานในพิธีฝายบรรพชิต พรอมดวย พระสุนทรมุนี รองเจาคณะ

จังหวัดนาน ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครนาน เฉลิมพระเกียรติฯ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. เจาคณะ

อําเภอภูเพียง เจาอาวาสวัดพระธาตุแชแหง รองผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครนาน เฉลิมพระเกียรติฯ ได

จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

 

3. วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ.2559 : คณะสงฆหนเหนือ รวมกับคณะสงฆจังหวัดนาน และวัดพระธาตุ แชแหง 

พระอารามหลวง ไดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต ถวายเปนพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช ในวาระครบกําหนดปญญาสมวาร 50 วัน แหงการสวรรคต เพ่ือแสดงความกตัญูกตเวทิตา 

นอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและแสดงความ

อาลัย ณ ศาลาหลวง พุทธมณฑลจังหวัดนาน วัดพระธาตุแชแหง พระอารามหลวง 



 

4. ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ : พระราชวรเมธ,ีดร. รองอธิการบดีฝายบริหาร มจร แสดงพระธรรมเทศนา 

ทศพิธราชธรรม และรับบิณฑบาต พรอมดวยคณะสวฆจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จํานวน ๘๙ รูป ในโอกาสท่ี คณะผูบริหาร และนักเรียน รร.จิตรลดา บําเพ็ญกุศล เนื่องในวันครบปญญาสม

วาร ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

 

5. วันศุกรท่ี ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ศาสตราจารยพิเศษจํานงค ทองประเสริฐ นําทีม คณะผูบริหาร 

คณาจารย เจาหนาท่ี และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทําบุญตักบาตรพระสงฆใน

โครงการบรรพชา - อุปสมบท ๑๕๖ รูป ถวายเปนพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช ณ บริเวณหนาอาคารสํานักงานอธิการบดี มจร วังนอย 

 

 

6. วันเสารท่ี ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.อธิการบดี มจร เปนประธานในพิธีทําบุญ ตัก

บาตร พระสงฆ จํานวน ๑๕๙ รูป ในโครงบรรพชา อุปสมบท ๙๙ รูป เพ่ือนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

และถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 



 

7. วันอังคารท่ี ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙พระราชวรเมธี ดร.รองอธิการบดีฝายบริหารเปนประธานพิธีลาสิกขา

ของผูอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเพ่ือนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเปนพระราชกุศล แด 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมกาภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึงมีพระไมลาสึกขา ๖๐ รูป และ ลาสิกขา ๙๙ รูป ณ 

หอประชุม มวก.๘๔ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย 

 

 

8. พิธีบําเพ็ญกุศล เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง เพชรบูรณ วัดไพรสณฑศักดา

ราม ตําบลหลมสัก อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ วันพุธท่ี ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

9. พระธรรมโมลี ท่ีปรึกษาเจาคณะภาค ๑๑ รองอธิการบดี วิทยาเขตสุรินทร เปนประธานในพิธีเปดโครงการ

ปฏิบัติธรรมเพ่ืออุทิศถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพระบรมโกศ ของพระ

สังฆาธิการระดับเจาอาวาส รองเจาอาวาส และผูชวยเจาอาวาส ประจําป ๒๕๕๙ 



 

10. โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม นําโดย พระมหา

สมเกียรติ สิริอรุโณ รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาฯเปนประธานในพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศ

ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระครูธีรสุตพจน ดร

,ผอ.สนง.วิทยาเขตฯ พรอมผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี นักเรียน รวมพิธีเปนจํานวนมาก ณ พระวิหาร

หลวงวัดสวนดอก พระอารามหลวง อําเภอเมืองเชียงใหม เม่ือ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 

 

11. พระครูธีรสุตพจน ดร,ผอ.สนง.วิทยาเขตฯมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม 

เปนประธานในพิธีเปดโครงการรณรงคงดสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยฯภายใตโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีตนแบบ

ปลอดยุหรี่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพระคมสัน ปาละสี ประธานคณะกรรมการ

ดําเนินโครงการฯกลาวถวายรายงาน พรอมมอบวุฒิบัตรแกผูแทนนิสิตและนักเรียนผูผานการอบรมฯลง

นามบันทึกขอตกลงความรวมมือ ( MOU ) ในการสรางพ้ืนท่ีปลอดบุหรี่ ณ พระวิหารหลวงวัดสวนดอก 

พระอารามหลวง อําเภอเมืองเชียงใหม เม่ือ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 

 

12. มจร วิทยาเขตหนองคาย เปนเจาภาพจัดการประชุมเครือขายความรวมมือ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ ระหวางวันท่ี ๙-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดย พระโสภณบัณฑิต รองอธิการบดีวิทยาเขต

ขอนแกนเปนประธานในพิธีเปด 



 

13. วันอังคารท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี เปนประธานเปด 

โครงการสัมมนาพระวิปสสนาจารยเพ่ือการสอนวิปสสนากรรมฐานสําหรับนิสิต สวนกลางและสวนภูมิภาค

ท่ัวประเทศ โดยในเวลาตอมาไดรับเกียรติจาก คุณหญิงสมปอง วรรณณิสสร มาบรรยายพิเศษ ซ่ึงงานจะจัด

ข้ึนในระหวางวันท่ี ๑๓ - ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคาร วิปสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ 

อาสภมหาเถร) 

 

 

14. วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.สมเด็จพระพุทธชินวงศ เจาอาวาสวัดพิชยญาติ

การามวรวิหาร เจาคณะใหญหนกลาง เปนประธานปด มอบวุฒิบัตรและใหโอวาท โครงการสัมมนาพระ

วิปสสนาจารยเพ่ือการสอนวิปสสนากรรมฐานสําหรับนิสิต สวนกลางและสวนภูมิภาคท่ัวประเทศ โดยใน

เวลาตอมาไดรับเกียรติจาก คุณหญิงสมปอง วรรณณิสสร มาบรรยายพิเศษ ซ่ึงงานจะจัดข้ึนในระหวางวันท่ี 

ณ อาคาร วิปสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร)  

 

 

15. วันศุกรท่ี ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระราชปริยัติกว,ี ศ,.ดร รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

เปนประธานการประชุม ประชาสัมพันธหลักสูตรแนะแนวการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หองประชุม 

๔๐๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี 



 

16. พระครูประวิตรวรานยุุต,ดร.ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา

เขตเชียงใหม เปนประธานประชุมคณะกรรมการ จัดพิธีบําเพ็ญกุศลเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเปนพระราช

กุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานนิสิต 

ประจาํป ๒๕๕๙ ระหวางวันท่ี ๑๙ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙  

 

 

17. วันอังคารท่ี ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลาพระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝายบริหาร เปนประธานการ

ประชุมการพิจารณาเงินเดือนความดีความชอบของบุคลากร ประจําป ๒๕๕๙ ณ หองประชุม ๔๐๑ อาคาร

สํานักงานอธิการบดี 

 

 

18. วันพุธท่ี ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ตรวจเยี่ยมนิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ โครงการฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ประจําป

การศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ 

อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรราชวิทยาลัย วังนอย อยุธยา 

 



 

19. ๒๑ธันวาคม ๒๕๕๙.พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตรวจเยี่ยม

โครงการปฏิบัติธรรมประจําปและใหโอวาทแกนิสิตของ มจร. วิทยาเขตนครราชสีมา จํานวน ๖๐๐ รูป/คน 

ณ วัดถํ้าดาวเขาแกว ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรีโดยมีพระราชสีมาภรณ รองอธิการบดีวิทยา

เขตนครราชสีมา พระเมธีสุตาภรณ ผอ.วิทยาลัยสงฆ พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม ผอ.วิชาการ พระครูประ

โชติบุญญาภรณ ประธานศูนยปฏิบัติธรรมวัดถํ้าดาวเขาแกว ผูบริหาร อาจารย เจาหนาท่ีวิทยาเขต

นครราชสีมา และพระวิปสนาจารย ใหการตอนรับ 

 

 

20. ๑๙- ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๙สํานักงานประกันคุณภาพ นําโดย พระศรีศาสนบัณฑิต ผูชวยอธิการบดีฝายประกัน

คุณภาพ นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ ผูเชี่ยวชาญ พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส ผูอํานวยการสํานักงานประกัน

คุณภาพ และทีมงาน รวมแลกเปลี่ยนรูแนวปฏิบัติท่ีดีการทํา sar ท่ี วิทยาลัยสงฆราชบุรี วัดหลวงพอสด

ธรรมกายาราม รวมกับคณาจารยวิทยาลัยสงฆ มีพระปฎกโกศล รองผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆราชบุรีเปน

ประธาน 

 

 

21. ๒๓ ธันวาคม ๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย (สวนกลาง) ไดเมตตาเยี่ยมคายโครงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน มจร.วิทยาเขตขอนแกน 

ประจาํป ๒๕๕๙ ณ ลานธรรมวิทยาเขตเขตขอนแกน 



 

22. ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงาน สํานักงานอธิการบดี เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผูประสานงานการจัดการ

ความรู (KM Facilitor) ประจําสํานักงานอธิการบดี และพิจารณาผลงานท่ีเสนอขอรับการประเมินในระดับ

ท่ีสูงข้ึน. ครั้งท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมี พระมหาไพรัช ธมฺมทีโป รก.ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี มจร 

เปนประธาน มีผูอํานวยการภายในสํานักงานอธิการบดี รวมประชุม 

 

 

23. วิทยาเขตนครสวรรค รวมกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัด

ประชุมสัมมนา เพ่ือชี้แจงและทําสัญญา ใหทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐โดยมี – 

พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค เปนประธานเปดในพิธี 

 

 

24. วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙พระธรรมปญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ ณ หองประชุม ๔๐๑ 

อาคารสํานักงานอธิการบดี 



 

25. คณะผูบริหาร สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม สวนงานบริหาร สวนธรรมนิเทศ โรงเรียน

พุทธศาสนาวันอาทิตย ถวายการตอนรับ พระเดชพระคุณ พระราชธรรมวาที ผูชวยเจาอาวาสวัดประยุร

วงศาวาส บรรยายพิเศษ เรื่อง "คุณคาของการเวลากับชีวิตมนุษย" งานสวดมนตขามป วิถีไทย วิถีพุทธ ณ 

อุโบสถกลางน้ํา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังนอย อยุธยาฯ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มกราคม ๒๕๖๐ 

 
1. วันศุกรท่ี ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. (สมจินต สมฺมาปฺโญ)รองอธิการบดีฝาย

วิชาการ เปนประธานการประชุมแผนยุธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ณ หองประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี มจร วังนอย อยุธยา 

 

 

2. วันเสารท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙พระราชวรมุนี.รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต เปนประธานพิธีปฐมนิเทศ

และเปดการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ในโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันภาษา ณ หอง

ประชุม สถาบันภาษา ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม 

 

 

3. วันจันทรท่ี ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนประธานเปด

การสัมมนาโครงการประชุมเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 จัด

โดย สํานักทะเบียนและวัดผล ระหวางวันท่ี ๙-๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ชั้นลาง อาคาร มวก 

๔๘ พรรษา มจร วังนอย อยธุยา 



 

4. วันอังคาร ท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี เปนประธานเปด
งานทําบุญเลี้ยงพระตอนรับปใหมและจับฉลากของขวัญ ประจําป ๒๕๖๐ ซ่ึงมี ผูบริหาร คณาจารย 
เจาหนาท่ี สวนกลาง เขารวม ในการนี้ พระพรหมบัณฑิต ยังมีเมตตา ใหพรปใหม และ จับฉลากมอบ

ของขวัญเปนรางวัลสรอยทองคํา ๒ สลึงจํานวน ๒ รางวัล ใหแก ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี ณ อาคาร
วิปสสนาธุระ มจร วังนอย 

 
 

 
5. ๑๑ มกราคม ๖๐คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผอ.สํานักงานประกันคุณภาพ และรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประชุมรวมกับคณะกรรมการตรวจประเมินเพ่ือเตรียมความพรอมเพ่ือเขาตรวจหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ของ ม.มหาจุฬาฯ ระหวางวันท่ี ๒๐- ๒๑มกราคม หอง๔๐๑ 
 
 

 
6. วันพุธท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ผศ.ดร.เมธาพันธ โพธิธีโรจน รองคณบดีฝายวิชาการ เปนประธานเปด

โครงการวิพากยหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร หลักสูตรปรับปรุง 2559 ณ หองสันติ
ศึกษา อาคารเรียนรวม โซน D มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังนอย อยุธยา 

 

 

 



 
7. วันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเมธีธรรมาจารย รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผย

แผ นําทีมผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี รวมทําบุญ ตักบาตร พระในโครงการอุปสมบท ๘๙ รูป ถวายพระ

ราชกุศลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดยโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ณ หนาอาคารสํานักงานอธิการบดี 

 

 

 
8. เม่ือวันท่ี ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆนครนานมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดรวมกันจัดกิจกรรม 

กีฬาสรางสรรคเชื่อมสัมพันธ ระหวางบุคลากร กับ นิสิต จัดโดย ชมรม MCU Nan Sports Club โดยใชชื่อ

ในการแขงขันครั้งนี้วา MCU NAN HENG CUP เพ่ือสรางความสัมพันธและความสามัคคี รักใครกลมเกลียว

เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  และสงเสริมสนับสนุนใหความสําคัญตอการออกกําลังกาย ณ สนามหญาเทียม 

Nan-Arena 

 

 

9. วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจตุพร บรุุษพัฒน รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม รักษาราชการแทนอธิบดี กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และ พระเมธีธรรมาจารย รอง

อธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ นําทีมผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี จาก กรมควบคุมมลพิษ 

และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมทําบุญ ตักบาตร พระในโครงการอุปสมบท ๘๙ รูป 

ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดยโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ณ หนาอาคารสํานักงานอธิการบดี 



 

10. โครงการปฏบิัติวิปสสนากรรมฐาน ประจําป ๕๙ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย

สงหเชียงราย 

 

11. ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ตรวจสุขภาพบุคลากร เจาหนาท่ี ลูกจาง มจร สวนกลาง ท้ัง

บรรพชิต และ คฤหัสถ ณ สถานพยาบาล มจร 

 

 

12. พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายใหความรูแก

พระภิกษุใหม ๘๙ รูป ในโครงการบรรพชา - อุปสมบท ๘๙ รูป ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในการนี้ สถานีโทรทัศน

ชอง ๓ รวมบันทึกรายการระหวางท่ีพระภิกษุใหมปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ณ อาคารหอฉันชั้น ๔ มจร วัง

นอย อยุธยา วันท่ี ๑๘ มกราคม ๖๐ 

 

 



 

 

13.ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรประกันคุณภาพการศึกษา ม จ ร พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ หอง 

๓๐๑ สนง อธิการบดี 

 

14.วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ : งานทําบุญครบ ๗ วัน พระราชปวราจารย (ณรงค จิตฺตโสภโณ/เชิดสูงเนิน) 

อดีตท่ีปรึกษาเจาคณะภาค ๑๑, อดีตผูชวยเจาอาวาสวัดมหาพฤฒาราม, อดีตรองอธิการบดี มจร.วข.

นครราชสีมา, อดีตรองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศ มรณะภาพเม่ือวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา 

๑๕.๑๒ น. สิริอายุรวม ๗๑ ป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดมหาพฤฒาราม 

กรุงเทพมหานคร 

 

 

15.มจร ซับน้ําตาชาวใต หลังจากทําบุญ - ตักบาตร ในโครงการอุปสมบทถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นําสิ่งของชวยภาคใต ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี ชวยกันขนและคัด

แยกสิ่งของแพครวมกันท่ีสํานักงานอธิการบดี จนถึงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ 

 

 



 

16.วันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.ตักบาตรอาหารแหงชวยผูประสบภัยน้ําทวม ภาคใต รวมกับ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แดพระท้ังหมด ๘๙ รูป ถวายเปนพระราชกุศลแด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

 

17.วันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐พระธรรมปญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปน

ประธานพิธกีราบลาสิกขา โครงการบรรพชา - อุปสมบท ๘๙ รูป ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ณ อาคาร มวก. ๔๘ 

พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

18.ประชุมแลกเปลี่ยนรูแนวทางปฏิบัติท่ีเการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง sar ระหวางวันท่ี ๒๖-๒๗

มกราคม ณ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง เพชรบูรณ 

 

 



 

19.วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสํานักอธิการบดี 

 

 

20.วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันมูลนิธิมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย ปท่ี ๕๓ ประจําป ๒๕๖๐ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสํานัก

อธิการบดี 

 

 

21.พระพรหมบัณฑิต เปนประธานแจกทุนการศึกษาและแสดงปาฐกถาธรรมในงานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ปท่ี ๕๓ ประจําป ๒๕๖๐ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วังนอย พระนครศรีอยุธยา ท่ีมาจากแหลง 

 

 



 

22.พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร,ดร. ประธานในการสอบวิทยานิพนธของนิสิตศูนยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย โดยมีพระราชรัตนาลงกรณ,ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขต

หนองคาย เปนประธานกรรมการและคณาจารยรวมเปนกรรมการ ในการสอบครั้งนี้ดวย วันท่ี ๓๐มกราคม  

๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ หองประชุมศูนยบัณฑิตศึกษา มจร.วิทยาเขตหนองคาย 

 

 

23.วันอังคารท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙. เวลา ๑๓.๐๐ น.พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (mou) 

ระหวาง คณะสังคมศาสตร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร สถาบันวิปสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย และ คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หองประชุม ๔๐๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัย 

 

 

24.๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแกไขประกาศชือ่สวนภาษาอังกฤษ

และชื่อตําแหนงบุคลากรภาษาอังกฤษ โดยมีพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ,รศ.ดร. เปนประธานท่ีประชมุ ณ 

หอง ๓๐๓ อาคารสํานักงานอธิการบดี มจร อยุธยา 



กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

 
25. ๑ – ๒ กุมภาพันธนี้ IBSC หรือวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ (International Buddhist Studies 

College) จะจัดประชุมนักวิชาการระดับโลก เพ่ือเตรียมการจัดงานประชุมนานาชาติภายใตหัวขอ 

"Mindfulness: its Origins and Applications in Vaiours Aspects" ระหวางวันท่ี 6-8 พฤษภาคม 

2560 ณ มหาจุฬาฯ และศูนยประชุมสหประชาชาติ ราชดําเนิน กรุงเทพฯ เปาหมายสําคัญของการจัด

ประชุม เพ่ือเปนกรอบในการหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก รวมกัน และกําหนดวันสติโลก เพ่ือกระตุน

ชาวโลกใหใชสนิในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขณ หองประชุม 401 อาคารสํานักงานอธิการบดี 

 

1. วันศุกรท่ี ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี มจร วังนอย อยุธยา 

 

 

2. วันศุกรท่ี ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัยครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธการบดี มจร วัง

นอย อยุธยา 



 

3. วันจันทรท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐โครงการการจัดการความรูเพ่ือมุงสูองคกรแหงความเปนเลิศ 

รุนท่ี ๑ สายวิชาการ ระหวางวันท่ี ๖ - ๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุนท่ี ๒ สายปฎิบัติการวิชาชีพ 

ระหวางวันท่ี ๑๓ - ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๒ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา 

 

 

4. ผูบริหารสํานักงานประกันคุณภาพจากสวนกลาง รวมประชุมกับผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร

วิทยาลัยสงฆนครลําปาง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีพระ

ราชธรรมาลังการ ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครลําปางเปนประธาน ในวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. 

๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยสงฆนครลําปาง 

 

 

5. วันพุธท่ี ๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ กองกิจการนิสิตจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การใหความรูและ

ทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต ๔ คณะ (หลักสูตรภาษาไทย) โดยในภาคเชา เปด

งานโดย พระราชปริยัติกวี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝายวิชาการ ตอมา บรรยายพิเศษ บทบาทนิสิตกับ

การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกระบวนการ PDCA โดย พระศรีศาสนบัณฑิตผูชวยอธิการบดีฝาย

ประกันคุณภาพ และ ผศ.ดร. ประพันธ ศุภษร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ณ หองประชุมโซนC 

อาคารเรียนรวม 

 



 

6. วันพฤหัสบดีท่ี ๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ เลือกคณะกรรมการสวัสดิการภายใน ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ - 

๑๒.๐๐ น. ณ อาคารหอฉัน ชั้นลาง มจร วังนอย 

 

 

7. พิธีประทานรางวัล "เสาอโศก ผูนําศีลธรรม" ผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา พระเจาวรวงศเธอ 
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดําเนินมาประทานรางวัล "เสาอโศก ผูนํา
ศีลธรรม" ผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

 

 

 
8. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม นําโดย นายปน อะทะเทพ ผูชวยอธิ

ดารบดีฝายกิจการท่ัวไป พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี เลี้ยงตอนรับ คณะผูบริหาร 
คณาจารย เจาหนาท่ี จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา นําโดย ผศ.ดร.สิริวัฒน ศรีเครือดง นายกสมาคมศิษยเกา มจร 



 

 

 
9. คณะครุศาสตร วิทยาลัยสงฆนครพนม จัดโครงการปจฉิมนิเทศนิสิตฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ วันพุธ ท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ หองประชุมพระโสภณเจติยาภิบาล 
ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครพนม 

 

 
10. ศ.ดร.พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี เชิญประชุมคณะกรรมการจัดสรางหองหอจดหมายเหตุพระพรหม

บัณฑิต เพ่ือใหกรอบ และแนวทางในการทํางาน โดยใหเริ่มจากการทํา KM คือการรวบรวมประวัติ
ชีวิต การทํางานท้ังหมด แลวจึงจําแนกหมวดหมู แลวนําไปออกแบบและสรางมูลคาเพ่ิมเพ่ือนําเสนอ

ใหเกิดแรงบันดาลใจแกอนุชนคนรุนหลังตอไป 

 

 

 
11. งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆนครนาน เฉลิมพระเกียรติฯ ไดจัดโครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ใหกับบุคลากรวิทยาลัยสงฆนครนาน เฉลิมพระเกียรติฯ ระหวางวันท่ี 
๑๖ – ๑๗ก.พ.๒๕๖๐ 

 

 



 
12. พระราชวรเมธี,ดร.รองอธิการบดีฝายบริหาร มจร ไดเมตตาเปนประธานในพิธีปด และมอบวุฒิบัตรแก

ผูเขารวมอบรมโครงการ "การจัดการความรูเพ่ือมุงสูองคกรแกงความเปนเลิศ" (Knowledge 
Management to Organization Excellence) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ระยะท่ี ๑ "พัฒนาบุคลากร ดานการจัดการความรู" รุนท่ี ๒ ระหวางวันท่ี ๑๓ - 
๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

 

 
13. วันศุกร ท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ประชุมเตรียมความพรอมนิสิตในการเขารับประกาศนียบัตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ (ป.บส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) หลักสูตร ๑ ป ในวันอังคาร ท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

 

 
14. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม จัดโครงการสัมมนาพระนิสิตปฏิบัติ

ศาสนกิจ รุนท่ี ๖๒ ( ระดับวิทยาเขต ) และจัดงานสัมมนาในหัวขอเรื่อง “ บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงฆ 
กับการดํารงม่ันแหงพระพุทธศาสนา ” 

 

 

 

 

 



 
15. ๒๐กุมภาพันธ ๒๕๖๐มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา; พระพรหมบัณฑิต 
อธิการบดี มจร มอบหมายให พระโสภณวชิราภรณ รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศ มจร ให

การตอนรับคณะสมาพันธชาวพุทธ จงหัว จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ีเดินทางมาศึกษาดู
งานและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นดานการศึกษาและการเผยแผพระพุทธศาสนาระหวางไทยและจีน

โดยเฉพาะในดานการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

 

 
16. วันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี มจร วังนอย อยุธยา 

 

 
17. ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๐ผูบริหารและบุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพและผูบริหาร คณาจารยของวิทยา

เขตสุรินทร รวมประชุมเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเตรียม
ความพรอมรับการตรวจประเมินคุณภาพ ป ๒๕๖๐ 

 

 

 

 



 
18. ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๐ มจร.ประกาศรายชื่อภิกษุ ๑๑๓ รูป ผูผานสอบคัดเลือกเขาอบรม "พระธรรมทูตสาย

ตางประเทศ รุน ๒๓ " หลักสูตร ๓ เดือน (มี.ค.-มิ.ย.), รายงานตัว ๒๘ ก.พ. ณ มจร.วังนอย อยุธยา 

 

 
19. พระครูสิริสุตานุยุติ,ดร.ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆลําพูน นําผูบริหาร คณาจารย ถายรูปเปนท่ีระลึกกับ

พระพรหมบัณฑิต ,ศาสตราจารย ,ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในโอกาส
มาปาฐกถา เรื่อง “ พุทธธรรมกับการสรรคสรางชุมชน ” ( ลําพูน: เมืองแหงความสุข บนความ
พอเพียง ) งานครบรอบ ๒๐ ป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน  

 

 

 
20. วันอังคารท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี เปนประธานเปด

พิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตร และ บรรยายพิเศษเรื่อง "การปฎิรูป

กิจการพระพุทธศาสนา" 

 

 



 

21. ๒๘ ก.พ.๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดมีพิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ (ป.บส.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการ

เทศนา (ป.ทส.) และหลักสูตรประกาศศียบัตรครูพระสอนศีลธรรม (ป.สศ.) ซ่ึงมีผูสําเร็จหลักสูตรรวม

ท้ังสิ้นกวา ๒,๔๐๐ รูป โดยมีทานเจาประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ กรรมการมหาเถรสมาคม เจา

คณะใหญหนกลาง เจาอาวาสวัดพิชยญาติการาม เปนประธานในพิธีมอบในครั้งนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มีนาคม ๒๕๖๐ 

 

1. วันอังคารท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐งานทําบุญมงคลสมัยวันเกิด 88 ป "คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร" ผู

มีอุปการคุณ ของ มจร. ณ อาคารวิปสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

2. ๑ มีนาคม ๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการฝกอบรมผูเชี่ยวชาญการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาแกคณะกรรมการตรวจประเมินการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ระหวาง

วันท่ี ๑-๒ มีนาคม ณ หองประชุม มวก ๔๘ พรรษา มจร โดยวิทยากรกลาง สกอ คือ ผศ.ปรานี พรรณ

วิเชียร และ ร.ศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มีผูเขารวมท้ังจากสวนกลางและวิทยาเขต วิทยาลัย ๙๙ รูป/คน 

 

 

3. วันพุทธท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี เปนประธานเปดการ

สัมมนาทางวิชาการ "การจัดการความรูเพ่ือมุงสูองคกรแหงความเปนเลิศ" ณ หองประชุม ๔๐๑ อาคาร

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 

4. พิธีเปดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศรุนท่ี ๒๓ประจําป ๒๕๖๐ 

วันท่ี ๑มีนาคม ๒๕๖๐พระพรหมสิทธิ ประธานสํานักงานกํากับดูแลพระธรรมทูตไปตางประเทศ 

กรรมการมหาเถรสมาคม เจาคณะภาค ๑๐เจาอาวาสวัดสระเกศ เปนประธานในพิธีเปดโครงการอบรม

พระธรรมทูตสายตางประเทศ รุนท่ี ๒๓ถวายเปนพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช ณ หอประชุม มวก ๔๘พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังนอย 

อยุธยา 

 

 

5. พิธีมอบวุฒิบัตร รร.พอ.มจร วันอาทิตยท่ี ๕มีนาคม ๒๕๖๐พระราชวรเมธี ดร. รองอธิการบดีฝาย
บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนประธานเปดพิธีมอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร 
เกียรติบัตร และทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มจร ณ หอป

นะชุม มวก ๔๘พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังนอย อยุธยา 

 

 
6. วันท่ี ๖มีนาคม ๒๕๖๐พระเมธีธรรมาจารย รองอธกิารบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ มจร บรรยาย 

เรื่อง สถานการณพระพุทธศาสนาในปจจุบัน แดวาท่ีพระธรรมทูตสายตางประเทศรุนท่ี ๒๓ณ หอง
เธียรเตอร Zone D อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังนอย อยุธยาพระ
เมธีธรรมาจารย กลาวถึงความเปนอยูของสมณะเพศ ในตางแดน ไดเนนย้ําใหวาท่ีพระธรรมทูตฯ 
ตระหนักในความสามารถของตนในการเผยแผพระพุทธศาสนาในตางบานตางเมือง ใหดูเขาดูเรา 

เพราะความเปนสมณะเพศนั้น เปนไดท้ังผูนํา และผูตาม 



 
7. วันนี้ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. คณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี และนิสิตวิทยาลัย

สงฆนครนาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝาฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานพระ

บรมธาตุแชแหง  

 

 
8. วันพุธท่ี ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร (แนะแนวการศึกษา) คณะมนุษย

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระมหาเผื่อน รองคณบดีฝายบริหาร เปน
ประธานเปดงานและใหโอวาท จากนั้นมีการบรรยายเรื่อง "แนะแนวการศึกษาในสาขาวิชาท่ีสนใจ"  

 

 
9. นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย เปนประธานวางศิลาฤกษ อาคารปฏิบัติธรรม

เฉลิมพระเกียรติ โดยมีพระราชรัตนาลงกรณ,ดร.รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตหนองคาย และเจาภาพ 
นายนคร คันธอุลิส นายวรากร เจียรเสริมสนิ นางเพ็ญศรี จารุวัฒนะ นางยาใจ จารุวัฒนะ นาง

อมรรัตน คันธอุลิศ และ ผูบริหาร คณาจารย ตลอดจนสาธุชนท่ีเลื่อมใสศรัทธรา รวมในงานพิธีอันเปน
มงคล ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

 

 

 



 
10. เม่ือเวลา ๐๘.๓๐ น. พระศรีศาสนบัณฑิต ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ และคณะรวม

แลกเปลี่ยนเรียนรู เก่ียวกับการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ เวลา ๑๑.๐๐ น. พระราช

ปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เดินทางมาถึง

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร โดย พระครูสิริเจติยานุกิจ ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครพนม พรอมดวย

คณาจารย เจาหนาท่ี นิสิต ไดใหการตอนรับ ในการนี้ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. ไดเขานมัสการองคพระ

ธาตุพนม  

 

 

11. วันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. พระสุนทรมุนี ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครนาน 

เฉลิมพระเกียรติฯ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครนาน เฉลิมพระเกียรติฯ 

เจาอาวาสวัดพระธาตุแชแหง พระอารามหลวง พรอมท้ัง คณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี วิทยาลัย

สงฆนครนาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 

 

12. วันจันทรท่ี ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชวรเมธี ดร.รองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนประธานเปดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยุทธศาสตรวิทยาลัยพุทธศาสตร

นานาชาติ มจร สูศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก 



 

13. ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีวิทยาเขตนครสวรรค นําโดย พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. รองอธิการบดี

วิทยาเขตนครสวรรค เปนประธาน รวมทอดผาปาสามัคคีเพ่ือการศึกษา วัดภูเก็ต จังหวัดนาน โดยมี

พระราชวรมุนี (รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,รองเจาคณะ

ภาค 6) เปนผูรับมอบและพิจารณาผาปา โดยยอดผาปาจํานวนท้ังสิ้น 302,220 บาท ณ หองประชุม

อาคารหลวงพอคูณ ปริสุทโธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค 

 

 

14. วันอังคารท่ี ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พระเมธีธรรมาจารย รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผย

แผ เปนประธานเปดโครงการ "สาธยายพระไตรปฎก" โดยคณะมนุษยศาสตร รวมกับ คณะครุศาสตร 

ไดบรรจุโครงการสาธยายพระไตรปฎกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร ไวในแผนปฎบิัติการในปงบประมาน ๒๕๖๐ 

 

 

15. เม่ือวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สํานักงาน ปปช.(ปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ) ประจําจังหวัดนครพนมรวมกับวิทยาลัยสงฆนครพนมไดจัดการประชุมสัมมนาในหัวขอ 

"โครงการพุทธธรรม: นําตานคอรรัปชั่น" ณ โรงแรมไอโฮเต็ล อําเภอเมืองนครพนม โดยไดรับความ

เมตตาจากทานเจาคุณพระศรีธรรมภาณี ผูอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 

16. วันอังคารท่ี ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐พระราชวรเมธี ดร.รองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน โครงการครูพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน  

 

 

17. วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นประชมุคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ . ณ หองประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร

สํานักงานอธิการบดี 

 

 

18. วันศุกรท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝาย

วิชาการ เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสอบวัดผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 

(สวนกลาง) ประจําปการศึกษา ๒/๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ หองประชุม 

๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี มจร วังนอยอยุธยา 



 

19. ในวันท่ี ๒๒มีนาคม ๒๕๖๐พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร อธิการบดี ไดมีมีหนังสือแจงตามสวนงานแลว เชิญ

คณาจารย จนท.ฝายฆราวาส แตงชุดปกติขาว ไปรวมงานสมโภชนายกสภาฯ ท่ีวัดมหาธาตุ ทา

พระจันทร โดยมี รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม เปนหัวหนา 

 

 

20. พระเทพโกศล ประธานสภาวิทยาเขต มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม เปน

ประธานประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เรื่องแจงรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรพุทธ

ศาสตรบัณฑิต รุนท่ี ๖๒ จํานวนนิสิตของวิทยาเขตเชียงใหม วิทยาลัยสงฆลําพูน 

 

 

21. พระพรหมบัณฑิต กลาวสัมโมทนียกถาในพิธีฉลองครบรอบ ๔ ป ท่ีสมเด็จพระสันตปาปาองคปจจุบัน

ไดรับเลือกเปนโปปหรือประมุขสูงสุดแหงคริสตจักโรมันคาทอลิก โดยพิธีจัดข้ึน ณ โบสถอัสสัมชัญ 

กรุงเทพมหานคร 



 

 

22. วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ “การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือ

พัฒนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอีสานใต” (The Research on the Buddhism for 

Development of Cultuer in South Isan) 

 

 

23. โครงการปฎิบัติวิปสสนากัมมัฎฐาน พระนิสิต ท่ีสํานักสงฆแมลาน อ.แมลาน จ.ปตตานี ประจําป๒๕๖๐ 
กิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆปตตานี 

 

 

 
24. เม่ือวันท่ี๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐พระเดชพระคุณพระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต 

และรองเจาคณะภาค ๖เปนประธานเปดงานและบรรยายพิเศษโครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 
รุนท่ี ๖๒ ประจําภาคเหนือ ระหวางวันท่ี๑๙ – ๒๑ มีนาคม๒๕๖๐ณ มจร วิทยาเขตแพร  

 



 
25. พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปน

ประธานเปดการประชุมเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๐ โดยมีพระเทพสิงหวราจารย รองอธิการบดี กลาวตอนรับ ณ หองประชุมชั้น ๓ มหาวิทยามหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม เม่ือ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 

 

 
26. วันอังคารท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ผูบริหารและคณาจารย เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย 

หัวขอเรื่อง การเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต , ดร. 
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร ณ หองประชุมพระพรหมสิทธิ ๑๐๑ อาคารเฉลิมพระเกีรยติ 

วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 
27. วันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูสิริเจติยานุกิจ ดร. ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครพนม ไดถวายการ

ตอนรับ พระสุวรรณเมธาภรณ รองอธิการฝายแผนและพัฒนา พรอมคณะ จากกองแผนงาน สํานักงาน

อธิการบดี เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอเรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ

การ เพ่ือพัฒนาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ และเพ่ือความเขาใจในการจัดทําแผนการจัดการ

งบประมาณ 



 

28. วันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี เปนประธานมอบโลรางวัลวัดท่ี

ผานเกณฑการจัดการสิ่งแวดลอม จัดโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมี พลเอก 

สุรศักดิ์ กาญจนรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอม ขาราชการ

ในกระทรวงฯ เดินทางมารวมงานในครั้งนี้ดวย ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

29. วันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย บรรยายพิเศษเรื่อง " พุทธศาสนา กับ ความม่ันคงของชาติ " ในโครงการหลักสูตร

เสาหลักเพ่ือแผนดินเกียรติยศ รุนท่ี ๓ (สกพ.๓) หลักสูตรเสาหลักเพ่ือแผนดิน ผูนําระดับสูงดาน

การเมืองการปกครอง รุนท่ี ๔ (สมพ.๔) ณ หองประชุม ๔๐๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี 

 

 

30. ระหวางวันท่ี ๒๙ – ๓๑มีนาคม ๒๕๖๐การอบรมสัมมนาการพัฒนาตนเองเพ่ือเปนนักสื่อสารท่ีมี

ประสิทธิภาพขององคกร จัดโดยกองสื่อสารองคกร มีพระเดชพระคุณพระราชวรเมธี ,ดร.รองอธิการบดี

ฝายบริหาร เปนประธานเปดงานและบรรยายพิเศษ ใจความสําคัญกลาวถึงบทบาทของนักสื่อสาร การ

จัดทําขอมูลใหรอบดาน การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพหลายชองทาง และการสื่อสารดวย KM รวมถึง

การจัดลําดับภาระงานงานหลัก งานรอง และงานพิเศษ งานในหนาท่ี 



 

31. พระเดชพระคุณพระราชวรเมธี,ดร.รองอธิการบดีฝายบรหิาร เปนประธานเปดงานและบรรยายพิเศษ 

ใจความสําคัญกลาวถึงบทบาทของนักสื่อสาร การจัดทําขอมูลใหรอบดาน การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ

หลายชองทาง และการสื่อสารดวย KM รวมถึงการจัดลําดับภาระงานงานหลัก งานรอง และงานพิเศษ 

งานในหนาท่ีตองทําใหดีเรียบรอย ชวยงานรองและงานพิเศษท่ีเก่ียวของก็จะทําใหองคกรเจริญ เนน

คุณภาพ คุณธรรม และทันสมัย 

 

 

32. วันท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐workshop Photoshop การออกแบบและเทคนิคเบื้องตนในภาคเชา 

เทคนิคพิเศษในภาคบาย โดย อ.วารินทร เทวินบุรานุวงศ ผุเชี่ยวชาญการออกแบบและผลิตสื่อโฆษณา 

ซ่ึงมาสอนผูเขารวม การอบรมสัมมนาการพัฒนาตนเองเพ่ือเปนนักสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพขององคกร 

จัดโดยกองสื่อสารองคกร ณ หอง c๑๑๕ โซนC อาคารเรียนรวม 

 

 

33. การอบรมสัมมนาการพัฒนาตนเองเพ่ือเปนนักสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพขององคกร จัดโดยกองสื่อสาร
องคกร ระหวางวันท่ี ๒๙ – ๓๑มีนาคม ๒๕๖๐ สัมมนาหัวขอ "การสื่อสารเพ่ือองคกรสันติสุขประสาน
ใจ" โดยพระอาจารยปราโมทย วาทโกวิโท กิจกรรมเต็มไปดวยความสุข สนุก และไดขอคิดในการ
ทํางานการอยูรวมกันกับผูอ่ืน และอ่ืนๆอีกมากมาย จากนั้น พระเมธีธรรมาจารย รองอธิการบดีฝาย
ประชาสัมพันธและเผยแผ เปนประธานใหโอวาทและกลาวปดกิจกรรม ณ หองประชุม ชั้นg อาคาร 
มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



เมษายน ๒๕๖๐ 

 
1. " อธิการบดีย้ําวิถีพุทธตอง ซ่ือสัตย รับผิดชอบเห็นคุณคาเวลา : หลุมพรางของไทยแลนด ๔.๐ : 

สรางนวัตกรรมวิทยาลัยอาชีววิถีพุทธ : สรางความนาเชื่อถือดานคุณธรรมจริยธรรม : ไทยแลนด 

๔.๐ ตองการคนดีนาเชื่อถือดานคุณธรรม : การเกิดของสถานศึกษาวิถีพุทธ "  

 

 

2. วันพุธท่ี ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐คณะสังคมศาสตร จัดโครงการเสริมหลักสูตรกิจกรรมปจฉิมนิเทศ 

รวมกับ ดํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และกองกิจการนิสิต สํานักงาน

อธิการบดี โดยมี พระครูปริยัติกิตติธํารง คณบดีคณะสังคมศาสตร เปนประธานในพิธีเปด ตอมา

กิจกรรม "ขอคิดเพ่ือชีวิตกาวเดิน" ไดรับฟงขอคิดดีๆในการทํางานภาพนอกมหาวิทยาลัยจาก 

คณาจารยคณะสังคมศาสตร ณ หองเธียรเตอร โซนB อาคารเรียนรวม 

 

 

3. ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี วิทยาเขตนครสวรรค นําโดยพระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. รอง

อธิการบดี เขารวมโครงการตรวจเยี่ยมผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนของสวนงาน

ภายใน มจร วิทยาขตนครสวรรค โดย กองกิจการวิทยาเขต รวมกับ กองแผนงาน สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 

4. วันศุกรท่ี ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.พระราชวรเมธี ดร.รองอธิการบดีฝายบริหาร 

มจร เปนประธาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี มจร วัง

นอย อยุธยา 

 

 

5. ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ เปนประธานปดการแขงขันกีฬาทัวรนาเมนต

ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม ๑๒ สถาบัน ครั้งท่ี ๗ ประจําป ๒๕๖๐ พรอมมอบธงใหกับ

เจาภาพแขงขันครั้งท่ี ๘ ป ๒๕๖๑ มีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลนราช

มงคลลานนา และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตลานนา ( มมร. ) ณ สนามอินทนิน 

มหาวิทยาลัยแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

 

 

6. มจร.วิทยาลัยสงฆนครลําปางรวมเดินขบวนอัญเชิญพระแกวดอนเตาพระคูเมืองลําปาง แหสลุง

หลวง ประจําป ๒๕๖๐ณ จังหวัดลําปาง 

 



 

7. พระเดชพระคุณ พระเทพกิตติโมลี ผจล.เบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม และ เจาอาวาสวัดศรีนครินท

ราราม สวิตเซอรแลนด เดินทางมาเยี่ยม วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มจร และมอบทุนการศึกษา 

๗๐,๐๐๐บาท โดยมีพระราชธรรมสารสุธี ผอ.วส.ศรีสะเกษ และคณะถวายการตอนรับ 

 

 

8. วันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

พระราชวรเมธี ดร.รองอธิการบดีฝายบริหาร มจร เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการ

การเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ ณ หองประชุม 

๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี มจร วังนอย อยุธยา 

 

 

9. เม่ือวันท่ี19 เม.ย.60 เวลา09.30 น.ณ กระทรวงศึกษาธิการ พระเดชพระคุณพระราชวรมุนี ,ดร.

รองเจาคณะภาค6,รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและ รก.ผูอํานวการสถาบันภาษา เปนผูแทน

คณะสงฆประชุมรวมกับปลัดกระทรวง/สกอ./สพฐ./สนง.พุทธศาสนาแหงชาติ เพ่ือทบทวน

ปรับปรุง พรบ.พระปริยัติธรรม ตามมติ ครม.เพ่ือกลับนําเขาใหครม.พิจารณาอีกครั้งกอน

ประกาศใชตามข้ันตอนตอไป 



 

10. วันท่ี ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ : เวลา ๐๘.๓๐ น. ฝายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครนาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ไดจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศนิสิตผูสําเร็จการศึกษา ประจําป ๒๕๖๐ 

 

 

11. วันจันทรท่ี ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระราชวรเมธี ดร.รองอธิการบดีฝาย

บริหาร มจร เปนประธานการประชุมใหญสามัญประจําปกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ้ึงจดทะเบียนแลวประจําป ๒๕๖๐ ณ หองเธียเตอร โซน C อาคารเรียน

รวม มจร วังนอย อยุธยา 

 

 

12. นท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ พระเดชพระคุณ พระราชธรรมสารสุธี ดร. ผอ.วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ

เมตตาเปนประธานจัดพิธีซอมรับปริญญาบัตรสําหรับบัณฑิตรุน ท่ี ๑๑ ของวิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 

รุนท่ี ๖๒ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย ณ หองประชุมพระมงคลวุฒ อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหมทุกทาน ในการนี้ยัง

ไดรับเมตตาบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติศาสนกิจรูปแบบใหม โดย พระมหาประยูร โชติวโร ผอ.กอง

กิจการนิสิต มจร.ขอบคุณในความเมตตา 



 

13. โครงการการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนแผนการเรียนรู สําหรับนิสิตสาขาสังคมศึกษาและสาขา

การสอนภาษาอังกฤษท่ีจะออกฝกปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา ในปการศึกษา 2560 นี้ โดยมี

พระครูสิริเจติยานุกิจ ดร. ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครพนม เปนประธานในพิธี  

 

 

14. วันพุธท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.อธิการบดีเปน

ประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครั้งท่ี ๓/

๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี มจร วังนอย อยุธยา 

 

 

15. วันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐น.พระพรหม ศ.ดร.อธิการบดีเปนองค

ประธานในประชุมเตรียมความพรอม คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการสมาคม มหาวิทยาลัย

พระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งท่ี ๓ และ พิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก

ประจาํป ๒๕๖๐ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี มจร วัง

นอย อยุธยา 



 

16. ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ พระเดชพระคุณพระราชธรรมสาสุธี ผอ.วส.ศรีสะเกษ เมตตากลาวเปดและ

บรรยายพิเศษ โครงการสงเสริมศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ของคณะสงฆจังหวัดศรีสะ

เกษ,ยโสธร จํานวน๗๑๑รูป มีพระพระคุณพระอุดมปญญาภรณ รองผอ.วส.ศรีสสะเกษฝายบริหาร

เมตตากลาวปดโครงการ ขอบพระคุณพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทุกรูปครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 

1. วันจันทรท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนองคประธานในการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการ

ประชุม ( Proceedings) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และ

สาขาวิชาการรัฐประศาสนศาสตร 

 

 

2. วันจันทรท่ี ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนประธานมอบราวัลจํานงค ทองประเสริฐ แกผูมีผลงาน

ดีเดน เนื่องในงานวันจํานงค ทองประเสริฐ ครั้งท่ี ๑๕ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๕๐ พรรษา 

สมเด็จพระปยมหาราช (มหาจุฬาบรรณาคารชั้น ๔) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

3. วันจันทรท่ี ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการฝายจัดสถานท่ีจอกรถ

และงานจราจร ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ วันอังคารท่ี ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอง

ประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี มจร วังนอย อยุธยา 



 

4. การสัมมนา เรื่อง มิติใหมการพัฒนากิจการคณะสงฆในยุค Thailand ๔.๐โดย พระเมธีธรรมาจารย 

รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแพร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระศรีธวัช

เมธี รองผูอํานวยการศูนยอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

5. วันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ ไดจัดตั้งข้ึนเพ่ือจัดการศึกษาวิชาการทาง

พระพุทธศาสนาระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับนักศึกษานานาชาติท่ัวโลกท่ีสนใจศึกษาพระพุทธศาสนา

และศาสตรสมัยใหม จากการท่ีเปนสถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติจึงไดมีการจัดการ

ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ รวมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนําเพ่ือจะไดใหนิสิตนักศึกษาและผูท่ี

มีความสนใจ ไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนองคความรู ความเห็น กับนักวิชาการท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

จะไดพัฒนาองคความรู และประสบการณในดานพุทธศาสตรและศาสตรสมัยใหม ณ หองเธียเตอร 

โซนซี อาคารเรยีนรวม มจร วังนอย อยุธยา  

 

 

6. ๕ พ.ค.๖๐ พระเดชพระคุณหลวงพอเจาคุณพระราชธรรมสารสุธี ดร.รองจจ.ผอ.วิทยาลัยสงฆศรีสะ

เกษ เมตตาเปนประธานสงฆสวดถวายเปนพระราชกุศลฯ คณะสงฆจังหวัดศรีสะเกษ ท่ีวัดสโรงใหญ 

อ.อุทุมพรพิสัยในการนี้หลวงพอเมตตามอบตราตั้งไวยาวัจกรวัดสองทานและมอบขาวสาร๔๐ถุง

อนุเคราะหโยมในสังกัดวัดโดยพระมหาขุนทอง เขมสิริ ดร.เจาอาวาสวัดสําโรงใหญ อ.ประจาํศูนย

บัณฑิต วส.ศรีสะเกษ เมตตาเอ้ือเฟอมา กราบอนุโมทนา และมีทานสุริยัน สารบุตร ผอ.สนง.พุทธ จว.

ประธานฝายคฤหัสถ พระสงฆสามเณร สาธุชนรวมพิธีจํานวนมาก 



 

7. พระเดชพระคุณ "พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร." อธิการบดี มจรมีหลักคิดในการเผยแผศาสนาท่ีเปน

นโยบายอยางชัดเจน เรียกวา “ธรรมประกาศโนบาย” หรือวิธีประกาศธรรม ๕ขอ เปนนโยบายการ

เผยแผพระพุทธศาสนาท่ีทานประยุกตมาจากพระพุทธพจนท่ีพระพุทธเจาทรงประทานใหแกพระ

อรหันต ๖๐รูป เพ่ือไปทําหนาท่ีพระธรรมทูตในการออกไปประกาศพระพุทธศาสนา ประกอบกับ

ประสบการณของพระพรหมบัณฑิตในการทําหนาท่ีเผยแผพระพุทธศาสนาท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ ทานจึงไดตกผลึกทางความคิดจากพระพุทธพจนและประสบการณออกมาเปนนโยบาย

การเผยแผพระพุทธศาสนาท้ัง  

 

 

8. พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ฐานะประธานสมาคมวิ

สาขบูชาโลก CBT เปดเผยวา ปญหาอยางหนึ่งในการเผยแพรพระพุทธศาสนา คือ เรื่องของการ

รวบรวมหลักธรรมคําสอนของพระบรมศาสดา มีความแตกตางกันท้ังลักษณะทางกายภาพ ภูมิศาสตร 

และท่ีสําคัญคือคําสอนของแตละศาสดานั้นมีรากเงาไมเหมือนกัน ไมวาจะเปนนิกาย เถรวาท 

มหายาน และวัชรยาน จึงมีการถกเถียง ไมยอมรับซ่ึงกันและกัน ท่ีผานมามีการแปลคําสอนไปคนละ

ทิศละทางตามความเชื่อท่ีแตกตางกัน ขาดการจัดเรียงเปนหมวดหมู ขาดการยอมรับซ่ึงกันละกันไมมี

เอกภาพ 

 



 

9. วันเสารท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐การประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา

นานาชาติ ครั้งท่ี ๓ ระหวาง ๖-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา ภายใตหัวขอ " สติ : วิถีปฏิบัติและวิถีแหงการประยุกตบนฐานแหง

ความกรุณา " 

 

10. พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ฐานะประธานสมาคมวิ

สาขบูชาโลก CBT เปดเผยวา ปญหาอยางหนึ่งในการเผยแพรพระพุทธศาสนา คือ เรื่องของการ

รวบรวมหลักธรรมคําสอนของพระบรมศาสดา มีความแตกตางกันท้ังลักษณะทางกายภาพ ภูมิศาสตร 

และท่ีสําคัญคือคําสอนของแตละศาสดานั้นมีรากเงาไมเหมือนกัน ไมวาจะเปนนิกาย เถรวาท 

มหายาน และวัชรยาน  

 

 

11. นท่ี 6 พฤษภาคม 2560 : สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

เสด็จทรงเปด งานวันวิสาขบูชาโลก วันสําคัญสากลโลก ครั้งท่ี 14 ณ หอประชุม มวก ภายใน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ภายในงานมีกิจกรรมวิชาการ

หลากหลาย มีการประชุมพหุภาคีระหวางสมาชิก สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ซ่ึง

มาจากหลายหลายประเทศรวมกันประชุม 

 



 

12.  พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปดเผยภายหลังการ

จัดประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติครั้งท่ี 3 เนื่องในวันวิ

สาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก รวมกับผูนําชาวพุทธและพุทธศาสนิกชนท่ีเขารวมประชุมจาก 84 

ประเทศท่ัวโลก ระหวางวันท่ี 6-8 พฤษภาคม ภายใตหัวขอ “สติ:วิถีปฏิบัติและวิถีแหงการประยุกต

บนฐานแหงความกรุณา” ท่ีท่ีศูนยประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ วา การประชุมวิชาการนานาชาติ

สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติครั้งท่ี 3 


