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ตุลาคม พ.ศ.2558 

 

 

1. วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ช้ัน๔ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 

2. สถาบันภาษาจัดการประชุมเตรียมงานวันวิสาขบูชาโลก โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ศ ,ดร อธิการบดี 
มจร.เ ป็นประธาน รวมไปถึงผู้บริหาร มจร เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งมีมติว่าจะจัดวันวิสาขบูชาโลกปีน้ีในวันท่ี ๑๗ -๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 

 

3. คณะกรรมการศึกษาข้อมูลและตรวจความพร้อมการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จะเข้าตรวจความพร้อมฯ มจร.
ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ โดยมีพระราชวรเมธี ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร. 
เป็นประธาน ในวันจันทร์ที่๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
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4. วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ได้มีการการประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารส านักงานอธิการบดี 
 

 

5. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จัดสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รุ่นที่ ๒) ศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยวิทยาเขตแพร่ 
 

 

6.๑๐ ต.ค. ๕๘ พระพรหมสิทธิ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นผู้แทนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ
พระสังฆราช ในการบ าเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระอาจารย์มหา ดร.ผ่อง สะมาเลิก อดีตประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนา
สัมพันธ์ลาว ณ ศาลาวัดองค์ตื้อ นครเวียงจันทน์ 
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7.เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ท าเนียบรัฐบาล ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 
มจร ได้เป็นผู้แทนอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบในการต้อนรับบุคคลส าคัญที่เดินทางมาเยือนประเทศ
ไทยอย่างเป็นทางการ 

 

8. ในวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ สถาบันภาษา ได้จัดการประชุมสรุปและรายงานผลการด าเนินการจัดการเรยีนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น รหัสวิชา ๐๐๐ ๑๑๖ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดตารางสอน ระดับปริญญาตรี ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ 

 

 

9. มจร จัดพิธีท าบุญครบรอบ ๘ ปี มรณภาพ หลวงพ่อปัญญานันทะ ในวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ 
น. โดยมีพระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการบริหารอาคาร๙๒ปี 
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10. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระโสภณวิชราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ร่วม 
ฉลอง ๙๐ ปี ก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์จีน เมืองเซี๊ยะเหมิน มณฑลฟูเจี้ยน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

 

11. วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการระบบการจัดท างบประมาณด้วย
ระบบ MIS ณ ห้องประชุม ๔๐๑ 

 

12. 21 ต.ค.58 พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจต่างประเทศ ผู้แทน มจร พร้อมด้วย ผช.ธวัชชัย สมอเนื้อ นายอุดร 
เขียวอ่อน รอง ผอ.กองวิเทศ พม.สมเกียรติ ยุตติโก ร.ร. พอ. มร เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ทางวิชาการระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ณ โรงแรม Amari 
watergate 
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13. วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ได้มีการประชุม คณะกรรมการจัดงานวันสมเด็จพระปิยมหาราชร าลึก 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานให้ออกมาพร้อมและดีที่สุด ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารส านักงานอธิการบดี 

 

14. ๒๒ ต.ค.๕๗ พระโสภณวชิราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต ประชุม
คณะอนุกรรมการฝ่ายเชิญผู้น าทางพระพุทธศาสนาโลก ผู้น าศาสนาอ่ืน และผู้น ารัฐบาลที่เกี่ยวข้อง และคณะอนุกรรมการฝ่าย 
จัดโครงการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตไทยท้ัง ๔ ทวีป 

 

15. วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. ผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ทุกส่วนงาน ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคเข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาในวันปิยมหาราช น้อมถวายราชสดุดี แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
๕ ณ หอพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
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16. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีบัญชาให้ พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. กรรมการมหาเถร
สมาคม ปฏิบัติศาสนกิจแทน ร่วมประชุม "The Fourth World Buddhist Forum 

 

17. วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๕๘ รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ จัดสถานที่ตรวจสุขภาพประจ าปี ๒๕๕๘ ส าหรับบุคลากร 
มจร. พระภิกษุ และ ฆราวาส โดยวันน้ีเป็นการตรวจของฆราวาส ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น จนถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. 

 

 

18. ห้องพุทธเมตตา สถาบันภาษา วังน้อย: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นเจ้าภาพในการ
จัดการประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลาง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ โดยมีท่านพระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
เป็นประธาน 
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19. วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้
ต้อนรับพระสงฆ์ศรีลังกา ๖๐ รูป ในโอกาสที่ ประธานาธิบดีสิสิเสนะ แห่งศรีลังกา เดินทางมาเช่ือมความสัมพันธ์ ๖๐ ปี 
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับศรีลังกา 
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พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

 

1. ในวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อม
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี มจร ร่วมพิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐาน ช่ัวคราวระหว่าง
วันท่ี ๑ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมใหญ่ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

 

2. วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายพิเศษเรื่อง การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
(ปปส.) 

 

3. ๔ พ.ย. ๕๘ พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง ความสุข
มวลรวมประชาชาติ ณ เมืองปาโร ประเทศราชอาณาจักรภูฏาน โดยรัฐบาลภูฏานเป็นผู้อาราธนา พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ
ท่ามกลางผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาชาติ 
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4. พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจร. ตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตพัฒนาอาสาชาวเขา และเป็นประธานทอดกฐินสามัคคี
สมทบทุนสร้าง อาคาร๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร ในวันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดห้วยบง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.
เชียงใหม ่

 

 

5. วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. มีการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

 

 

6. วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. มีการประชุมกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ 
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7. มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน และเรือนจ าจังหวัดน่าน ท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) "โครงการเปิดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี" โดยมีพระราชปัญญาภรณ์ ดร. อาจารย์ประจ า วส.นครน่าน-พระราชวรมุนี ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

 

8. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดพิธีมอบโล่รางวัล "เชิดชูเกียรติอันดับหนึ่ง" 
แด่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันสถาปนา สนง.ป.ป.ช. ครบรอบ ๑๖ ปี โดยมี รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์
ธนาคม ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มจร. เป็นตัวแทนรับมอบ ๑๗ พ.ย.๒๕๕๘ 

 

 

9. วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐น.มีการประชุมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันท่ี ๑๙ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
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10. วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน น าเสนอ
ผลการประเมินแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและผู้บริหารส่วนงาน ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ช้ัน ๔ 
อาคารส านักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา 

 

 

11. เมื่อวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้มีพิธีสมโภชพระประธาน(พระพุทธธรรมวิจิตรศาสดา) และทอดกฐินสามัคคี อนุสรณ์ 
อายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต 

. 

 

12. วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. ได้มีพิธีบ าเพ็ญกุศลครบ ๑ปี ของ Most Venerable Kok 
Kwong โดยมี พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. เป็นประธานในการบ าเพ็ญกุศลในครั้งนี้ และยังมีการถวายเพลจาก แม่ชีทองสุข และ
คณะ ณ อาคารหอฉัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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13. วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ได้มีพิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประจ าปี พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ล าไทร อ.วังน้อย 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

 

14. พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดี มจร. เจ้าอาวาสวัดประยุรฯ ปาฐกถาธรรมแก่ผู้เข้าบวชเป็น
ภิกษุและภิกษุณีมหายาน ตามค าอาราธนาของพระธรรมาจารย์ใหญ่ ดร.เหยียน จง นายกพุทธสมาคมไต้หวัน จีน ณ วัดสุริยัน
จันทรากรรมฐาน เมืองเกาสง ไต้หวัน (๒๗ พย.๕๘) 

 

 

15. พิธีปิดงานกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย "อุบลราชธานีเกมส์ ครั้งที่ ๑๐" และได้มอบธง
มหาวิทยาลัย ให้แก่ โซนสีน้ าเงิน (ภาคเหนือ) ประกอบด้วย วข.เชียงใหม่, วข.พะเยา, วส.ล าพูน, วส.นครล าปาง, วส.น่านเฉลิม
พระเกียรติ, วส.เชียงราย ด าเนินการแข่งขันในครั้งต่อไป โดยการแข่งขันกีฬาในปีน้ี แบ่งออกท้ังหมด ๖ ส ี
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16. วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. มีการประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่าง
รัฐธรรมนูญ โดยมี พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องเธียเตอร์โซน C อาคารเรียนรวม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

1.วันพุธที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. มีการประชุมสภาวิชาการ ณ ชั้น ๔ อาคารส านกังานอธิการบดี 

 

 

2. วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ พิธีลงนามถวายพระพร และเจริญพระพทุธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวามหาราช 
ประจ าปี ๒๕๕๘ 

 
3. อธิการบดี มจร พระพรหมบัณฑติร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(International Anti-Corruption Day) ระหว่าง ๘ -๙ 
ธ.ค. ๒๕๕๘ในฐานะอนุกรรมการขบัเคลื่อนการป้องกันการทุจริต ป.ป.ช. ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
ฯ แจ้งวัฒนะ กทม 
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4. ส านักพระราชวัง ร่วมกับส่วนงานราชการ จัดพิธี "ซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก" ซ้อมเสมือนจริง คร้ังที่ ๓ จ านวน ๑,๔๔๙ คน จากวัดบวรนิเวศวิหารไปวัด
เทพศิรินทราวาส ๑๐ ธ.ค.๒๕๕๘ 

 

 
 

5. วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้มี งานเลี้ยงขอบคุณและมอบใบประกาศนียบัตรคณะนักกีฬาโซนสีแดง 
"อุบลราชธานีเกมส์" คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๘ ณ อาคารหอฉัน มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 
 

6. วันพฤหัสบดทีี่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการเตรียมงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาภารกจิงานคณะสงฆ์ในการปฏิรูปพระพุทธศาสนา ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารส านักงานอธกิารบด ี
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7. พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน นิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 

 
 

8. พิธีเปิดโครงการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจ าปี ๒๕๕๘ 

 

 
 

9. ในวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้มีบัญชา จากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มี
บัญชาให้พระพรหมบัณฑิต ไปปฏิบัติหน้าที่แทน ในพิธีถวายพระเพลิงพระศพ ดร.มหาผ่อง (สมาเลิก) 
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10. วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้มีการประชุมผู้ประสานงานพระสอนศีลธรรมประจ าจังหวัดส่วนกลาง 
และเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการโครงการพระสอนศีลธรรมส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดี 

 

 

11. งานแถลงข่าว "สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธอานิสงส์สูงสุดร่วมสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ"   โดยมี
พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นตัวแทนของ
มหาวิทยาลัย 

 
12. ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดมความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาภารกิจงานคณะสงฆ์ในการ
ปฏิรูปพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๓ ณ อาคาร มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา 
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13. พระราชวรเมธี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร เป็นประธานปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน นิสิต
ระดับปริญญาตรี ประจ าปี ๒๕๕๘ เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ระหว่างวันที่ 
๑๗ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 
14. ประมวลภาพกิจกรรม "สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธอานิสงส์สูงสุดร่วมสร้างวัดมหาจุฬาลง
กรณราชูทิศ" ซึ่งมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี มีทั้งการบวชชีพราหมณ์ การท าบุญ การ
เดินขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ การสวเมนต์ การฟังปาฐกถา การฟังบรรยายพิเศษ จากพระพรหม
บัณฑิต,ศ.ดร อธิการบดี มจร. พระราชวรเมธี,ดร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร และ นายคฑา ชิน
บัญชร 
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มกราคม พ.ศ. 2559 

 

1. ประมวลภาพกิจกรรม "สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธอานิสงส์สูงสุดร่วมสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ" 
ซึ่งมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีการจัด
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 

 
2. วันพุธที ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดงาน วันมูลนิธิมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปีที่ ๕๒ ประจ าปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารส านักงาน
อธิการบดี 

 
3. วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 



20 
 

 
4. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ ๒๕๕๙ ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มจร 

 

 
5. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดหนูน้อยวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
จากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระเชตุพน ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ 

 
 

 
6. เปิดตัวหลักสูตรปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา แห่งแรกของประเทศไทย 
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7. 11 มค.59 เวลา 18.00 น. เสวนาโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 22 /2559 ณ ห้อง 205 
มจร. วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ 

 

 
8. วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พศ.2559 เวลา 9.30 น. 
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบปีงบประมาณ 2559 มจร. ครั้งที่ 1/2559 

. 
 

 
9. ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ นายประเสริฐ ค านวล ผู้ดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับค าสั่งให้ไป
ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและทรัพย์สิน จึงได้ส่งมอบงานที่รับผิดชอบให้ พระมหาสาธิต สาธิโต 
ผู้อ านวยการกองกลาง ด าเนินการต่อไป 
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10. วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ได้มีการประชุมแจ้งแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือชี้แจงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การควบคุม ติดตาม ประเมินผล ณ ห้อง
ประชุม ๔๐๑ อาคารส านักงานอธิการบดี 

 

 
11. วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรแนะแนวการศึกษา ระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุมคณะพุทธศาสตร์ โซน D ชั้น G อาคารเรียนรวม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

12. การประชุมมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
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หัวหน้าภาควิชาชุดใหม่ ๔ ภาควิชา ประกอบด้วย.-  
 

 
 

14. คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรม "ไหว้ครู" "สายใยรัก น้องส่งพ่ี" โดยในเช้าวันนี้ (วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙) 

 

 
 

15. วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารส านักงาน
อธิการบดี 
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16. ผู้สมัคร "นายกองค์กรบริหารนิสิต มจร.ส่วนกลาง ประจ าปี ๒๕๕๙" หมายเลข ๑ พระสุทธิชัย อธิฏฺฐาโน 
คณะพุทธศาสตร์, หมายเลข ๒ พระสิระพงษ์ พฺรหฺมปญฺโญ คณะครุศาสตร์, หมายเลข ๓ พระมหาณัฐพล กิตฺ
ติปญฺโญ คณะสังคมศาสตร์, เลือกตั้งโดยตรงของนิสิต ๑,๙๕๘ รูป/คน 

 

 
 

17. กิจกรรมภาคค่ า งานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า คืนสู่เหย้าชาว มจร ครั้งที่ ๑๑ โดยมี พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.
อธิการบดี มจร เป็นประธานในพิธีและกล่าวสัมปสาทนียกถา แก่ศิษย์เก่า มจร ซึ่งภายในงานมีการจับรางวัล
พิเศษจาก คณะผู้บริหาร และร่วมร้องเพลงสร้างความสนุกสนาน , มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ 
ณ ลานหน้าหอประชุม มวก๔๘ พรรษา 

 
 

 
18. มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปีที่ ๕๒ ประจ าปี ๒๕๕๙ เพ่ืออุทิศส่วนกุศลแก่เจ้าของทุนผู้วายชนม์ 
และถวายทุนการศึกษาแด่พระนิสิต 
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19. วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดส านักงานกองนิติการ มจร 

 

 
20. ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ คณะผู้บริหารจากส่วนกลางเดินทาง ประเมินเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล
เพ่ือยกฐานะเป็นวิทยาเขต ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

 
 

 
21. วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ แด่ พระโพธิญาณวิเทศ (ปสนฺโน ภิกขุ) และฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาจิตใจในสายตาพระ
ตะวันตก" ณ ห้องประชุม โซน ดี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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22. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมนิสิต 

 

 
23. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมนิสิต หลักสูตร
นานาชาติ นิสิตเข้าร่วม ๒๕๐ รูป/คน 
 

 

24. วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘  แถลงข่าว “จัดงานวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๓/ ๒๕๕๙” 
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25. ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาจุฬาฯ และประธานกรรมการสมาคมสภา
สากลวันวิสาขบูชาโลก ได้นัดประชุมคณะกรรมการ และได้ก าหนดวันจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกครั้งที่ 
๑๓ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 

 
26. ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต มจร.วิทยาลัยสงฆ์ล าพูนร่วมงาน "เหลียวหลัง แลหน้า 
วิถีหน้าหมู่ คนหละปูน" 

 

27. กลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ ส านักส่งเสริมฯ จัดงานสุขสันต์วันปีใหม่ จิตสดใส หัวใจบริการ ท างาน
เป็นสุข ให้แก่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จ 

 



28 
 

 
28. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดประชุมสรุปผลโครงการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

 

 

29. พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผช.ฝ่ายตรวจสอบ และอาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ ได้รับมอบงานใน
ต าแหน่ง หน.ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ ต่อจากนายผดุง วรรณทอง รก.
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาฯ คนเก่า 

 

 

30. การเลือกตั้ง นายกองค์กรบริหารนิสิต ปี ๕๙ ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ชั้นล่างโซน c อาคารเรียน
รวม มจร 
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31. ในวันพุธที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม แสดงความยินดี พระสรวิชญ์ อภิปญฺ
โญ อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มจร. ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง "หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว คณะครุศาสตร์" 

 

 
32. พิธีเปิดโครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตราณ ณ วัดคีรีโสภณ– เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต าบลหนองบัว อ าเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ 

 

 
33. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จัดกิจกรรมฟังการบรรยายพิเศษเพ่ือเพ่ิมความรู้แก่นิสิต 

https://www.facebook.com/cadmcu/photos/pcb.3834489723327003/3834489646660344/?type=3
https://www.facebook.com/cadmcu/photos/pcb.3834489723327003/3834489646660344/?type=3


30 
 

 
 

34. เมื่อวันที่ 30 ม.ค.59 เวลา09.30น. ได้ร่วมถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระราชวรเมธี รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร มจร และพระเดชพระคุณพระราชธรรมสารสุธี ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษและ รองเจ้า
คณะจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งสองรูปได้เมตตามาให้ก าลังใจและโอวาทธรรมแก่ลูกสามเณรและเนกขัมมจาริณีของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศึกษาศรีสะเกษและโรงเรียนมัธยมจุลมณีศึกษา 
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กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

 

1.วันพฤหัสบดีที่  ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.  การประชุมสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารองค์กร 
กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารองค์กร 

 

2. พิธีท าบุญอายุ ครบรอบ ๖๐ ปี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดพิธีท าบุญอายุ ครบรอบ ๖๐ ปี รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ ผู้อ านวยการ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา, รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ 

 

 

3.วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง โดยการน าของพระเดชพระคุณ พระราชธรรมาลังการ ผู้อ านวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ 
นิสิต ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันท่ี ๒๘ ม.ค. - ๖ ก.พ. ๕๙ 
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4. พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร กรรมการ มส. พร้อมด้วยรองธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผอ.สถาบันภาษา ผอ.
ส านักทะเบียนฯ รอง ผอ. วิทยาลัยนานาชาติ รอง ผอ.สนง.อธิการบดี ผอ.ส่วนบริหาร ศูนย์อาเซี่ยนศึกษา รอง ผอ.สนง.บริหาร 
ส านักส่งเสริมฯ พร้อมด้วยที่ปรึกษา ได้เดินทางไปร่วมงานประชุมวิชาการและเปิดวิทยาลัยพุทธศาสตรร์ัฐฉาน ๕ -๗ กุมภาพันธ ์
๒๕๕๙ ณเมืองตองจี รัฐฉาน เมียนมา 

 

 

5. เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร เป็นประธานประชุมผู้บริหาร
วิชาการ ส่วนกลางครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 

 

6. ๘ ก.พ.๒๕๕๙ พระโสภณวชิราภรณ ์(ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
น าผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้างสถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายานวัดโฝวกวงซัน ประเทศ
ไทย จากนั้นได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาหลักสูตรที่จะท าการเปิดสอนต่อไป 
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7. พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจร บรรยาย.."การปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน"  จัดโดย
สาขาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มจร ในวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐- ๑๑.๐๐ น. 

 

 

8. ช่วงบ่าย พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย ดร. ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม บรรยาย.."การปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน" ผศ.(พิเศษ) 
ร.อ.ดร. ประมาณเลิศ อัจฉริยปัญญากุล บรรยายเรื่อง "กฎหมายและมิติของพระพุทธศาสนา" โดยมี ดร.ยุทธนา ปราณีต เป็นผู้
ด าเนินรายการ จัดโดยสาขาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มจร ในวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

 

9. แมตช์แห่งเกียรติประวัติ...กับฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมล าพูนวอริเออร์ กับ ทีมมหาจุฬาฯล าพูนเอฟซี ซึ่งอาจเป็น
แมตช์ในฝันของนักเตะภูธรและใครต่อใครอีกหลายคน แต่ท่ีแน่ๆมันเป็นเกียรติส าหรับนักเตะมหาจุฬาฯล าพูน เอฟซี ที่จะได้ลง
สัมผัสกับเกมส์กระชับมิตรและกระทบไหล่กับนักเตะทีมขวัญใจมหาชนคนล าพูน ราชันโคขาว ล าพูนวอริเออร์ 
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10. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการกรอกข้อมูลลงในระบบ
ฐานข้อมูล CHE QA Online ในวันนี้ (วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 

 

 

11. วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร (กิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ) จัด
กิจกรรมแข่งขันโต้วาทีภาคภาษาอังกฤษชิงถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา 

 

 

12. โครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ร่วมสืบสาน มรดกใต้ มรดกไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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13. โครงการสัมมนานิสิตระหว่างปฏิบัติศาสนกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพุทธ
ชินราชวรธาดา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กลุ่มงานบริการการศึกษา 
จัดโครงการสัมมนานิสิตระหว่างปฏิบัติศาสนกิจ โดยมีพระศรีรัตนมุนี ,ดร. ผู้อ านวยการฯ เป็นประธานในพิธี
เปิด 

 

 

14. วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ : เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แถลงข่าวจัดงานสัมมนา
เสนอผลงานวิจัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๗ พร้อมต้อนรับนักวิชาการ 15 ประเทศ 

 

15. ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จัด "สัมมนาโครงการปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน" 
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16. เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. พระมหาประยูร โชติวโรผอ.กิจการนิสิต มจร และพระ
สรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร เป็นตัวแทนเข้าร่วมสัมมนา
เรื่อง "การส่งเสริมศาสนศึกษา" 

 

17. พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ธรรมทอล์คในงานมีเทศน์ มี
ทอล์ค ๕ ตอน "ความรักของพระพุทธเจ้า" ณ BCC Hall ชั้น ๕ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

 

18. วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีเปิดการอบรมบาลีก่อนสอบ ภาค ๒ ปีที่ ๑๘  
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติกา
ราม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมบาลีก่อนสอบ ภาค ๒ ปีที่ ๑๘ โดยมี พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี มีพระภิกษุสามเณรสมัครเข้า
รับการอบรมบาลีก่อนสอบจ านวน ๕๘๓ รูป/คน 
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19. พิธีถวายมุทิตาสักการะต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้ง เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย และพิธี
ท าบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๕๙ ปี แด่ "พระราชรัตนาลงกรณ์" เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย / รองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ณ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) หนองคาย วัน
จันทร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

 

20. ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คุณเฉลิมวิทย์ ลิ้มมงคลชัย คุณสุภาพ แสนล้อม และ นาวาอากาศเอก พัชรนันท์ 
นันทเสนีย์ มีศรัทธาถวายพระไตรปิฎก พร้อมตู้ ร่มและอุปกรณ์เครื่องเขียน แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ทั้งนี้โดยการติดต่อประสานงานของ พระปลัดนนท์ กิตฺ ติปญฺโญ 
ประธานสภานิสิต 

 

21. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร. ได้เข้าร่วมสัมมนาพระพุทธศาสนาเถร
วาท ครั้งที่ ๑ (the frist Theravada Buddhisr forum) โดยพุทธสมาคมสิบสองปันนา เมืองสิบสองปันนา 
มนฑลยูนนาน ประเทศจีน 
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22. วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ส านักงานตรวจสอบภายใน มจร ได้เป็น
เจ้าภาพในการจัดการประชุมคณะท างานโครงการจัดท าประมวลสาระ "ระบบติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ" ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

 

 

23. วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 

 

24. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้
ควบคุมงาน ส าหรับโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาเขตหนองคาย ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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25. คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย จัดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ประจ าปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ 
๑๘-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) จังหวัดหนองคาย 

 

 

26. วันนี้ 18 กุมภาพันธ์ 59 ดร.สมศักดิ์ สายหยุด รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และคณะ เวลา 08.00 น. 
เดินทางไปให้ก าลังใจ และมอบสิ่งของ แก่พระภิกษุ-สามเณร ที่เป็นนิสิตของวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ณ สนาม
อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง 

 

 

27. วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ส านักงานตรวจสอบภายใน มจร ได้เป็น
เจ้าภาพในการจัดการประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ" ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมี พระมหา
ไพรัชน์ ธมฺมทีโป ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบ กล่าวต้อนรับและเปิดประชุม ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคาร
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
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28. วิทยาลัยสงฆจ์ังหวัดศรีสะเกษจัดโครงการประเพณีเจดีย์ข้าวเปลือก๑๘-๑๙ก.พ.๕๙นี้โดยมีคณะสงฆ์และ
ชาวศรีสะเกษเมตตาร่วมบริจาคข้าวเปลือกกว่า๘๐ตัน 
 

 

29. บัณฑิตวิทยาลัย มจร จัดโครงการสัมมนาร่วมกับบัณฑิตศึกษา(ภายในประเทศ)ในวันเสาร์ ช่วงเช้า พระศรี
คัมภีรญาณ,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายเรื่อง " ทิศทางการ
บริการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มจร " 

 

 

30. พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายปลูก
ปัญญา โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปีที่ ๕ ซึ่งบริษัททรู คอเปอเรชั่นได้ใช้สถานที่ของ มหาวิทยาลัย จัด
งาน ๒ ป ี

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9
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31. เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับ 
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ หอจดหมายเหตุพุทธทาส ได้จัดงานสัมมนาเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๗ 
เรื่อง “ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา” (Cultural Geography in Buddhism) 

 

 

32. พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่ วมการ
สัมมนา และกล่าวให้โอวาทเกี่ยวกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ว่า การจัดท าให้มีหลักสูตร  โดยมีผู้เข้าร่วมเดินทาง
จาก มจร ส่วนภูมิภาคเข้าร่วมการสัมมนา ในเวลา ๑๖.๐๐ น. พร้อมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก วันที่ ๒๑ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

33. พระเดชพระคุณพระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ ป.ธ.9) รองเจ้าคณะภาค 12 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน
ฯ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร พร้อมพระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน เลขานุการ รจภ.12 วัด
พระเชตุพนฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมบาลีปีที่ 19 ณ สนามวัดวิเวก
อาคม อ.เมืองฉะเชิงเทรา สนามวัดเกาะเเก้วเวฬุวัน อ.ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 



42 
 

 

34. คณะด าเนินงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัย น าโดย พระครูสังฆรักษ์สวงค์ นาถสีโล อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ นายชัยวิวัฒน ลาไป อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ และคณะ ลงพ้ืนที่แนะแนว
การศึกษาต่อ ให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอคลองเขื่อน 

 

 

35. เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๙ พระเดชพระคุณพระราชวรมุนี,ดร(พล อาภากโร ป.ธ.๙) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นิสิต ได้มอบหมายให้พระมหาวิลัย สมาจาโร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต น าเจ้าหน้าที่และนิสิตหอพักนิสิต
ร่วมกิจกรรมท าความสะอาดหอพักร่วมกันในโครงการ"Big Cleanig Dormitory Day ครั้งที่ ๓" 

 

37. ในวันมาฆบูชา พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารน าพระสงฆ์และสามเณร เวียนเทียนวัน
มาฆบูชา ณ วัดต้นสน จ.อ่างทอง ในเวลา ๑๕.๓๐ น. วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 
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38. ๒๓ ก.พ.๕๙ ประชุมหารือความคืบหน้า การออกแบบปรับปรุงผังแม่บทวัดมหาจุฬาราชูทิศ โดยมีพระรา
ชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานที่ประชุม และมีผู้แทนสถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมประชุม ณ 
อุโบสถกลางน้ า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย 

 

39. วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้อง
ประชุม ๔๐๑ อาคารส านักงานอธิการบดี 

 

40. วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะสงฆ์จากวิทยาลัยหมินหนาน เมืองเซียเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
เดินทางมาพบปะแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเรียนการสอนกับผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ 
ห้อง ๒๐๕ 
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41. วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายจัดสัมมนา ปัญหาการใช้Social Network ของพระภิกษุในประเทศไทย โดยพระ
นิสิตชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

 

42. วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.  การประชุมส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธานเปิด
การประชุมส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

 

 

43. เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๕๙ พระเดชพระคุณพระราชวรมุนี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้เป็นประธาน
เปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง"การให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมสวัสดิการนิสิตชาว
ต่างประเทศ" และเมตตาบรรยายพิเศษ เรื่อง"พระสงฆ์กับการคาดหวังของสังคมไทย" 
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44. เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙ ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร มีการประชุมงานอ านวยการ
โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นท่ี ๒๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมี พระธรรมสุธี นายกสภา มจร เป็นประธาน
เปิดการประชุม พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร ประธานอ านวยการโครงการอบรมฯ พระพรหมสิทธิ ประธาน สนง.ก ากับ
ดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ 

 

 

45. ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เป็นประธานในพิธียกเสาเอก อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

46. อบรมหลักสูตรผู้ประเมณิคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรส าหรับผูบ้ริหาร วันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ 
- ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีพระศรีคัมภีรญาณ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
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47. วันน้ี 29 กุมภาพันธ์ 59 เวลา 11.00 น. คณะด าเนินการงานประชาสัมพันธ์วิทยาลยั ออกแนะแนวการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา มีนายชาญชัย วงศ์ถีระพงษ์ ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รอง
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวต้อนรับ และมีนักเรียน ม.6 เข้าร่วมจ านวน 260 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 

 

1.#วิทยาเขตนครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนดแนวทางสร้างความเขา้ใจกลยุทธ์ทางด้านการเงินและ
งบประมาณ ระหวา่งวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ ถึง วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 

2 #วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายมจร วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายจัดกิจกรรมการประกวด/แข่งขันผลงานนักเรียน นักศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างสรรคส์ังคมให้เกดิสนัติสุจอย่างยั่งยืน วันท่ี1 
มีนาคม ๒๕๕๙ 

 

 

3. ในวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ พระราชวรเมธี, ดร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ ประจ าสถานพยาบาล มจร โดยจะมีพิธีรับมอบอาคารให้วันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2?source=feed_text&story_id=3862843540491621
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2?source=feed_text&story_id=3862845243824784
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4. วันที่ ๒ มี.ค ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๒๐น.พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีน าคณะแม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี และลูกศิษย์จกประเทศ
ฮ่องกงกว่า ๔๐ ท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่เพื่อเดินทางไปอ.กัลยณาอวัฒนา จ.เชียงใหม่เพื่อตรวจเยี่ยมพระบัณฑิต
อาสาพัฒนาชาวเขา มอบทุนการศึกษาให้นิสิตแกนน าชาวพุทธ และตรวจดูความก้าวหน้าอาคารพระพรหมบัณฑิต 

 

 

5. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับสูง จัดขึ้นระหว่าง
วันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ ถึง ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ รวม ๓ วัน 

 

 

6 .  ป ร ะ ชุ ม ส ภ า วิ ช า ก า ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ร า ช วิ ท ย า ลั ย  ค รั้ ง ที่  ๓ / ๒ ๕ ๕ ๙   
วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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7. #วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร วันนี้ 4 มีนาคม 59 เวลา 09.30 น. คณะด าเนินการงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ออกแนะแนว
การศึกษาระดับปริญญาตรี ณ เขตอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 

8. วันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ (แรม ๑๒ ค่ า เดือน ๓) พระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์สมโภชสัญญา
บัตร พัดยศ พระราชาคณะชั้นสามัญ "พระโสภณพัฒนบัณฑิต" รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

 

 

9. วันอาทิตย์ที่ ๖ มี.ค. พ.ศ.๒๕๕๙ หลวงปู่พระราชธรรมาลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดล าปาง ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยสงฆ์นครล าปางได้เมตตาเป็นประธานพิธีเปิด การเสวนาวิชาการ  ในหัวข้อตื่นรู้ด้วยปัญญา ต่อภัยทาง
พระพุทธศาสนา  ณ วัดทุ่งม่านใต้ ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ล าปาง 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3?source=feed_text&story_id=3865235423585766
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10. พระราชวรเมธี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร เกียรติบัตร 
และทุนการศึกษา รุ่นที่ ๕๕ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 

 

11. #วิทยาเขตสุรินทร์ จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ครั้งที่ ๑ ระหว่าง วันที่ ๔-๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาเคารอเนกประสงค์ มจร.สุรินทร์ ใน
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 

 

12. พิธีลงนามปวารณาบุญ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระราชวรเมธี, ดร. รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานฝ่ายบรรพชิต มจร และ นางฉัตรพร ราฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธาน
ฝ่ายฆราวาส 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C?source=feed_text&story_id=3866952316747410
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13. โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (กิจกรรมแนะแนวการศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์ วันอังคารที่ ๘ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมี พระครูสังฆรักษ์ เอกภัทร อภิฉนฺโท ผศ.ดร. คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน 

 

 

14. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมีพระราชวรเมธี, ดร. 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานการประชุม ในวันอังคาร ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง ๔๐๑ อาคาร
ส านักงานอธิการบดี 

 

 

15. พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
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16. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) ว่าด้วยโครงการครัว
ต้นแบบ สงฆ์โภชนาดี ระหว่าง ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

17. คณะมนุษย์ศาสตร์ จัดประชุมโครงการจัดท า มคอ.๓ และ มคอ.๕ กับงานประกันคุณภาพการศึกษา วัน
พฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมีพระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท,ผศ.ดร. คณบดี
คณะมนุษยืศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม 

 

 

18. วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๓๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารส านักงาน
อธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา 
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19. เป็นอีกหนึ่งภาระกิจหลักที่เป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือ "จัด
การศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม" สถาบันการศึกษาของคณะ
สงฆ์แห่งนี้ นอกจากพผลิตบัณฑิตสร้างนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาภายในประเทศไทยแล้วยังมุ่งเน้นถึง 

 

 

20. วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีนักศึกษา เพ่ือ
กระชับความสัมพันธ์และร่วมมือร่วมแรงกันระหว่างนิสิต โดยมี ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการทั่วไป เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานข้าง มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

21. วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการก ากับนโยบายและแผน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยมี พระศรีรัตน
มุนี, ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
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22. มจร.วิทยาเขตสุรินทร์ พระมหาวิศิต ธีรว โส,ป.ธ.๙,ผศ. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์เป็นประธานในพิธี
เปิดการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งได้อาราธนา พระมหาสิตย์ อาภากโร ,ดร. ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน" 

 

23. ศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จัดสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 

 

24. พิธีเปิดป้ายและรับมอบอาคารสถานพยาบาลมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  "อาคารสถานพยาบาลมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย" ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออก (ด้านขวา) ของหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา การก่อสร้าง
อาคารสถานพยาบาล มจร แห่งนี้ได้รับความอุปถัมภ์โ่ดย มูลนิธิร่วมกตัญญู 
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25.พิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๒ เฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ และเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

 

 

26. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ 
ภาค รุ่นที่ ๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ มีนาคม ๕๙ 

 

27 .  #วิ ท ย าลั ย ส งฆ์ พุ ท ธ โ ส ธ ร  #พุ ท ธ โ ส ธ รป ริ ท ร ร ศน์  วั น นี้  13 มี น าคม  59 เ ว ล า  09.00 น . 
คณะด าเนินการงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ประกอบด้วย พระใบฎีกาพงษ์ศักดิ์ ขนฺติพโล นายชัยวิวัฒน ลาไป 
นายภูริทัต ศรีอร่าม นายสิทธิกร พันศิริ และนายทรงสิทธิ์ เทียบแสน 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3?source=feed_text&story_id=3875067412602567
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C?source=feed_text&story_id=3875067412602567
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28. สาขาวิชาชีวิตและความตาย ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ภายใต้การน าของ พม.สุเทพ สุทธิญา
โณ อาจารย์ประจ าภาควิชาจิตวิทยา และเครือข่ายคิลานธรรมจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ บทบาท
พระสงฆ์ในการเยียวยาผู้ป่วยและญาติ ..เยียวยาใจด้วยธรรมะ รุ่นที่ ๒ 

 

 

29. "อปริหานิยธรรม:งานวิสาขบูชาโลก"เรื่อง " พุทธวิถีสู่สันติภาพโลก" เข้าร่วมประชุมเตรียมงานวันวิสาขบูชา
โลก วันส าคัญสากลของโลก ประจ าปี ๒๕๕๙ ณ มหาจุฬาวังน้อย และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราช
ด าเนิน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 

 
30. วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ :นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) มอบเงินจ านวน ๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท แด่ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เพ่ือร่วมสมทบทุนกองทุนเพ่ือเป็นที่ศึกษา และจ าพรรษาของพระนิสิตนานาชาติ สร้างวัด
นานาชาติ มหาจุฬาลงกรณราชูทิศ 
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31. พิธีเปิดการสัมมนาหลักสูตรการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา และการติดตามประเมินผล 
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 

 

32. พิธีเปิดป้ายวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิได้รับอนุมัติ
ให้จัดตั้งเป็นหน่วยวิทยบริการในสังกัด วิทยาเขตนครราชสีมาและเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 

 

 

 
33.วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น
ที่ ๒๒ เฉลิมพระเกียรติฯ ประจ าปี ๒๕๕๙ จัดโดยสถาบันภาษา ซึ่งในโครงการดังกล่าว ผู้เข้าร่วมจะได้รับการ
สอนภาษาอังกฤษและเทคนิคดีๆจาก "อ.อดัม แบรดชอร์" อาจารย์สอนภาษาอังกฤษคนดังที่พูดไทยได้คล่อง
ราวกับคนไทย 
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34. #วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อ านวยการ
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมเดินขบวน ในพิธีเปิดงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง 

 

 

35. วันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. สัมมนานิสิตปฎิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุ่นที่ ๖๑ (ประจ าภาคกลางและ
ใต้) โดยมี พระราชวรเมธี เป็นประธานกล่าวโอวาทและเปิดงาน ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

 

 

36. พิธีปิดการสัมมนาหลักสูตรการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา และการติดตามประเมินผล พระเมธีธรรมา
จารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาหลักสูตรการป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา และการติดตามประเมินผล และมอบวุฒิบัตร แก่ผู้ผ่านการสัมมนาหลักสูตรการป้องกันการทุจริต
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา และการติดตามประเมินผล มีพระวิทยากรทั่วประเทศ จ านวน ๗๖ รูป 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99?source=feed_text&story_id=3879608815481760
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37. พระภิกษุอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น ๓๓ (หลักสูตร ๓ เดือน) ๑๑๖ รูป น าโดยพระโสภณวชิ
ราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ ร่วมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๑ เดือน ๑๘ มี.ค.- ๑๗ เม.ษ. ๕๙ มจร.
แคมป์สน-เขาค้อ เพชรบูรณ์ 

 

 

38. วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 

39. วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

 



60 
 

 

40. #ส านักงานตรวจสอบภายในในวันที่ ๑๐ – ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาเขตนครราชสีมา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

41. รัฐบาลสหภาพเมียนม่าร์ ถวายสมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย กรุงเนปิดอร์ สหภาพเมียนม่าร์ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙; 
รัฐบาลแห่งสหภาพเมียนม่าร์ โดยประธานาธิบดีเต็งเส่ง 

 

 

42. โครงการประชุมวิชาการสมาคมจิตวิทยาและการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติสมาคมจิตวิทยาแห่ง
ประเทศไทย 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99?source=feed_text&story_id=3882178175224824
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43. ในวันที่ 25-27 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม
เสริมหลักสูตร ภายใต้หัวข้อ " อบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ" 

 

 

44. วันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ : คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชา รัฐ
ประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 

 

45. วันที่ที ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ การประชุมคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ พระ
ราชวรเมธี, ดร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ และคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมและก าหนดให้มีการประชุม
ใหญ่วิสามัญให้เกิดข้ึนในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ 
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46. วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
เป็นประธานเปิด สัมมนาหัวหน้าหน่วย โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านยาเสพ
ติด ประจ าปี ๒๕๕๙ เพ่ือเฉลิมเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ 

 

 

47. วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ณ 
หอ้งประชุม ๔๐๑ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

48. วันพุธที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้
จัดโครงการจัดท าแผนพัฒนา/แผนงบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมีพระครูรัตนสุตาภรณ์ ,ดร. รอง
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ 
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เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 

 

1 .วันศุกร์ที่  ๑  เมษายน พ.ศ .๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๖ .๐๐ น .  ส านักงานประกันคุณภาพ 
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพและการปฏิบัติงานโดยใช้วงจร PDCA ของบุคลากรวาย
ปฏิบัติการ 

 

2. #วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร วันนี้ 2 เมษายน 2559 เวลา 19.00 น. พระปริยัติกิจวิธาน ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่องุ่น สืบสมาน อายุ 78 ปี 
โยมมารดาท่านเจ้าคุณพระราชเวที (สุรพล) รองเจ้าคณะภาค 12 ผจล.วัดพระเชตุพน ณ วัดปิตุลาธิราช
รังสฤษฎิ์ เมืองฉะเชิงเทรา 

 

3. งานสานสัมพันธ์ พธ.บ. รุ่นที่ ๔๕ ในวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. มีการ
สักการะพระบรมรูป ร.๕ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปีฎก จากนั้นบูชาพระประธาน ณ หอประชุม มวก. ๔๘ 
พรรษา 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3?source=feed_text&story_id=3893028424139799
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4. #วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ลงนามสัญญาก่อสร้าง "อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ -
อาคารเรียนรวม-หอประชุม-ที่พักนิสิต" รวม ๔ หลัง โดยพระชยานันทมุนี ดร. ผอ.วส.นครน่าน เป็นประธาน, 
ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ร่วมพิธีในวันที่ ๒ เม.ย. พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

5. กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

 

 

6. วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้การต้อนรับ 
คณะผู้แทนจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99?source=feed_text&story_id=3893112934131348
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7. วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น การประชุมพิธีประสาทปริญญา ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

 

 

8. พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพ่ือพัฒนางานด้านวิชาการและวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

 

 

9. ส่วนหอสมุดกลางได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ส าหรับบรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ C115 อาคารเรียนรวม 
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10. วันที่ 4 - 5 เมษายน 2559 : คณะผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ น าโดย พระชยานันท
มุนี,ดร. รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน, นายเชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รก.ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัย , 
ดร.วรปรัชญ์ ค าพงษ์ รก.ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ , นายสมคิด นันต๊ะ รองผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพุทธ
ศาสตร์น่าน, พระปลัดนฤดล กิตฺติภทฺโท หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และ พระปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ 
หัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ระยะที่ 11 

 

 

11. วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารส านักงานอธิการบดี 

 

12. วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ณ ห้อง
ประชุม ๔๐๑ อาคารส านักงานอธิการบดี 
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13. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย จึงได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ออกไปบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ พระศาสนา จัดให้มีการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนรวมทั้งประชาชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเยาวชนไทยให้เป็นคนที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศ 

 

 

14. วันนี้ (๘ เมษายน ๒๕๕๙) กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้จัดสนทนากลุ่ม เพ่ือระดมความคิดเห็นจาก
ผู้บริหารวิชาการ เพ่ือการจัดท า แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร โดยมี พระศรีคัมภีรญาณ รศ.ดร. , รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวน าถึงความเป็นมา การจัดหลักสูตรพัฒนา 

 

 

15. ภาพการบ าเพ็ญกุศลศพและพิธีฌาปนกิจ อาจารย์รุ่งอรุณ อบเชย อดีตรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ มจร 
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ โดยในช่วงเช้า เป็นพิธีสวดธรรมนิยาม และสวดมาติกาบังสุกุล ประมาณ ๑๔.๓๐น. 
แสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์หน้าศพ โดย พระราชวรเมธี , ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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16. วันอาทิตย์ ที่ 10 เมษายน 2559 พระกิตติโสภณวิเทศ บรรยายเรื่องวิปัสสนาในพระไตรปิฎก แก่ว่าที่พระ
ธรรมทูต รุ่นที่ 22 ณ ศาลา พร รัตนสุวรรณ และได้ร่วมตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล แด่พระธรรมทูต 

 

 

17. วันที่ 13 เม.ย. 59 พระสงฆ์ผู้เข้าร่วมอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 22 ออกรับบิณฑบาตจาก
คณะญาติโยมชาวแคมป์สนและใกล้เคียง ณ ศูนย์พัฒนาศาสนา มจร อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 
 

 

18. บรรยายพเศษ ในหัวข้อ "การบริหารอารมณ์ (Emotion Management)โดย พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย,ดร.
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม การบรรยายครั้งมีสามเณรและเนกขัมมจาริณี ที่
บ ว ช ภ า ค ฤ ดู ร้ อ น  เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ  พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช  
 

 

https://www.facebook.com/cadmcu/photos/pcb.3900624990046809/3900624786713496/?type=3
https://www.facebook.com/cadmcu/photos/pcb.3900624990046809/3900624786713496/?type=3
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19. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สืบสานประเพณีไทย จัดงานสงกรานต์ โดยใช้ชื่อว่า เย็นทั่ว
หล้ามหาสงกรานต์ ๒๕๕๙ 

 

 

20. พิธีปิดโครงการบวชเณร/เนกขัมมะจาริณี มจร.รุ่นที่๕ ปี ๕๙พระราชวรเมธี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
มจร เมตตาเป็นองค์ประธานในพิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมจาริณี เฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 

 

21. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการทางวิชาการ (เทคนิคการเขียนรายงานการประเมิณตนเองระดับ
หลักสูตร) คณะมนุษยศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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22. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการทางวิชาการ (เทคนิคการเขียนรายงานการประเมิณตนเองระดับ
หลักสูตร) คณะมนุษยศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

23. #วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ในวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ผ่านมส วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษจัดพิธีสรงน้ า
ขอพร พระราชธรรมสารสุธี ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ โดยผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ พร้อมพระ
นิสิตทุกชั้นปี ในการนี้จัดให้มีBig claening day วิทยาลัยสงฆ์ 

 

 

24. #วิทยาลัยสวฆ์พุทธชินราช วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์พุทธ
ชินราช น าโดยพระศรีรัตนมุนี,ดร. ผู้อ านวยการ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมถวายสักการะ 
และสรงน้ า พระธรรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ณ บริเวณลานพระอัฎฐารส 
จังหวัดพิษณุโลก 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9?source=feed_text&story_id=3905018786274096
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%86%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A?source=feed_text&story_id=3905053896270585
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25.วันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. มีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารส านักงานอธิการบดี 

 

 

26. เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.ณ วิทยาเขตเชียงใหม่ กองกิจการนิสิต จัดประ
ประชุมติดตามผลการด าเนินงานโครงการฯการปฏิบัติศาสนกิจกลุ่มนิสิตโซนภาคเหนือที่ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณจาก สสส.ตามโครงการวิจัยและพัฒนานิสิตสู่อุดมการณ์พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม 

 

 

27. โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๘ นิสิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาสงฆ์ขอนแก่น 
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28. #วิทนาลัยสงฆ์นครน่านฯเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทยวันสงกรานต์ปีใหม่เมือง ประจ าปี ๒๕๕๙ ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและ
ท้องถิ่นน่าน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 

 

 

29. วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.  โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่ทะเบียน ๔ ภาค 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยมี พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน
เปิดงาน ให้โอวาทและบรรยายพิเศษเรื่อง "ระบบทะเบียนที่พึ่งประสงค์" 

 

 

30. ในวันที่ ๒๑ - ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้จัดโครงการพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพ่ือสร้างแนวทาง 
บริหารอย่างไร ให้ห่างไกลความเสี่ยง โดยมีทีมงานกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ส านักงานตรวจสอบภายใน 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AF?source=feed_text&story_id=3905861509523157
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31. #วิทยาเขตพะเยา การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘" วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ 

 

 

32. #วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษก าหนดจัดพิธีปัจฉิมนิเทศและซ้อมรับปริญญา พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่น ๖๑ และพิธี
ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น๖๒ พร้อมกับพิธีมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ รุ่นที่๙(ปีการศึกษา๒๕๕๗) ณ ห้องประชุมมงคลวุฒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ วัน
พฤหัสบดีที่๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

 

33. บัณฑิตวิทยาลัย มจร. สัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ "พระพุทธศาสนากับสังคมปัจจุบัน Buddhism 
and Contemporary Society" โดยมีพระราชวรเมธี ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน , พระมหา
สมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร ดร. คณบดี กล่าวรายงาน ๒๔ เม.ย.๒๕๕๙ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2?source=feed_text&story_id=3907783142664327
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9?source=feed_text&story_id=3907793672663274
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34. วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. การประชุมคณะกรรมการจัดงาน วันจ านงค์ ทอง
ประเสริฐ ครั้งที่ ๑๔ โดยมีพระราชวรเมธี ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ๔๐๒ 
อาคารส านักงานอธิการบดี 

 

 

35. วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ งานวันวิสาขบู
ชาโลก และประชุมคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ งานพิธีประสาทปริญญา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

 

 

36. พิธีซ้อมรับปริญญา รุ่นที่๖๑ (บรรพชิต รุ่นที่๘ และ คฤหัสถ์ รุ่นที่ ๕ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ) 
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
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37. วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ : เวลา ๑๓.๐๐ น. ศิษย์เก่า และนิสิตใหม่วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระ
เกียรติฯ ได้จัดกิจกรรมสูมาคารวะขอพร รดน้ าด าหัวคณาจารย์สานสายใย มจร.น่าน โดยร่วมกันสระเกล้าด า
หัวผู้บริหาร คณาจารย์ เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ปีใหม่เมือง ตามฮีตฮอยประเพณีล้านนา  ณ อนุพุทธ
มณฑลจังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง 

 

 

38. นิสิต มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมกันประกอบพิธี สูมาคารวะผู้บริหาร อาจารย์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 
ประเพณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ๒๕๕๙ เพ่ือขออโหสิกรรม ที่ล่วงเกินด้วยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ซึ่ง
เป็นประเพณีที่ท ากันมาเป็นประจ าทุกปี มีนิสิตร่วมพิธีอย่างคับคั่ง ณ พระวิหารหลวงวัดสวนดอก พระอาราม
หลวง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 

 

39. การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม(Proceeding) หลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกาา มจร วิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์ 
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40. ๒๔ เม.ย.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐น. นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง ในการเป็นประธานพิธีฉลองบัณฑิตและซ้อมรับปริญญาบัตร ประจ าปี 
๒๕๕๙ 

 

 

41. วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ โครงการอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ ๒๒ มจร ร่วมกับวัดไทยพุทธคยา พระสงฆ์วัช
รญาน และผู้แทนมหายานในอินเดีย สวดมนต์ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา เป็นอนุสรณ์ร าลึก ครบ 1 ปี
อุปัติภัยแผ่นดินไหวในเนปาล น าโดยพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร 

 

 

42. วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. การประชุมใหญ่กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  
พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คณะกรรมการกองทุนฝ่ายมหาวิทยาลัย เป็นประธานที่ประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๙ 
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43. วันพุธที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ โดยมีพระธรรมสุธี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในที่ประชุม ณ 
ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดี มรจ วังน้อย อยุธยา 

 

 

44. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
เรื่อง "แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)" วิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย พระมหาสุทัศน์ ติสฺ
สรวาที ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

45. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี น าโดยพระครูปฐมธรรมวงศ์ รักษาการรองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์
ฯ พร้อมทั้งคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานนอกสถานที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ น าโดยพระครูปลัดพรหมเรศ โชติวโร ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่และปฏิบัติ
หน้าที่แทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ พร้อมด้วยคณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่และนิสิตที่ร่วมเดินทางมาในครั้งนี้ 
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46. วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ พิธีปัจฉิมนิเทศและซ้อมรับปริญญา พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่น ๖๑ และ
พิธีปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๒ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชธรรมสารสุธี
(ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ)เป็นประธาน จุดธูป เทียน น าบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท 

 

 

47. วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. อบรม ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต โดยส่วนประเมินผลการศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C115 อาคารเรียนรวม 

 

 

48. โครงการบทบาทพระสงฆ์ในสังคมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น วันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ 
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49. พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ น าทีมฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ 
มจร ลงพ้ืนที่ แบ่งซุ้มจัดฉลองพิธีประสาทปริญญา จะมีการจับฉลากแบ่งซุ้มกันในวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ 
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เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 

1.วันนี้ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ,ศ.ดร. อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานรับถวายผ้าป่ากองทุนการศึกษา และบรรยายธรรม 
เรื่อง "อานิสงส์ของการให้กองทุนการศึกษา" 

 

 

2. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดพิธีมุทิตาจิตบัณฑิตใหม่และซ้อมรับ
ประสาทปริญญาบัตร ประจ าปี ๒๕๕๙ พระเทพปริยัต เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี ฝ่ายสงฆ์ พระ
ราชสิงหวรมุนี รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ ถวายรายงาน และ นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัด
เชียงใหม่ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๙ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

 
 

 
3. มจร.หน่วยวิทยบริการวัดอภิสิทธิ์ ประชุมเตรียมงาน "พิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์
มหาสารคาม" โดยมีพระเทพสิทธาจารย์ จจ.มหาสารคาม เป็นประธาน , พระโสภณพัฒนบัณฑิต ดร. รอง
อธิการบดี วข.ขอนแก่น-จอ.ทุกอ าเภอ จ.มหาสารคาม ร่วมประชุม ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๙ 

https://www.facebook.com/cadmcu/photos/pcb.3913105412132100/3913104588798849/?type=3
https://www.facebook.com/cadmcu/photos/pcb.3913105412132100/3913104588798849/?type=3
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4. ๒ พ.ค.๕๙ มจร จัดงานวันจ านงค์ ทองประเสริฐ (ครั้งที่ ๑๔) และทอดผ้าป่าสามัคคี เพ่ือหาทุนในการสร้าง
หอบูรพาจารย์ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา. มีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี เป็นองค์
ประธานในพิธี และมอบรางวัลจ านงค์ ทองประเสริฐ จ านวน ๖ ท่าน พร้อมกับกล่าวสัมโมทนียกถาแก่
ผู้ร่วมงาน โดยมีพระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการจัดงานในครั้งนี้ 

 

 

5. วิทยาเขตนครราชสีมา จัดพิธีซ้อมรับปริญญา ประจ าปี ๒๕๕๙ โดยมี พระเมธีสุตาภรณ์,ดร. ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยสงฆ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน พระราชสีมาภรณ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี 
พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร. ผู้อ านวยการส านักวิชาการ กล่าวรายงาน, ผู้ส าเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต 
รุ่นที่ ๖๑ จ านวน ๑๕๘ รูป/คน, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๒๖ จ านวน ๔๐ รูป/คน รวม ๑๙๘ รูป/คน 
วันที่ ๑ พ.ค ๕๙ 

 

6. ๓ พ.ค.๕๙ กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี จัดประชุมสัมมนาประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ
ที่ ๑๑ และเตรียมความพร้อมระดมความคิดเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ในช่วงแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ระหว่าง วันที่ ๓-๔ พ.ค. ๕๙ 
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7. ๑๕.๐๐ น. ณ วัดสร้างมิ่ง ต าบลหนองเมือง อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี พระราชธรรมสารสุธี 
ผอ.วส.ศรีสะเกษ ร่วมท าบุญและร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสถิตเขมคุณ (เพชร) อดีต รจอ.บ้านแพง 
รจร.สร้างมิ่ง และผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์การคณะสงฆ์ภาค ๑๐ มี พระเทพวิสุทธิโมลี รจภ.๑๐ /รองประธานที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์ วส.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี มี จจ.ทั้ง ๖ จังหวัดในเขตภาค ๑๐ ร่วมพิธี 

 

 

8. พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวั ด
เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีแสดงมุทิตาจิต ผู้ส าเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต พุทธศาสตรดุษฎับัณฑิต ผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณ และซ้อมรับปริญญาบัตร 
๒๕๕๙ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ 

 

 

9. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี น าโดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตร่วมท าบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง และพิธีทักษิณานุปทาน “ท าบุญอุทิศแด่ผู้มีอุปการะคุณและนิสิตเก่า” 
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10. เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ : เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมแสดงความ
ยินดีแก่พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๑ ครั้งที่ ๑ 

 

 
11. วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.  พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายพิเศษเรื่อง "มองทิศทาง นโยบาย จุดเน้นในแผนพัฒนาฯ ระยะ ๑๒" 

 

 
12. วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุม คณะกรรมการพิธีประสาทปริญญา ฝ่ายจัด
สถานที่จอดรถและงานจราจร ประจ าปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมี รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานในพิธี 
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13. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ลงพ้ืนที่ส ารวจลานจอดรถ พร้อมคณะท างาน 
เตรียมความพร้อมรับมือมหกรรมรถยนต์จ านวนมากในพิธีประสาทปริญญา ๑๒- ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา 

 

 
14. วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ที่สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ วัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐ
อินเดีย พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีระยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรม ทูตสาย
ประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมฝึกภาคปฏิบัติและศึกษาดูงานการปฏิบัติศาสนกิจของ
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ 

 

 
15. วันที่ ๑ พ.ค. ๕๙ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และซ้อมรับปริญญา ณ อาคารเรียน
อเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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16. คณะสงฆ์จังหวัดล าพูน โดยการน าของพระเดชพระคุณพระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัด พร้อมด้วยพระ
สังฆาธิการระดับ รองเจ้าคณะจังหวัด/เจ้าคณะอ าเภอ/รองเจ้าคณะอ าเภอ/เจ้าคณะต าบล/ กองงานเลขานุการ 
ผู้บริหาร บุคลากร และองค์กรนิสิตมหาจุฬาฯ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเตรียมงานท าบุญใหญ่ ระดับจังหวัด ๓ 
วัน ๕-๗ ก.ค.๕๙ 

 
17. วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดการสัมมนาการจ าท าหลักสูตร
วิทยาลัยพระธรรมทูต ขึ้น ณ ห้องประชุม เธียเตอร์ ดี มจร วังนอย อยุธยา 

 

 
18. เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ กองทัพเรือได้ท าพิธีมอบประกาศนียบัตร “เครื่องหมายความสมารถ
นักโดดร่มกองทัพเรือกิตติมศักดิ์” ในการนี้ กองทัพเรือได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และ
นิสิต มจร โดยมี รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ดร.ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ 
ผศ.รอ.ดร. ประมาณเลิศ อัจฉริยปัญญากุล อาจารย์ประจ าภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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19. ร่มพระธรรมโมลี พระเดชพระคุณพระธรรมโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีซ้อมประสาทปริญญาบัตรแก่พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต และพุทธศาสตรบัณฑิต ที่ส าเร็จการศึกษาจากมจร. 

 

 
20. นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) รุ่นที่ ๑ วิทยาเขตนครราชสีมา จัด
โครงการสัมมนาเสริมหลักสูตร วิชา สัมมนาการสอนศีลธรรมในโรงเรียน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ ในหัวข้อ 
“บทบาทพระสอนศีลธรรมกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียน” โดยมี พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร. 
ผู้อ านวยการส านักวิชาการ ประธานกล่าวเปิด 

 

 
21. ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทาง
พระพุทธศาสนาเพ่ือความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน การจัดโครงการครั้งนี้โดยมี พระศรีคัมภีรญาณ รศ.
ดร.รองอธิการฝ่ายวิชาการ 
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22. วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ้อมรับปริญญาวันที่ ๑ พระธรรมสุธี นายกสภามหาวิทยาลัย 
กล่าวเปิดการสัมมนา ต่อมา พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ธรรมาภิบาลเพื่อการปฏิรูป” 

 
23. วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรสชวิทยาลัย จัดพิธีประสาท
ปริญญาบัตร ประจ าปี ๒๕๕๙ โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ
พระสังฆราช เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลา
จารย์เดินทางมาถึงหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา 

 

 
24. วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. สัมมนา "การพัฒนาโครงการวิจัย" ปี ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ๓๐๕ คณะ
มนุษยศาสตร ์
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25. เมื่อเวลา 16.00 น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เดินทางมาเป็นประธานพิธี
เปิด”โครงการสัปดาห์ วิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชา สานสัมพันธ์ไมตรีอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา ของวิทยาลัย
สงฆ์นครพนม วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม - แขวงค าม่วน สปป.ลาว ประจ าปี 
2559 

 
26. ดร.จันทราวดี วิทยานุสรณ์ ถวายรถยนต์แก่ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยมีพระราชสิงหวรมุนี รอง
อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารรับมอบ เพ่ือใช้เป็นรถประจ าต าแหน่งรองอธิการบดี ณ ห้องประชุมศรีปริยัตฯ 
หน้าส านักงานวิทยาเขตฯ เมื่อ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 

27. "ศาสตราจารย์ : ความส าเร็จทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา" มีพระบรมราชโองการโปรดแต่งตั้ง พระ
เดชพระคุณ รศ.ดร.พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ ป.ธ.๙) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาจุฬาฯให้
ด ารงต าแหน่งเป็น"ศาสตราจารย์" จึงถือโอกาสกราบแสดงมุทิตาจิตและชื่นชมในผลงานของพระเดชพระคุณ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 



89 
 

 
28. วั น พ ฤ หั ส บ ดี ที่  ๑ ๙  พ ฤ ษ ภ า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๙   สั ม ม น า วิ ช า ก า ร น า น า ช า ติ  ม จ ร  ค รั้ ง ที่  ๒ 
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับคณะพุทธศาสตร์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย รวมถึงสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศกว่า ๒๐ แห่ง อาทิ สถาบันการศึกษาทางด้านปรัญญา 
สารวปัท ราทะ กริชนัน มหาวิทยาลัยอัสสัม ประเทศอินเดีย และประเทศศรีลังกา จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ 
มจร ครั้งที่ ๒ 

 
29. ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพระมงคลวุฒ (เครื่อง สุภทฺโท) อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัย
สงฆ์ศรีสะเกษ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จัดแนะน าวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ และแนะแนวก่อนสอบแก่ผู้สมัครสอบ
เพ่ือเป็นนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
30. พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต พระราชสิงหวรมุนี รองเจ้าคณะ
จังหวัดเชียงใหม่ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นายปวิณ ช านิ
ประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้อุทิศตนบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ในงานสัปดาห์ส่งเสริมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา 
ประจ าปี ๒๕๕๙ 
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31. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ถวายมุทิตาสักการะ เจ้าคณะจังหวัด
ศรีสะเกษ พระราชกิตติรังษี ดร. ในวาระอายุวัฒนมงคล ๗๕ ปี ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (ข้อมูล / ภาพ 
โดย พระราชธรรมสารสุธี ผอ.วส.ศรีสะเกษ) 

 
32. การประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก วันส าคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม ๒๕๔๒ ในการจัดงานวิสาขโลกในครั้งที่ ๑๓ นี้ได้ก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ ณ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และท่ีศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยได้ก าหนดหัวข้อการประชุมเรื่อง 
“พุทธวิถีสู่สันติภาพโลก” ในกาลนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯให้พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์เป็นประธานเปิดการประชุม 

 

 

33. พิธีเปิดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี 
ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้รอคอย
ต้อนรับดังนี้คือ  นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายพนม ศรศิลป์ ผู้อ านวยการ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  นายนพรัตน์ บุญจร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พัน
เอก ชัยยา จุ้ยเจริญ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๘  พลต ารวจตรี สุทธิ พวงพิกุล ผู้บังคับการ
ต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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34. การประชุมวิสาขบูชาโลกครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีในการเผยแพร่พุทธค าสอนในการช่วยสังคมโลกจัดการกับ
ปัญหาความท้าทายที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน โดยประเด็นเรื่องความเสมอภาค ความยุติธรรมการพ่ึงพาอาศัย 
และสิ่งแวดล้อม จะเป็นหัวข้อส าคัญที่ให้ชาวพุทธน าพาสังคมเราให้ดีขึ้น และอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าองค์การ
สหประชาชาติจะจัดการประชุมมนุษยธรรมโลกขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งในงานนี้ชาวพุทธจะมีส่วนในการช่วย
อนาคตของมนุษยชนโดยร่วมอภิปรายถึงกฎหมายมนุษยธรรม การปกป้องพลเรือนจากความขัดแย้งและ
พัฒนาการตอบสนองของโลกในภาวะเร่งด่วน 

 

 

35. วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. พระราชวรเมธี ดร.รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร เป็นประธาน ในการประชุมแนวทางในการจัดท าผลงานเพ่ือขอประเมินบุคลากรในระดับสูงขึ้นส าหรับ
ผู้ด ารงต าแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และต าแหน่งธุรการและบริหารงานทั่วไป 

 

 


