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วันที่ ๓ เดือนกันยายน ๒๕๕๙รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

วันที่ ๓ เดือนกันยายน ๒๕๕๙ สำานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ศึกษาดูงานการ

ประกอบอาหาร ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันที่ ๕ เดือนกันยายน ๒๕๕๙ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย เยี่ยมสถานที่ก่อสร้าง คู้บอน

วันที่ ๕ เดือนกันยายน ๒๕๕๙ สัมมนาวิชาการ “หลักการเปรียบเทียบในศาสนา” คณะพุทธ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รายงานกิจกรรม
ประจำาaี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

 

เดือนกันยายน ๒๕๕๙
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วันที่ ๓ เดือนกันยายน ๒๕๕๙ สำานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ศึกษาดูงานการ

ประกอบอาหาร ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่ ๘ – ๙ เดือนกันยายน ๒๕๕๙  โครงการเขียนบทความทางวิชาการ (ภาษาอังกฤษ) ระยะที่ 2 

ศูนย์อาเซียน

วันที่ ๑๖ – ๑๗  เดือนกันยายน ๒๕๕๙  งานบำาเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๑ ปี พระพรหม

บัณฑิต,ศ.ดร

วันที่ ๖– ๗ เดือนกันยายน ๒๕๕๙  โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร กองนิติการ

วันที่ ๗ เดือนกันยายน ๒๕๕๙  ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ถวายเป็นธรรมบูชา ครั้งที่ ๑๘
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วันที่ ๒๐  เดือนกันยายน ๒๕๕๙  สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “รัฐธรรมนูญส่งผลกระทบอย่างไร”                 

คณะสังคมศาสตร์

วันที่ ๒๖ เดือนกันยายน ๒๕๕๙ โครงการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากร คณะ

พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซน ดี

วันที่ ๒๗ เดือนกันยายน ๒๕๕๙ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางไป

เยี่ยมสถาบันสมทบ ประเทศฮังการีวันที่ ๒๑  เดือนกันยายน ๒๕๕๙  วันสันติภาพสากล

วันที่ ๒๓  เดือนกันยายน ๒๕๕๙  โครงการบริหารความเสี่ยง
วันที่ ๒๙ เดือนกันยายน ๒๕๕๙ โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร (เทศน์แหล่มหาชาติ)
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วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๕๙ วันกตัญญู

วันที่ ๔ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ งานเปิดชมรม “ศีลปะพื้นบ้านอีสาณล้านช้าง” ณ ห้องเธียร์เตอร์โซน ซี

วันที่ ๗ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙งานฉลองครบรอบ ๒๐ ปี โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ “ณ อาคารคอน

เวท์ชั่นฮอลล์ ชั้น๓ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ 

 เดือนตุลาคม ๒๕๕๙
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วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ บันทึกเทป กล่าวอาเศียรวาทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ 

หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ วันปิยมหาราชรำาลึก ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำา

ไทร                   อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ สกอ. ตรวจประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ                         

พระครูกมล,ดร. เจ้าอาวาสวัดเทพนารีเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙งานณาปนกิจศพ นางสมอาจ แสงสว่าง แม่ของนายวิชัย แสงสว่าง 

ตำาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดส่วนงานบริหาร สำานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ

บริการสังคม ณ บ้านบุ้งคล้า จ.บึงกาฬ

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ งานวันปิยมหาราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ขอนแก่น
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วันที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ การจัดทำาหลักสูตรตามเณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา

วันที่ ๑๗ เดือนพฤศจิกายน ถึง วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ โครงการบรรพชา – อุปสมบท ๑๕๙ รูป 

ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำาท่วม จ.อ่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เดิน

ทางไปร่วมประชุมพระเถระ ที่ประเทศอินโดนีเซีย

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
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วันที่ ๘ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ พิธีสวดมาติกา –สดัปกรณ์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารวิปัสสนาธุระ (อาจ อาสภมหาเถร)

วันที่ ๑๐ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ สถานีโทรทัศน์สี ช่อง 3 บันทึกรายการ

วันที่ ๑๓ –๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์ เพื่อสอนวิปัส

สนากัมมัฏฐานแก่นิสิตส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

วันที่ ๑๖ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำาปี ๒๕๕๙ 

วันที่ ๙ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ฝ่ายสวัสดิการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สังกัด

สำานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ศึกษาดูงานที่ฝ่ายครัวการบินไทยณ ฝ่ายครัว

การบินไทย บริษัทการบินไทย จำากัด มหาชน

วันที่ ๙ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ งานอายุวัฒนมงคล พระมงคลสิทธาจารย์(หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) 

วัดตะโก อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 
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วันที่ ๒๑ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ พระพรหมบัณฑิต.ศ.ดร.เยี่ยมนิสิตในโครงการปฏิบัติวิปัสสนา

กัมมัฏฐานนิสิต ประจำาปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑ เดือนมกราคม ๒๕๖๐สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธณ พระอุโบสถกลางน้ำา มจร

วันที่ ๑๑ เดือนมกราคม ๒๕๖๐ งานทำาบุญเลี้ยงพระวันปีใหม่ ๒๕๖๐

วันที่ ๑๔ เดือนมกราคม ๒๕๖๐ พิธีพระราชทานน้ำาหลวงสรงศพ พระราชปวราจารย์ (ณรงค์ จิตฺต

โสภโณ/เชิดสูงเนิน)

วันที่ ๑๕ – ๒๕ เดือนมกราคม ๒๕๖๐ โครงการบรรพชา- อุปสมบท ๘๙ รูป ถวายพระราชกุศล 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ครบสตมวาร ๑๐๐ วัน)

เดือนมกราคม ๒๕๖๐
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วันที่ ๑๘  เดือนมกราคม ๒๕๖๐ วันคล้ายวันเกิด คุณศักดิ์ชัย เตชะไกรศรี วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ งานมุฑิตาสักการะพระครูสิริสารบัณฑิต ณ วัดประยุรวงศาวาส

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ งานเททองหล่อเศียรพระ

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐  งานมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ งานสมาคมศิษย์เก่า มจร ครั้งที่ ๑๒

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ พิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ มจร.วข.นครราชสีมา
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วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐พิธีทำาบุญเนื่องในงานวันคล้ายวันเกิด คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร

วันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ประชุมเตรียมงานวันวิสาขบูชาโลก ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคาร

สำานักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา

วันที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พิธีทำาบุญงานวันคล้ายวันเกิด พลเอกเสรี พุกกะมาน

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Mahachulalongkornrajavidyalaya University มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



24 25

http://pr.mcu.ac.th กองสื่อสารองค์กร

วันที่ ๑๑ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พิธีประทานรางวัล “เสาอโศก ผู้นำาศีลธรรม” ผู้ทำาคุณประโยชน์

ต่อพระพุทธศาสนาณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

วันที่ ๑๓ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐พิธีปิดโครงการ “การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแก่งความ

เป็นเลิศ” (Knowledge Management to Organization Excellence)ณ ห้องประชุม ๑-๒ 

อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐พิธีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันอนุรักษ์สเคอเยน แห่งราช

อาณาจักรนอร์เวย์ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐พิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร หลักสูตรการบริหารกิจการคณะ

สงฆ์(ป.บส.)/วิชาการเทศนา(ป.ทศ.)/ครูพระสอนศีลธรรม(ป.สศ.) ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๗,๒๕๕๘ 

ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา 

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูปลัดนายกวัฒน์,ดร. (กมล ถาวโร) 

ป.ธ.๔,พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.เจ้าอาวาสวัดเทพนารี เขตบางพลัด กรุงเทพ อดีตนักวิชาการศึกษา 

กองวิชาการ มจร อดีตรอง ผอ.สำานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ อดีต ผอ.ส่วนงานบริหาร 

สำานักส่งเสริมฯ ณ วัดเทพนารี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ประชุมเตรียมจัดงาน พิธีบำาเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ๕๐ วัน พระราชปว

ราจารย์(รศ.ดร.ณรงค์ จิตตฺโสภโณ,ป.ธ.๘)ณ ศาลาเสริมชัย(ศาลา ๑ ชั้นบน) วัดมหาพฤฒาราม เขต

บางรัก กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐งานทำาบุญมงคลสมัยวันเกิด ๘๘ ปี “คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร” ผู้มี

อุปการคุณ ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒา

จารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) 

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ งานประชุมสัมมนา เรื่อง “การจัดทำาแผนพัฒนางานการต่างประเทศ และ

ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย” ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย อยุธยา

วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์วิทยาลัยพุทธศาสตร์

นานาชาติ มจร สู่ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก” ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร

สำานักงานอธิการบดี มจรวังน้อย อยุธยา 

เดือนมีนาคม ๒๕๖๐
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วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีบำาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ คุณธีระ 

จาตุรนต์รัศมีณ ศาลารักสัจจะ (ศาลา ๑) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐โครงการกิจกรรมค่ายคุณธรรมเสริมหลักสูตร รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐ “อบรม

พัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ”ณ อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น ๔ 

วันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๓๐ น.พระพรหมบัณฑิต เป็นผู้แทนของมหาเถรสมาคม 

เดินทางพร้อมคณะถึงสาธาธารณัฐสังคมนิยมเวียตนาม เพื่อเสริมสร้างแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำางาน

ร่วมกันด้านกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ไทย-เวียตนาม

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ประธานาธิบดีเวียดนามขอบคุณรัฐบาลไทยและคณะสงฆ์ไทยที่ดูแลคณะ

สงฆ์อนัมนิกายณ วัดกว๊านซื่อสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วันที่ ๒๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ พิธีสมโภชน์หิรัญบัฏพร้อมเครื่องประกอบสมณศักดิ์ พระธรรม

ปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต ป.ธ.๕, M.A)ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ กรุงเทพฯ

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ “การประชุมมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม”ณ หอ

ประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐โครงการให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรมณ อาคารเรียนรวม โซน C 

ชั้น G มจร วังน้อย อยุธยา 
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐พิธีปลงผมนาค โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๖ณ อาคารบร

รณาคาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา 

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๖ เพื่อถวายพระราชกุศล 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำาปี ๒๕๖๐ณ พระอุโบสถกลางน้ำา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา 

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐กิจกรรมในภาคเช้าของโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๖ 

เพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำาปี ๒๕๖๐ณ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา 

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ การอบรมสัมมนาการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ขององค์กร จัดโดยกองสื่อสารองค์กร ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ณ ห้องประชุม ชั้น G 

อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐การสัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรม โครงการบรรพชาสามเณรและอบรม

เยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านยาเสพติด ประจำาปี ๒๕๖๐ณ ห้องเธียร์เตอร์ ซี อาคารเรียนรวม 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา 

เดือนเมษายน ๒๕๖๐
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วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐พิธีบวชเนกขัมมจาริณีภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๖ ประจำาปี ๒๕๖๐ณ อาคารมหา

จุฬาบรรณาคาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ประชุมเตรียมงานการบำาเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระราชปวราจาร

ย์ณ เมรุวัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ พิธีบำาเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณพระราชปวราจารย์ 

(ณรงค์ จิตฺตโสภโณ)ณ เมรุวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชปวราจารย์ (ณรงค์ จิตฺตโสภ

โณ) 

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐พิธีเปิดสถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน ไท่ฮว๋าซื่อ โฝวกวงซัน และพิธี

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มจร กับ สถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน โฝวกวงซัน

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐กิจกรรมวันสงกรานต์ “ร่วมสืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์ ๑๓ 

เมษายน ๒๕๖๐” ร่วมกับ โครงการบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมจาริณีภาคฤดูร้อน รุ่นที่๖ ณ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
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วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “บทบาทพระสังฆาธิการกับการพัฒนาพื้นที่

ปลอดบุหรี่ภายในมหาลัย”ณ อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วังน้อย อยุธยา วันที่ ๖ – ๘ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ พิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติ ณ ศูนย์ประชุม

สหประชาชาติ

วันที่ ๑๖ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐  งาน ๑ ทศวรรษ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

วันที่ ๑๘ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐พิธีประสาทปริญญา ประจำาปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ประชุมเตรียมงานประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธ

ศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๓ และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำาคัญของโลกณ อาคาร Tipcoชั้น 

๑๑ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานครอ

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
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วันที่ ๒๐ – ๒๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ พิธีประสาทปริญญา ประจำาปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุม มวก.

๔๘ พรรษา

วันที่ ๒๙ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ งานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งการ

พัฒนาที่ยั่งยืน  โดย สำานักงานครูพระสอนศีลธรรม ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา 

วันที่ ๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ งานวันเสถียร พันธรังสี ครั้งที่ ๑๓ ณ วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ

วันที่ ๑๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดีเดินทางไปร่วมงานที่ 

สหรัฐอเมริกา

วันที่ ๒๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ พิธีเปิดหอประชุม มจร วิทยาเขตแพร่ จังหวัดแพร่

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
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วันที่ ๒๗ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ขสมก. มอบถวายรถเมย์ให้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย

วันที่ ๒๘ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ งานครบรอบ ๕ ปี สถาบันภาษา

วันที่ ๓ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายด้านพระพุทธ

ศาสนา

วันที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ พิธีสามีจิกรรมพระมหาเถระ พระเถระเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

ประจำาปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในไทยและต่าง

ประเทศณ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร 

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
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วันที่ ๑๗ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ พิธีเปิดการศึกษา และพิธีทำาสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำาปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑๙ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธ

ศาสนา (ป.พศ.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา (ป.วน.)

วันที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐พิธีเคลื่อนสรีระสังขาร พระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิ

โก) อดีตเจ้าอาวาสวัดตะโก ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา จากโรงพยาบาลวิชัยยุทธ 

กรุงเทพมหานคร ไปยังวัดตะโก ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 

วันที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ พิธีพระราชทานน้ำาหลวงสรงศพ พระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อ

รวย ปาสาทิโก) อดีตเจ้าอาวาสวัดตะโก

วันที่ ๑๘ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ วันบุรพาจารย์ และวันการจัดการความรู้ประจำาปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑๙ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูป

กิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก โดยคณะกรรมการ

ประสานงานแผนยุทธศาสตร์ ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
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วันที่ ๒๓ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ โครงการแสดงพระธรรมเทศนา “สุจริตธรรมกถา” ป้องกันการ

ทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพย

วรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

วันที่ ๒๖ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ “สืบสานปณิธานความงาม

แห่งภาษา ดำารงคุณค่าความเป็นไทย”

วันที่ ๓๐ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐พิธีบำาเพ็ญกุศลถวายแด่บุรพาธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุฯ 

กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราช

กุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ งาน “๕๖ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำาลึก”
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เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
วันที่ ๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ณ มจรวข.อุบลราชธานี

วันที่ ๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ มจร ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำาท่วมระยะต้น ในพื้นที่

อำาเภอเสลภูมิ ที่บ้านโพธิ์ตาก, บ้านพันขางและวัดสว่างอารมณ์ ต.นางาม อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๙ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๑๗ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ พิธีทำาบุญครบรอบ ๕ ปี การก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย                          

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่ ๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ส่วนงานบริหาร สำานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ได้

รับมอบหมายจากอธิการบดี คัดแยกเครื่องอุปโภคบริโภคลำาเลียงขึ้นรถบรรทุก เพื่อจะนำาไปช่วย

เหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อย – จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์

เงิน” ครั้งที่ ๓๕ ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
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วันที่ ๑๘ –๑๙ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ โครงการอบรมบุคลากรด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ณ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันที่๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๐งานสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาจุฬา สาขาพระพุทธ

ศาสนา สาขาปรัชญา สาขาธรรมนิเทศ มหาจุฬา ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนรู้ทางวิชาการระหว่างนิสิต

กับอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ในหัวข้อ “บัณฑิตศึกษาในยุคไทยแลนด์ ๔.๐”

วันที่ ๕ เดือนกันยายน ๒๕๖๐ มจร จัดงาน”เวที มหาวิทยาลัยผู้นำา มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ”

วันที่ ๖ เดือนกันยายน ๒๕๖๐ การประชุมและอภิปรายการนำาวิพากษ์ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. 

๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔)

วันที่ ๒๒ – ๒๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐  มจร ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำาท่วมระยะกลาง 

ในพื้นที่อำาเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด – จังหวัดยโสธร

วันที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐โครงการมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้

เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปี ๓

เดือนกันยายน ๒๕๖๐
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วันที่ ๑๓  เดือนกันยายน ๒๕๖๐  “สมโภช ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลลงกรณราช

วิทยาลัย”ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้สถาปนามหาวิทยาลัย และบำาเพ็ญกุศลอุทิศแด่บุรพาจารย์ และผู้มี

คุณูปการต่อมหาวิทยาลัย รวมทั้งเผยแพร่ผลงานและเกียรติประวัติของมหาวิทยาลัย

วันที่ ๑๔  เดือนกันยายน ๒๕๖๐ “๑ ทศวรรษ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและกิจกรรม 

3rd MCU Contest”

วันที่ ๑๖  เดือนกันยายน ๒๕๖๐  งานบำาเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๒ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร 

ธมฺจิตฺโต ป.ธ.๙, Ph.D.)ศาสตราจารย์ ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะ

ภาค๒, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่ ๑๘  เดือนกันยายน ๒๕๖๐  มจร จัดงานประชุม ICDV เลขาสำานักรัฐมนตรีพุทธศาสนาของศรี

ลังกา รายงานผลของการจัดวิสาขะ ครั้งที่ ๑๔

วันที่ ๑๓  เดือนกันยายน ๒๕๖๐  เปิดนิทรรศการ ๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ และแสดงปาฐกถาพิเศษ 

เรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า ๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ”

วันที่ ๑๔  เดือนกันยายน ๒๕๖๐  “สถาปนาคณะพุทธศาสตร์ ครบ ๗๐ ปี “
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วันที่  ๒๑  เดือนกันยายน ๒๕๖๐  โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. พระราชทานผ้าไตร และภัตตาหารสามหาบในการเก็บ

อัฐิ การนี้ พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ อัญเชิญอัฐิธาตุ พระพรหมมังคลา

จารย์ (ปัญญานันทมหาเถระ) ออกจากบริเวณจิตกาธานไปสู่อาคารปัญญานันทานุสรณ์ จากนั้น พระ

พรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม ประกอบพิธี

บรรจุอัฐิธาตุ พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทมหาเถระ) ลงในเจดีย์ ณ วัดชลประธานรังสฤษดิ์ 

ปากเกร็ด นนทบุรี

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พนักงานพระราชพิธีเชิญพระโกศแปดเหลี่ยม ฉัตร

เบญจา ตั้งประดับบนเมรุ บำาเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในการออกเมรุ พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวด

พุทธมนต์และบังสุกุล จากนั้น พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถระสมาคม 

เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ เรื่อง “หลวงพ่อปัญญาฯ 

กับการพัฒนาการศาสนา” ณ อาคารโรงเรียนพุทธธรรม วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ปากเกร็ด นนทบุรี 

เวลา ๑๓.๐๐ น. เชิญศพขึ้นตั้งบนจิตกาธาน ณ เมรุวัดชลประทานรังสฤษดิ์

วันที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 15.30 น. พลเรือตรีเบญญา นาวานุเคราะห์ ผู้จัดการราชนาวีสโมสร 

เป็นประธานปิดการดำาเนินงาน ศูนย์อำานวยความสะดวกพระภิกษุสามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม เข้า

ปลงธรรมสังเวช และกราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม

นาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ซึ่งจัดตั้งโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร กองทัพเรือ สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนาและ

สมาคมศิษย์เก่า มจร โดยประกอบพิธีปิด ณ ลานหน้าราชนาวีสโมสร โดยมี ผศ.ดร.ธีรภัค ไชยชนะ 

เลขานุการศูนย์อำานวยความสะดวกพระภิกษุ สามเณร และผู้ปฏิบัติธรรม เป็นผู้กล่าวรายงานการ

ดำาเนินงานของศูนย์ฯ ทั้งนี้ ศูนย์อำานวยความสะดวกพระภิกษุสามเณรฯ ได้เปิดดำาเนินการ ตั้งแต่

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 รวม 337 วัน โดยมีพระภิกษุสามเณร และ

ผู้ปฏิบัติธรรม เข้าปลงธรรมสังเวช และกราบพระบรมศพ รวมจำานวนโดยประมาณทั้งสิ้น 158,000 

รูป/คน 

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
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วันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในงาน พิธีรับโอวาทจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการแข่งขันกีฬา 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ/ศักยภาพการปฎิบัติงานของบุคคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ ครั้งที่ ๑๑ พะเยาเกมส์ 

โซนสีแดง (มจร. ส่วนกลาง) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา จังหวัดพะเยา

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐พิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดณ ห้อง

ประชุม ๔๐๑ อาคารสำานักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ไทยแลนด์ ๔.๐ กับอนาคต

รัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย”ณ ห้อง B๕๐๘ - B๕๐๙ โซนบี อาคารเรียนรวม 

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย “มจร สัมพันธ์พะเยาเกมส์” ครั้งที่ ๑๑ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
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วันที่ ๓ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยณ อาคารบรรณาคาร ชั้น ๔ มจร วังน้อย อยุธยา

วันเสาร์ที่ ๑๖- ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐พิธีเปิดโครงการปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำาปี ๒๕๖๐ ณ 

หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา 

วันที่ ๑๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำาปี ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยสงฆ์

ร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันที่ 20 เดือนธันวาคม 2560พระพรหมบัณฑิต,ศ. ดร. ,อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำาลังใจและให้โอวาทแก่นิสิตคณะพุทธศาสตร์ มจร.สวนไผ่ พุทธ

มณฑล นครปฐม

วันที่ ๘ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ พิธีปิดประชุมบำาเพ็ญสมณธรรม และงานบำาเพ็ญกุศล ๑๑๔ ปี ชาต

กาล สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุทธาจารย์ 

(อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐สัมมนาทางวิชาการ “ยุทธศาสตร์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยแลนด์ 

๔.๐” ณ ห้องเธียเตอร์ โซนบี อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย อยุธยา 

เดือนธันวาคม ๒๕๖๐
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วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐“สวดมนต์ปีใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ” ณ พระอุโบสถกลางน้ำา มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา 
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