
จากน้ัน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
สมเดจ็พระสงัฆราช เป็นประธานพธิมีอบประกาศนยีบตัร หลกัสตูร
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) รุ่นที่ ๑๐, หลักสูตรวิชาการ
เทศนา (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๓ จ�านวน ๙๕๒ รูป โดยมีพระราชวรเมธี, 
ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ถวายรายงาน, พระครูปริยัติกิตติ
ธ�ารง, ผศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ขานรายชื่อผู้เข้ารับ

สรุปข่าว ประจ�าเดือนเมษายน ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร 
หลักสูตรประกาศนียบัตร(ป.บส), (ป.ทศ.)

วันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส) และหลักสูตรวิชาการเทศนา 
(ป.ทศ.) ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา กิจกรรมภาคเช้า มีพระราช 
วรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด  
พร้อมให้โอวาท และมีพระครูปริยัติกิตติธ�ารง, ผศ.ดร. คณบดี 
คณะสงัคมศาสตร์ กล่าวถวายรายงาน จากนัน้ มกีารอภปิราย เรือ่ง  
“ศลีห้ากบัการคนืความสขุให้กบัสงัคมไทย” ซึง่มตีวัแทนผู้ส�าเรจ็
การศึกษาเข้าร่วมอภิปราย ด�าเนินรายการ โดย ผศ.ดร.สุรพล  
สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

อธิการบดี ตรวจเยีย่มพระบณัฑติอาสาพฒันาชาวเขา
วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อม 
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพระ
บัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาของมหาวิทยาลัย พร้อมสนับสนุน 
ทุนการศึกษาแก่เยาวชนในท้องที่อ�าเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีพระราชสิงหวรมุนี รองอธิการบดี วิทยาเขต
เชียงใหม่ คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ ก่อนจะขึ้นไป
สักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งพระธรรมเสนาบดี รองเจ้า
คณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพให้การปฏิสันถาร
ต้อนรับ ถวายภัตตาหารเพล และบ่ายวันเดียวกัน คณะพระ
พรหมบัณฑิต ร่วมกับคณะของแม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี และคณะ
ศิษย์ชาวฮ่องกง จ�านวน ๓๕ ท่าน เดินทางโดยรถยนต์เข้าพื้นที่ 
อ�าเภอกัลยานิวัฒนา โดยพระพรหมบัณฑิต พร้อมคณะได้เข้า
เยี่ยมอาศรมแม่แดดน้อย อ�าเภอกัลยานิวัฒนาเป็นจุดแรก และ
ท�าพิธีเปิดป้ายอาศรมบ้านแม่แดดน้อย พร้อมให้โอวาทพระ
บัณฑิตอาสา มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน จากน้ันได้
เดินทางต่อไปยังอาศรมบ้านห้วยบง ต�าบลบ้านจันทร์ และมีพิธี



สรปุขา่ว 69

เปิดป้ายอาคารบ้านห้วยบงปลอดอบายมุข ตามโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในตอนค�่ามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 
อธิการบดีให้โอวาทแก่เยาวชนและประชาชนที่มาคอย
ต้อนรับ โครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขานี้ ได้เริ่มมี
มากว่า ๑๐ ปีแล้ว ในพื้นที่อ�าเภอกัลยานิวัฒนา มีประจ�า 
ทุกต�าบล ซ่ึงปีที่แล้วได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและพบว่า
เยาวชนลูกหลานชาวบ้านที่จบการศึกษาช้ัน ม.๖ แล้วไม่มี
โอกาสได ้ศึกษาในมหาวิทยาลัย จึงรับเข ้าศึกษาใน
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตเชยีงใหม่ 
ในสาขาวชิาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรยีนเดอืนละ ๑ สัปดาห์
ปีกว่ามาแล้ว ครัง้นีค้ณะศรทัธาชาวฮ่องกงทราบวตัถปุระสงค์ 
จึงได้เดินทางมาสัมผัสพื้นที่ และให้ความอุปถัมภ์ร่วมกัน

วันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ พระพรหมบัณฑิต 
เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร มอบป้ายหมู่บ้านรักษา 
ศีล ๕ มีนายอ�าเภอกัลยานิวัฒนา กล่าวถวายรายงาน และ
เบกิตวัผูส้นบัสนนุ หมูบ้่านรกัษาศลี ๕ และผูแ้ทนหมูบ้่าน เข้า
รับเกียรติบัตร และรับป้าย ต่อด้วยพิธีมอบทุนการศึกษาแก่
นิสิตชาวเขาซ่ึงเป็นแกนน�าชาวพุทธบนพื้นที่สูงที่เข้าศึกษา
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขต
เชียงใหม่ จ�านวน ๓๑ ทุนๆ ละ ๘,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นทุนที่ 
พระเดชพระคณุพระพรหมบณัฑติ และคณะของแม่ชทีองสขุ 
นามเจ็ดสี พร้อมชาวฮ่องกงให้การอุปถัมภ์ และได้ทอดผ้าป่า 
เพือ่สนบัสนนุการสร้างวดัห้วยบง ตามโครงการของคณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ใน ๙ วัด ซึ่งวัดห้วยบงก่อสร้างขึ้นมาโดย
การก�ากับดูแลและให้การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ รับเป็นเจ้าภาพ  
๑ วัด และสุดท้ายเป็นพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร ๖๐ ปี  
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เป็นอาคารคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ๒ ช้ัน ใช้ทุนทรัพย์ในการก่อสร้างประมาณ 
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ส่ีล้านบาทถ้วนถ้วน) โดยแม่ชีทองสุข 
นามเจด็ส ีพร้อมคณะศษิย์ชาวฮ่องกง ให้ความอปุถมัภ์ในการ
หาทุนก่อสร้าง
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มจร หนองคาย เตรียมความพร้อมสู่ AEC
วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีนาย
อโณทัย ธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็น
ประธานเปิดโครงการ บรรยายพิเศษโดย ร้อยต�ารวจเอก  
ดร. นิติภูมิ นวรัตน์ ในโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีการเสวนาเปิดมุมมอง
องค์กรพระพุทธศาสนากับการเตรียมความพร้อมเข้าสู ่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยผู้แทนจาก สปป. ลาว, 
เวียดนาม, กัมพูชา, เมียนม่า และไทย ด�าเนินรายการโดย 
อาจารย์สุกันต์ แสงโชติ

นอกจากนี้ยังมีการแสดงอาเซียนของนักเรียนจาก
โรงเรยีนหนองคายวทิยาคาร, โรงเรยีนอนบุาลหนองคาย และ
จาก สปป. ลาว จากน้ันมีพิธีมอบเกียรติบัตร และกล่าว 
ปิดโครงการ โดย พระราชพุฒิมุนี เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย 
ณ โรงแรมแกรนด์ พาราไดซ์ ต�าบลโพธิ์ชัย อ�าเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย

มหาจุฬาฯ จัดพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัย 
ถวายเป็นอาจารบูชาพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี

วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ส่วนงานมหาจุฬาฯ อาศรม
ส�านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป  
ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๕.๓๙ เมตร สูง ๘.๒๙ เมตร และทอด
ผ้าป่าสามัคคี เพื่อถวายเป็นอาจริยบูชาอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี  
พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.ดร. 
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส 
วรวิหาร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ต�าบลดงพญาเย็น 
อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. 
อธิการบดี มจร เป็นประธาน

ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศิษยานุศิษย์ และสาธุชนทั่วไป 
เดินทางไปร่วมงานเททองหล่อพระและทอดผ้าป่าสามัคคี เป็นจ�านวนมาก สรุปยอดเงินทอดผ้าป่าจ�านวนทั้งสิ้น ๑,๐๘๒,๒๐๒ บาท
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด�าเนินไปในพิธีบรรพชาสามเณร

วันศุกร์ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปในพิธี
บรรพชาสามเณร นักเรียนโรงเรียนจิตรลดา บรรพชาสามเณร 
ภาคฤดูร้อน ๑๔๔ รูป บวชศีลจาริณี ๑๒๕ คน ในโครงการ ๖๐ 
พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จิตรลดาบรรพชาภิวันทน์ 
โดยมีพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอุปัชฌาย์ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา 
มจร วังน้อย อยุธยา
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มหาวิทยาลัยจัดสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุ่นที่ ๖๐ ประจ�าภาคกลาง และภาคใต้
วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 

๔ ภาค รุ่นที่ ๖๐ ประจ�าภาคกลางและภาคใต้ ส่วนงานที่เข้าร่วมประกอบด้วยส่วนกลาง, วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, วิทยาเขตบาฬี
ศกึษาพทุธโฆส, วทิยาลยัสงฆ์นครสวรรค์, วทิยาลยัสงฆ์ปัตตาน,ี วทิยาลัยสงฆ์พทุธโสธร, ห้องเรยีนสิงห์บรุ,ี สุราษฎร์ธาน,ี กาญจนบรีุ, 
หน่วยวิทยบริการสงขลา, ราชบุรี, เพชรบุรี, อุทัยธานี, ชลบุรี, ระยอง, นครปฐม, พิจิตร, จันทบุรี, สุพรรณบุรี เป็นต้น โดยจัดสัมมนา
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา 

ในการนี้ อธิการบดี ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “บูรณาการพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาสังคมไทยในอาเซียน” แก่นิสิตผู้เข้า
รับสัมมนากว่า ๖๐๐ รูป

โครงการ “๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จิตรลดาบรรพชาภิวันทน์” สามเณร จ�านวน ๑๔๔ รูป 
ศีลจาริณี จ�านวน ๑๒๕ คน ทั้งหมดในระยะเวลา ๒๗ มีนาคม – ๑๙ เมษายน ๕๘ ภาคเช้า ตั้งเเต่เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.  
มีพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ซึ่งมีพิธีขอขมา พิธีขริบผม พิธีปลงผม จากนั้นจึงมีการตั้งขบวนเเห่นาคจากอาคาร 
เรียนรวมไปยัง หอประชุม ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. นาค
และศีลจาริณี ท�าพิธีขอขมาหน้าพระพุทธโสธร จากน้ันมีการเทศน์สอนนาค โดยพระวิทยากร เพื่อให้ระลึกถึงจุดประสงค์ในการ
บวชครั้งนี้ และนึกถึงบุญคุณของพ่อและแม่ผู้ให้ก�าเนิด แล้วจึงเริ่มพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์


