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คู่มือการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรราชวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย โดย ฝ่ า ยประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแผ่ ม หาวิ ย าลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑. ความเป็นมาและความสำคัญ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย เป็นสถาบันการศึกษา
ชั ้ น สู ง ของคณะสงฆ์ ซึ ่ ง สมเด็ จ บรมบพิ ต ร พระราชสมภารเจ้ า สมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาจุ ฬ าลงกรณ์
พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ ห ั ว ได้ ท รงสถาปนาขึ ้ น เมื ่ อ พ.ศ. ๒๔๓๒ มี ช ื ่ อ เดิ ม ว่ า “มหาธาตุ ว ิ ท ยาลั ย”
และมีพระบรมราชโองการเปลี่ยนนามใหม่ว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เมื่อ วันที่ ๑๓ กันยายน
พ.ศ. ๒๔๓๙ โดยมีพระราชประสงค์จ ะให้เป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์สืบไป ดังปรากฏ
ในประกาศพระราชปรารภในการก่อพระฤกษ์สังฆิกเสนาศน์ราชวิทยาลัย
ความรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถประเมินการเติบโตและเพิ่มขึ้น
งบประมาณ หลักสูตร จำนวนนิสิต จำนวนผู้จบการศึกษา จำนวนของส่วนงานจัดการศึกษาและสนับสนุน
การศึกษา จำนวนการผลิตผลงานทางวิชาการ ทั้งคัมภีร์ ตำรา หนังสือ และงานเขียนต่าง ๆ จำนวนมาก
สำหรับตัวแปรสำคัญที่นำไปสู่ความรุ่งเรืองนั้นเกิดจากการที่มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลั ย
มีพระราชบัญญัติเป็นกรอบในการบริหารจัดการในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
ในการบริห าร การมีทรัพยากรทั้ ง งบประมาณ และบุคลากรที ่ พร้ อ มพลัน การนำเทคโนโลยีม าปรั บ ใช้
เพื่อการบริห ารและการจัด การเรีย นการสอนการสร้า งเครื อข่า ยของชาวพุ ทธทั้ ง ในระดั บประเทศและ
ต่างประเทศจนทำให้เกิดการยอมรับและร่วมมือกันสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา และจัดงานนานาชาติร่วมกัน
ดังจะเห็นได้จากการจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก และการจัดสัมมนานานาชาติอย่างต่อเนื่อง
การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ที่สื่อสารออกไปทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร เป็นการ
เน้นย้ำถึงภารกิจที่จะดำเนิน และภารกิจที่ดำเนินไปแล้วเพื่อสะท้อนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบถึงทิศทาง
ในการดำเนิ น ภารกิ จ ทั ้ ง เป็ น การชี ้ ใ ห้ เ ห็ น เป้ า หมายของมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมระหว่างสถาบันกับชุมชน เป็นการเชื่อมโยงความสำเร็จ กระจายออกไป
สู่สังคม
ดั ง นั ้ น การเขี ย นข่ า วเพื ่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ย าลั ย
จึงเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อการส่งเสริม ภาพลักษณ์ โดยการเผยแพร่ข้อมูล หรือข่าวสารเกี่ยวกับ
กิจกรรม โครงการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน และหน่วยงาน ได้ส่งเผยแพร่ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งข่าวผ่านสื่อมวลชน โดยมีเป้าหมายให้สื่อมวลชนถ่ายทอด ข้อมูล ข่าวสาร
หรือกิจกรรม และโครงการ ไปยังประชาชน อันจะทำให้ประชาชนรับทราบความเคลื่อนไหว ความเป็นไป
รวมทั้งมีความเข้าใจ และยอมรับกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ที่องค์การได้ดำเนินการ
2.วัตถุประสงค์ในการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์
2.1 เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้สื่อสาร ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยออกสู่สังคม
อันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการดำเนินงานต่อ ภาคประชาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
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2.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นระบบ และมีมาตรฐานเดียวกันอย่างคงที่
2.3 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานเขียนข่าวที่ชัดเจน
2.4 เพื่อให้การเขียนข่าวมีความสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายขององค์กร
3. ประโยชน์ของการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3.1 ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ เสริมสร้างความมั่นใจ และสามารถเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
3.2 งานข่าวมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความเป็นระบบ และมีมาตรฐาน
3.3 ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นแบบมืออาชีพ และมีความสมบูรณ์ของเนื้อข่าวตามขั้นตอนการเขียนข่าว
3.4 ข่าวที่เผยแพร่ออกไป มีความสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมาย
4. ความแตกต่างระหว่างข่าวประชาสัมพันธ์กับข่าวทั่วไป
ข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ กั บ ข่ า วทั่ ว ไปมี ค วามแตกต่ า งกั น ในหลายประเด็ น โดยอาศั ย หลั ก ในการ
พิจารณาดังนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ข่าวสารขององค์การใด องค์การหนึ่งให้
ประชาชนทราบโดยคำนึงถึงประโยชน์ ต่อองค์การเป็นหลัก มีจุดมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดข้อเท็จจริงและสาระ
ความรู้ที่เป็นสาธารณประโยชน์เป็นสำคัญ ทิศทางของผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คาดหวังผลด้านดีต่อองค์การเสมอ
อาจให้ทั้งผลด้านดีและด้านไม่ดีแก่บ ุคคลหรือ องค์การก็ได้ ลักษณะของแหล่งข่าวหรือการได้ข่าว เป็น
แหล่งข่าวที่สื่อมวลชนหรือนักข่าวไม่ จำเป็นต้องออกไปแสวงหาข่าวด้วยตนเอง แต่มีนักประชาสัม พันธ์
ขององค์การต่าง ๆ ส่งมาให้พิจารณา หรืออาจเชิญเข้าร่วมฟังการแถลงข่าว (PRESS CONFERENCE) นักข่าว
จะต้องใช้ความสามารถในการแสวงหา ข้อมูลเป็นข่าวด้วยตนเอง กลุ่มเป้าหมาย มุ่งเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะของตน ประชาชนโดยส่วนรวม ขอบเขตของข่าว มีขอบเขตการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องขององค์การ
ไม่ว่าจะเป็นบุคคล หรือกิจกรรม ครอบคลุมเนื้อหาหลายด้านของสังคมส่วนรวม ต้องนำเสนออย่างรวดเร็วทัน
ต่อเหตุการณ์เสมอ
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เทคนิคการเขียนข่าวในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การเผยแพร่ข่าวของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยออกสู่สังคมนั้น เป็นการนำเสนอข้อมูล
ข่าวที่ถูกต้อง สื่อสาร และสะท้อน ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยออกไปในรูปของข่าวอันเป็นบทบาทหนึ่ง
ที่ส ร้างความเชื่อมั่น และศรัทธาต่อภาคประชาสัง คม อัน หมายถึงผู้มีส ่ว นได้ส ่ว นเสีย ที่เป็นศูนย์ร วม
ทางความคิด สติปัญญาของสั งคมและเป็นศูนย์รวมการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการมีความสัมพันธ์กับนานาประเทศทั่ว โลก
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยี รวมทั้งการวางรากฐานให้เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของภูมิภาค โดย
อาศัยความร่วมมือ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้สามารถแยกประเภทข่าวในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดังนี้
1. การเขียนข่าวประเภทกิจกรรมองค์กร
2. การเขียนข่าวประเภทความสำเร็จ
3. การเขียนข่าวประเภทประเด็นนโยบาย
4. การเขียนข่าวประเภทผลงานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
5. การเขียนข่าวการเชิญชวน รณรงค์
6. การเขียนข่าวความขัดแย้ง
7. การเขียนข่าวการลงนาม ข้อตกลง
ขั้นตอนการเขียนข่าว
การเขียนข่าวผู้เขียนควรมีการปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. รับหมายข่าว
2. หาข้อมูล โดยการค้นคว้ารวบรวมข้อมูล และสัมภาษณ์
3. วางแผนการเขียนศึกษากลุ่มเป้าหมายและนโยบายของสื่อที่จะส่งเผยแพร่
4. ร่างเนื้อหา รูปแบบ ภาษา ทบทวน
5. ประเมินผลโดยการอ่านทบทวนด้วยตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยอ่าน องค์ประกอบการเขียนข่าว
การเขียนข่าวหนังสือพิมพ์ ต้องบอกสิ่งส าคัญที่สุดก่อน แล้วจึงบอกสิ่งส าคัญรองลงมา
6. เผยแพร่ข่าว
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๑. การเขียนข่าวประเภทกิจกรรมองค์กร
ข่ า วประเภทกิ จ กรรมองค์ ก ร ต้ อ งคานึ ง ถึ ง มาตรฐานการเขี ย นข่ า ว โดยเขี ย นให้ ค รบถ้ ว น
ตามรายละเอียดดังนี้
1.1 ยึ ด ความครบถ้ ว นของหลั ก 5 W 1H ได้ แ ก่ (Who What Where When How) หรื อ ใคร
ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร
1.2 บอกถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ของกิจกรรม รวมทั้งผลของกิจกรรมที่มีต่อผู้ร่วมกิจกรรม และ
กลุ่มเป้าหมาย
1.3 ต้องอ้างอิงแหล่งข่าวได้ได้แก่ หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมกิจกรรมโครงการโดยการสัมภาษณ์ หรือ
ยึดถือความถูกต้องของข่าว จากค ากล่าวรายงานของเจ้าของกิจกรรม และค ากล่าวเปิดงานของประธานในพิธี
1.4 ถ่ายภาพประกอบข่าวประเภทกิจกรรมควรมีภาพพิธี บุคคลในข่าว ภาพผู้ร่วมกิจกรรม ภาพผู้ที่
ให้สัมภาษณ์ ภาพการ ประกอบกิจกรรม ที่มีความสอดคล้องกับเนื้อข่าว
ตัวอย่างข่าวประเภทกิจกรรมองค์กร

1. พาดหัวข่าว
“คณะกรรมการจัดกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก”
๒. วรรคนำ หรือโปรยข่าว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประชุมเตียมความพร้อมจัดกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในวัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญสากลของโลก
3. เนื้อข่าว
วัน จัน ทร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระพรหมบั ณ ฑิ ต ,ศ.ดร. เจ้าอาวาส
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสภาสากล
วันวิสาขบูชาโลก (ICDV) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา
วันสําคัญสากลของโลก ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้อง ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลําไทร อ.วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา
มีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. เรื่อง มติมหาเถรสมาคม มติที่ ๗๐๒/๒๕๖๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบ โครงการจัดกิจกรรมวิสาขบู
ชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๗ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๖๓
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๒. เรื่อง มติสภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมั ติ
โครงการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๗ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี
๒๕๑๓
๓. เรื่อง คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการ จัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๗ เนื่องในวัน
วิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๖๓
๔. เรื่อง โครงการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๗ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของ
โลก ประจําปี ๒๕๖๓
๕. เรื่อง หนังสือตอบรับการจัดงาน ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ใน วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จาก
Economic And Social Commission For Asia And The Pacific ESCAP
๖. เรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรม
๗. เรื่อง ขอบเขต และหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ
๘. เรื่อง ร่างกําหนดการจัดงาน ระเบียบ
4. ชื่อผู้ถ่ายภาพ/ทำข่าว
ข่าว/ภาพ: MCU TV CHANNEL
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2. การเขียนข่าวประเภทความสำเร็จ
ข่าวประเภทผลงานความสำเร็จ จะต้องมีองค์ประกอบข่าวที่ครบถ้วนตามหลัก 5 W 1 H ได้แก่ (Who
What Where When How) หรือใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร เช่นกับข่าวอื่นๆ แต่ต้องมีองค์ประกอบที่
สำคัญที่ขาดไม่ได้ ได้แก่
2.1 เน้นที่ตัวบุคคล หรือกลุ่ม ทีม ที่สร้างผลงาน โดยใช้เป็นแหล่งข่าวในการสัมภาษณ์
2.2 ต้องอ้างอิงถึงที่มาของกิจกรรมเช่น โครงการวัตถุประสงค์การจัดการประกวดโดยบอกให้เห็นถึง
ความสำคัญ
2.3 ต้องให้ข้อมูลรายละเอียดของรางวัลที่ได้รับ
2.4 บอกเป้าหมายของโครงการ และบรรยากาศของการประกวด การแข่งขัน
2.5 เทคนิคในการน าภาพถ่ายมาประกอบข่าวเพื่อให้มีน้ าหนักข่าวที่น่าสนใจ คือ
2.5.1 มีภาพบุคคล หรือทีมที่ได้รับรางวัล
2.5.2 มีภาพรางวัลที่ได้รับ
2.5.3 มีภาพบรรยากาศของการประกวด หรือการแข่งขัน
ตัวอย่างการเขียนข่าวประเภทความสำเร็จ

1. พาดหัวข่าว
“พิธีมอบรางวัล “ สัปปายะอวอร์ด"”
2. วรรคนำ หรือโปรยข่าว
ครั้งที่ ๒ ที่กิจกรรม พิธีมอบรางวัล “ สัปปายะอวอร์ด" ได้ถูกจัดขึ้นมา
3. เนื้อข่าว
วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๒๕๖๒ พิธีมอบรางวัล “ สัปปายะอวอร์ด" ครั้งที่ ๒ ได้ถูจัดขึ้นมาจาก
ร่ว มมือระหว่างฝ่ายสาธารณู ป การ ของมหาเถระสมาคม, กองทุนสนับสนุ นสร้ างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.),
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น , สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทราศูนย์ราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ งานสัปปายะอวอร์ด นำเสนอ และสรุปผลโครงการ วัดประชา รัฐ สร้าง
สุข ด้วยวิถี ๕ส ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นการร่วมมือระหว่างฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถระสมาคม, กองทุน
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สนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีจุดประสงค์ในการจัดระเบียบใน
วัด ซึ่งใช้ 5ส เป็นกิจกรรมหลักเพื่อให้เกิด “วินัย” ในวัด และเป็นพื้นที่การเรียนรู้ขององค์กรและชุมชน ซึ่ง
องค์กรที่ทำตามขั้นตอนของโครงการครบถ้วน ณ ต้นเดือนธันวาคม 2562 มีประมาณ 300 แห่ง ซึ่งองค์กรที่
เหลือได้ทยอยส่งข้อมูลเข้าไปยังโครงการและคาดว่าจะ เสร็จสิ้นเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และปิดโครงการในปีนี้
ด้วยจำนวนตัวชี้วัดของโครงการคือ 1,500 วัด ซึ่งแต่เดิมนั้นองค์กรได้มีการประสานงานและให้ความร่วมมือ
กับวัดมาเป็นปกติแล้ว แต่เมื่อมาเข้าร่วมโครงการแล้ว องค์กรได้นำแนวทางและมาตรฐานที่โครงการ วัด
ประชา รัฐ สร้างสุข ได้จัดทำมาลงไปดำเนินการพัฒนาให้กับวัด และขยายผลให้เกิดความร่ วมมือของชุมชน
เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีความหลากหลายในการทำงานกับวัดและชุมชน การใช้วัดเป็นศูนย์กลางทำให้
ช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและชุมชนลดลง องค์กรเข้าไปประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการทำงานของ
ชุมชนมากขึ้น ดังนั้น โครงการนี้เป็นการต่อยอด วัด องค์กร ชุมชน ที่ใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลาง และทางกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ส นับ สนุนให้ทำโครงการต่อเนื่องต่ อไป โดยให้ทำในวัดที่ 2 ในปีต่อไป
เพื่อขยายผลให้ครอบคลุมวัดทั่วประเทศ ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอขอบคุณโครงการ วัด ประชา
รัฐ สร้างสุข และ องค์กรต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนให้เกิดโครงการที่ดีเช่นนี้ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าทางองค์กรปกครองท้องถิ่น จะได้รับการสนับสนุนทางด้านความรู้ แนวทาง มาตรฐาน การจัดการทำให้มี
การพัฒนาวัดและชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดไป
4. ชื่อผู้ถ่ายภาพ/ทำข่าว
ข่าว/ภาพ: MCU TV CHANNEL
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3. การเขียนข่าวประเภทประเด็นนโยบาย
ข่าวประเภทประเด็นนโยบาย นับว่าเป็นข่าวที่ต้องระมัดระวังในการตรวจสอบความถูกต้อง และ
จำเป็นต้องให้องค์ประกอบข่าวที่ ครบถ้วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 ต้องเลือกแหล่งข่าว หรือบุคคลผู้ให้ข่าวที่น่าเชื่อถือในการสัมภาษณ์
3.2 เนื้อข่าวจะต้องแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม และความคาดหวัง 3.3 หาก
กิจกรรมต้องการให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมต้องมีบทสรุปที่ชัดเจน มีข้อมูลสำหรับการติดต่อของผู้ที่สนใจ หรือ
สื่อมวลชนเพื่อติดตามข่าวได้
3.4 เทคนิคการถ่ายภาพประกอบข่าวประเภทประเด็นนโยบาย ต้องมีภาพที่บุคคลในข่าวประสาน
สายตากับกล้อง (Contact eyes) เป็นภาพปัจจุบัน ที่อยู่ในท่วงท่าที่เหมาะสม
ตัวอย่างการเขียนข่าวประเภทประเด็นนโยบาย

1. พาดหัวข่าว
“พระราชปริยัติกวี. ศ.ดร. อธิการบดี มจร บรรยาย”
2. วรรคนำ หรือโปรยข่าว
พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี บรรยาย เรื่อง ทิศทางการบริหารงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์นานาชาติ ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ทิศทางของแผน ๑๒และ ๑๓ มีส่วนที่เหมือนกันอยู่น้อย
3. เนื้อข่าว
แนวทางแผน ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ ของ มจร จะเน้นหลากหลายเรื่อง ได้แก่
๑.การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการบริหารและการเรียนการสอน ๑.๑ เรื่อง MCU NETWORK
พัฒนาแผนงานไว้ และ มจรก็ได้ ลงทุนด้าน IT มาระยะหนึ่ง ๑.๒ เรื่อง MCU APPLICATION ๑.๓ MCU
BOARDCASTING เพื่อการเรียนการสอน โดย มจร ได้เริ่มลงทุนการ IT มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๕๐
จากนั้นเป็นการซ่อมบำรุงมาโดยตลอด
๒.มหาลัยสีเขียว โดยมีสาระหลัก 5 สาระ ได้แก่ ๒.๑ ต้นไม้ใบหญ้า ๒.๒. จัดเกบขยะมูลฝอย ๒.๓
บำบัดน้ำเสีย ๒.๔ ลดการใช้ถุงพลาสติกและสิ่งของที่ย่อยสลายได้ยาก ๒.๕ การใช้โซลาเซล เพราะรัฐสนับสนุน
ให้มีพื้นที่สีเขียว
๓.แนวทางการปฏิบัติ เผยแผ่ กราบไหว้บูชาสักการะของประชาชนชนทั่วไป ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน
ครบถ้วน
๔.ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก และในด้านอื่น ๆเกี่ยวกับศาสนา
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อธิการบดีกล่าวอีกว่า แนวทางทั้ง ๔ เพื่อดำรงสถานะและบทบาทของ มจร เพราะ แนวทางนี้ส ะท้อน
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ และเป็นการสร้างต้นทุนทางสังคม
การบริหารงานบุ คคล ๓,๖๘๐ รูปคน จะต้องทำงานให้ได้หนึ่งคนสามงาน ส่วนเรื่อง ทิศทางการจัด
การศึกษา เวลาพูดถึงการเปิดหลักสูตร การสร้างบัณฑิตพันธ์ใหม่ ล้าสมัย ไม่เท่าทันสังคม บัณฑิตพันใหม่ ใน
เรื่องของสังคมมนุษยศาสตร์ จะต้องมีคุณสมบัติ ความเป็นเลิศทางวิชาการบูรณาการ ภาวะความเป็นผู้นำสูง มี
ทักษะในการสื่อสารที่ดี มีวุฒิภาวะ
๓ อย่า งที่ทำให้ เ ราดำรงสถานในปัจ จุ บัน นโยบายและแนวทางของส่ วนงานที่ร ั บ ผิด ชอบด้า นวิ จั ย
นับจากนี้
๑ MCU Buddhist Learning Community แหล่งเรียนรู้ แหล่งปฏิบัติ แหล่งกราบไหว้บูชา สักางกา
ระ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ กับคนทุกเพศ ทุกวัยมากยิ่งขึ้น จะขยายงานไปหลายๆส่วนเพื่อบริการวิชาการ
แก่สังคม
๒. MCU Buddhist Academic Services บริการวิชาการแก่สังคม
๓. MCU Buddhist Innovation for social and mental development นวัตกรรมเพื่อสังคมและ
การพัฒนาจิตใจ
4. ชื่อผู้ถ่ายภาพ/ทำข่าว
ข่าว/ภาพ: MCU TV CHANNEL
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4. การเขียนข่าวประเภทผลงานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
ข่าวประเภทผลงานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เป็นข่าวที่ต้องให้รายละเอียดที่ชัดเจน และต้องใช้หลัก
มาตรฐานในการเขียนข่าว นั่น คือ 5 W 1 H และต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนดังต่อไปนี้
4.1 เนื่องจากเป็นข้อมูลทางวิชาการ แต่ต้องให้ข้อมูลรายละเอียดผลงานในระดับที่ผู้อ่านซึ่งเป็น บุคคล
อื่น ๆ ทั่วไปเข้าใจได้
4.2 จะต้องเขียนเพื่อแสดงให้เห็นกระบวนการ ขั้นตอน ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และผลงาน
4.3 ประการที่สำคัญคือผลงานได้ถูกน าไปใช้ในทางใด
4.4 มีการอ้างอิงแหล่งข่าว ได้แก่ เจ้าของผลงาน
4.5 เทคนิคการถ่ายภาพประกอบข่าวประเภทนี้ จะต้องมีภาพผลงานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย มีภาพ
แหล่งข่าวหรือเจ้าของ ผลงานด้วย
ตัวอย่างการเขียนข่าวประเภทผลงานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย

1. พาดหัวข่าว
“เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการเตรียมเปิดหลักสูตรการศึกษาทางไกล”
2. วรรคนำ หรือโปรยข่าว
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) จัดงานเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการเตรียมเปิดหลักสูตรการศึกษาทางไกล เรื่อง “ ทิศทางการพัฒนารูปแบบกาจัด
การศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เนื้อข่าว
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติจัดงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการเตรียมเปิดหลักสูตรการศึกษา
ทางไกล เรื่อง “ทิศทางการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบันอย่างมีประสิทธิผละ : การ
จัดทําหลักสูตร ๒ ปริญญา” ณ อาคารพระพรหมบัณฑิตาคาร ชั้น 5 ห้อง Intelligent Mind วิทยาลัยพุทธ
ศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัน
ในวันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒
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โดยมี พระราชปริยัติกวี , ศ.ดร. อธิการบดี มจร. ประธานกล่าวเปิดงาน เรื่อง “ทิศทางการพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรข้ามสถาบันอย่างมีประสิทธิผละการจัดทําหลักสูตร ๒ ปริญญา ” จากนั้น
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบันอย่างมีประ
สิทธิผละการจัดทําหลักสูตร ๒ ปริญญา” โดย
๑. รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. รศ.ดร.ธรรมนู ญ หนู จ ั ก ร จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ๓. ผศ.ดร.นิ ธ ิ น ั น ท์ วิ ศ เวศวร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๔. อาจารย์ ดร.นิวัฒน์ กังวานรังสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินรายการโดย พระมหาหรรษา
ธมมหาโส, รศ.ดร. ผู้อํานวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
4. ชื่อผู้ถ่ายภาพ/ทำข่าว
ข่าว/ภาพ: MCU TV CHANNEL
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5. การเขียนข่าวประเภทการเชิญชวน รณรงค์
ข่าวประเภทการเชิญชวน รณรงค์ ต้องนำเอามาตรฐานการเขียนข่าวมาใช้ เหมือนเช่นทุกข่าว และ
ต้องต้องมีรายละเอียดในข่าว ดังต่อไปนี้
5.1 เนื้อข่าวจะเน้นไปที่รายละเอียด วัตถุประสงค์ของกิจกรรม และคุณสมบัติของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม
5.2 ลงรายละเอียด และช่องทางการติดต่อ เพื่อการมีส่วนร่วม หากมีผลรางวัลหรือผลกิจกรรม
5.3 ต้องระบุถึงผู้รับผิดชอบกิจกรรม
5.4 เทคนิคการถ่ายภาพประกอบข่าวประเภทนี้ จะต้องมีควรมีภาพสัญลักษณ์ของการจัดงาน
ตัวอย่างการเขียนข่าวประเภทการเชิญชวน รณรงค์

1. พาดหัวข่าว
“ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหารแด่พระสงฆ์ พระนิสิต มจร.”
2. วรรคนำ หรือโปรยข่าว
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิตไทย
และพระนิสิตต่างพระเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3. เนื้อข่าว
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า เพล แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
พระนิ ส ิ ต ไทย และพระนิ ส ิ ต ต่ า งประเทศ ที ่ ศ ึ ก ษาที ่ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
จำนวน ๑,๐๐๐ รูป ที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๖๑-๙๕๑-๕๔๕๙ หรือบริจาคทุนภัตตาหารพระนิสิต มจร บริจาค
ผ่านกองทุนภัตตาหารพระนิสิต มจร เลขที่บัญชี 417-2-49576-2 ธนาคารทหารไทย สาขาอุทัย หรือท่าน
ใดต้ อ งการบริ จ าคด้ ว ยตนเอง ณ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย อำเภอวั ง น้ อ ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาโทร.0-3564-8000 : 1115
4. ชื่อผู้ถ่ายภาพ/ทำข่าว
ข่าว/ภาพ: MCU TV CHANNEL
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6. การเขียนข่าวความขัดแย้ง ข่าวประเภทความขัดแย้ง
เป็นข่าวที่ต้องระมัดระวังในการเผยแพร่ นอกจากใช้มาตรฐานการเขียนข่าว 5 W 1 H เข้ามาใช้ แล้ว
จะต้องมีรายละเอียดในข่าว ดังนี้
6.1 ข่าวประเภทนี้จะเน้นแสดงให้เห็นถึงข้อมูลจากทั้ง2 ฝ่ายหรือข้อเรียกร้อง
6.2 มีการบรรยายถึงบรรยากาศเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและบุคคลสำคัญในเหตุการณ์
6.3 ต้องเก็บประเด็นสำคัญจากบุคคลสำคัญให้ครบถ้วน และต้องหลีกเลี่ยงการแสดงความเห็นหรือ
การคาดการณ์ใด ๆ
6.4 ควรมีภาพทั้งสองฝ่าย และภาพบรรยากาศในแนวสันติ ตัวอย่างข่าวความขัดแย้ง
ตัวอย่างการเขียนข่าวความขัดแย้ง ข่าวประเภทความขัดแย้ง

1. พาดหัวข่าว
“ ม.สงฆ์ มจร.ผนึ ก กำลั ง สถาบั น พระปกเกล้ า ศาลยุ ต ิ ธ รรม แก้ ป ั ญ หาความขั ด แย้ ง

บ้านเมือง”
2. วรรคนำ หรือโปรยข่าว
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย (มจร.) อ.วั ง น้ อ ย จ.พระนครศรี อ ยุ ธ ยา นำโดย
พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร. พร้อมด้วย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ
นายวิรัช ชินวินิจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมเสวนาเรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาสันติภาพพลเมือง
โลกอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมีการลงนามความร่วมมือในการพัฒนาโครงการปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา กับ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษากว่า 80 แห่ง เพื่อร่วมกันส่งเสริมบุคลากรด้าน สันติวิธี ในการลด
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต่อสังคมและประเทศชาติ
3. เนื้อข่าว
พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งสัญญาณเรื่องสันติศึกษา ว่า เป็น
เรื่องสำคัญของบ้านเมือง เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาของไทย ควรนำเรื่องของสันติ
ศึกษามาเป็นหลักสูตรการศึกษาของไทย เพื่อเป็นแนวทางสร้างความสงบสุขให้แก่ประเทศชาติ เนื่องจากเรา
พบว่า เมื่อเสร็จจากสงครามเย็นก็คิดว่าโลกจะสงบสุข แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้น ก็เกิดการปะทะทางอารยธรรมขึ้น
เช่นเดียวกับประเทศไทย ที่เกิดปัญหาแบ่งสี แบ่งฝ่าย สถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น
ก็ถูกอ้างอิงในเชิงไปทางการปะทะกันแห่งอารยธรรม ซึ่งไม่ใช่สงครามอุดมการณ์ทางการเมือง แต่เรากลับเอา
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การเมืองไปแก้มันถึงได้แก้ยาก เพราะเราจับประเด็นการแก้ปัญหาแบบเดิมในสมัยสงครามเย็นมาใช้ ซึ่งปัจจุบัน
เราต้องสลายความขัดแย้งด้วยองค์ประกอบทางอารยธรรม ทางวัฒนธรรม และการศึกษา มิฉะนั้น เราก็จะอยู่
ในวงวนความขัดแย้งอย่างไม่รู้จบ
“มจร. ไม่ได้ออกมาในฐานะสถาบันการศึกษาเพียงอย่างเดียว แต่อยากส่งสัญญาณว่า สถาบันศาสนา
ก็เห็นความสำคัญของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ซึ่งในปี ค.ศ. 2000 นายโคฟี่ อันนัน เป็นเลขาธิการสหประชาชาติ
ในสมัยนั้น ได้ร่วมประชุมผู้นำศาสนากว่า 1,000 คน ที่ประชุมตระหนักว่า ในคริสต์ศตวรรษใหม่นี้ จะเกิด
ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม และศาสนา ซึ่งศาสนาจะถูกอ้างอิงเพื่อไปเป็นมูลเหตุความขัดแย้ง
ดังนั้น ผู้นำศาสนาจึงประกาศว่า อย่าได้อ้างศาสนาไปก่อสงคราม เราไม่ต้องการให้ศาสนา ถูกใช้
อ้างอิงในทางที่ผิด เช่น การสร้างความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธกับมุสลิม ทั้งๆ ที่ผู้นำทั้งสองศาสนามีความ
เข้าใจอันดีต่อกัน ในระดับผู้นำศาสนา อยากจะเห็นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ จึงเห็นว่า การศึกษาทางศาสนา
ควรออกมาทำหลักสูตรเรื่องสันติศึกษาขึ้น เพื่อผลิตวิศวกรทางด้านสันติภาพ ต้องการผู้สร้างสันติภาพ เจรจา
ให้เกิดความปรองดอง ผ่านองค์ความรู้ และประสบการณ์ ผลักดันสังคมไปสู่แนวทางสันติภาพ”อธิการบดีมจร.
กล่าว
ศ.ดร.บวรศักดิ์ กล่าว่า ความขัดแย้งเกิดขึ้นในโลกมาหลายยุคหลายสมัยจนถึงปัจจุบัน ทั้งระดับตัว
บุคคลครอบครัว หน่วยงาน จนกระทั่งสังคม ความขัดแย้งดังกล่าวนี้ แม้แต่ในประเทศไทยเอง กรณี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ หากเรามองว่า เป็นเรื่องของการแบ่งแยกดินแดน ก็จะต้องมีกระบวนการด้านนี้เข้าไปจัดการ
แต่ถ้าเรามองว่า ความขัดแย้งเกิดจากความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ก็จะมีเครื่องมืออีกจำพวกไปจัดการ ที่
ตนมองว่า เรายังไม่ประสบความสำเร็จในการสร้างสันติวิธี เนื่องจากที่ผ่านมาเราได้สอนแต่ความรู้สันติวิธีเพียง
แค่ทฤษฎี แต่เราไม่สามารถปลูกฝังสิ่งที่เรียกว่า ทัศนคติเชิงบวกต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ ดังนั้น การ
จัดหลักสูตรสันติวิธี เป็นความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองขณะนี้มากที่สุด
“ผมคิดว่า หลักสูตรดังกล่าว เหมาะสำหรั บผู้นำประเทศ นักการเมือง ผู้นำทางทหาร ผู้นำทางตำรวจ
โดยเฉพาะผู้นำที่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา เพราะจะทำให้เกิดมุมมอง และ
ความคิดที่รอบด้านมากขึ้น ขณะที่นักการเมือง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดใช้ในสังคม เพราะหลักสูตร
ดังกล่าว มีทั้งวิชาการสร้างสันติภาพ ลดความขัดแย้ง พุทธสันติวิธี การจัดการความขัดแย้ง การไกล่เกลี่ยโดย
คนกลาง สันติธรรมทางศาสนา เป็นหลักสูตรแรกของการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ
ไทย
อย่างไรก็ตาม การเมืองควรให้ความสำคัญ ผู้ที่จะเข้าไปแก้ความขัดแย้ง คือ ตัวผู้นำ ซึ่งการเมืองวันนี้
ถ้าเขาเริ่มคุยกัน พรรคฝ่ายค้าน พรรคฝ่ายรัฐบาลเริ่มคุยกันให้เห็นถึงความปรองดองได้ ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่
กลุ่มต่าง ๆ ก็จะขยับตาม แต่ถ้าการเมืองทำไม่ได้ ก็มีอีกทาง คือ สังคมต้องช่วยกันขับเคลื่อนจนเกิดกระแส
สันติขึ้นในบ้านเมือง ก็จะทำให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องทำตาม เพราะนักการเมืองต้องถือเสียงของ
ราษฎรเป็นสำคัญ”เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าว.
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7. การเขียนข่าวประเภทการลงนาม ข้อตกลง
ข่าวประเภทการลงนาม ข้อตกลง เป็นข่าวที่มีรายละเอียดในเนื้อข่าว ดังต่อไปนี้
7.1 การลงนามจะให้ความสำคัญที่ตัวบุคคลทั้ง 2 ฝ่าย
7.2 มีสาระสำคัญของข้อตกลงในการลงนามร่วมกัน
7.3 ควรเพิ่มความน่าเชื่อถือด้วยการนำคำพูด หรือการให้สัมภาษณ์ ที่แสดงให้เห็นถึงความยินดีและ
สิ่งที่แต่ละฝ่ายได้รับ จากความร่วมมือ
7.4 ควรมีภาพขณะลงนาม หรือภาพแลกแฟ้ม ภาพการจับมือ หรือภาพหมู่พร้อมสักขีพยานประกอบ
ในเนื้อข่าว
ตัวอย่างการเขียนข่าวประเภทการลงนาม ข้อตกลง

1. พาดหัวข่าว
“พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันภาษา มจร กับ สถาบันภาษา
มธ. และสถาบันภาษา มช.”
2. วรรคนำ หรือโปรยข่าว
สถาบันภาษา (มจร) MOU ร่วมกับ กับ สถาบันภาษา มธ. และสถาบันภาษา มช. เรื่อง การจัดการ”
3. เนื้อข่าว
วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย กับ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นำโดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น ประธาน
ในพิธี พระสุวรรณเมธาภรณ์ , ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระมหาสุร ศั ก ดิ ์ ปจุจ นตเสโน, ผศ.ดร. ผู้อํานวยการสถาบันภาษา ผู้แทนสถาบันภาษา มหาวิทยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิ ริส ิน ผู้อํานวยการสถาบัน ภาษา
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ และผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ สาคร เรื อ นไกล รองผู ้ อ ํ า นวยการสถ าบั น ภาษา
ผู้แทน ศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ผู้อํานวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนาม
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ณ ห้ อ งประชุ ม ม ๔๐๑ ชั ้ น ๔ อาคารสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
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