
รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธกิารบด ี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ประธานที่ประชุม 
๑.   พระธรรมปญัญาบด ี นายกสภามหาวิทยาลัย  

 
ผู้เข้าประชุม 
 ๒.  พระราชปริยัตกิวี, ศ.ดร. อธิการบด ี
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง  
 ๓. พระราชวรเมธ,ี รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบรหิาร 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดี 
    และเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย  
  ๔. พระสุวรรณเมธาภรณ,์ ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดี 
 ๕. พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดี  
 ๖.  พระโสภณวชิราภรณ ์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการตา่งประเทศ 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดี 
 ๙.  ผศ.ดรงเกียรติศกัดิ ์สุขเหลือง  รองคณบดคีณะสังคมศาสตร์ แทนคณบดคีณะ 
      สังคมศาสตร์  
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณบด ี
 ๑๐. ศ.พิเศษจ านงค์ ทองประเสรฐิ  ราชบัณฑิต 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๑. นายพิศิษฐ์ ลีลาวชโิรภาส  อดีตผูว้่าการส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๑๒. นางสาวผุสดี  เขตสมุทร รักษาการที่ปรึกษาด้านระบบบรหิารจดัการศึกษา  
      ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    
      แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
 ๑๓. นางสาวนชุนภา รื่นอบเชย  ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและประเมนิผลอดุมศกึษา 
      แทนเลขาธิการส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
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  ๑๔. นายสิทธา มูลหงษ์  ผู้อ านวยการกองพุทธศาสนศึกษา  
      แทนผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
 ๑๕. นายชุมพล  เดด็ดวง    ผู้อ านวยการกองจดัท างบประมาณด้านการบรหิาร 
      แทนผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
 ๑๖. นายพิรุฬ เพียรล  าเลศิ  ที่ปรึกษาระบบราชการ 
      แทนเลขาธกิารส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
 ๑๗. นางสาวสมรัชนกีร  อ่องเอิบ  ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศกึษา ส านกังานเลขาธกิารสภา 
      การศกึษาแทนเลขาธกิารสภาการศกึษา 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
  
ผู้ไม่ไดเ้ขา้ประชุม (ลาประชุม) 
 ๑. สมเด็จพระพุฒาจารย ์ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะใหญ่หนตะวนัออก
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. พระพรหมโมล ี กรรมการมหาเถรสมาคม, แม่กองบาลีสนามหลวง 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. พระมหาโพธวิงศาจารย ์  ราชบัณฑิต 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๔. พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.  รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดี 
 ๕. พระราชปริยัต,ิ ดร.  รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบด ี
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  พระครูสริิสารบัณฑิต ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 ๒.  พระครปูลัดวิเชียร ชวนปญฺโญ นักจัดการงานทั่วไป ส านักสง่เสริมพระพุทธศาสนา 
     และบริการสังคม 
 ๕.  พระมหาสมชาย ปภสฺสโร นักวชิาการศึกษา ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 ๖.  นางสาววไิลวรรณ  อิศรเดช รองผูอ้ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 ๗.  นายบณุยธร  แสงโนร ี นักจดัการงานทัว่ไป กองกลางส านักงานอธิการบด ี
  ๘.  นางสาวญาศุมนิท์ อนิทรก์รงุเก่า นักทรัพยากรบุคคล ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
  ๙.  นางสาวรวีวรรณวงค ์เดชานนัทร์ นักจัดการงานทั่วไป ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
  ๑๐. นางสาวอมรศิร ิ อุน่ละม้าย เจ้าหนา้ที่ธรุการ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
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 ผู้เข้าชี้แจง 
 ๑.  พระเทพปริยตัิเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 
 ๒.   พระเทพสุวรรณเมธี, ดร. ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลยั วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 
 ๓.  พระมหาสมบรูณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
 ๔.  พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธ ี ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
 ๕.  พระมหาถวิล กลฺยาณธมโฺม ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล 
 ๖.  พระครูสงัฆรักษเ์อกภัทร อภิฉนฺโท ผู้อ านวยการหลักสตูรพุทธศาสตรม์หาบัณฑิต  
     สาขาวชิาจิตวิทยาชวีติและความตาย 
 ๗.  พระมหาบุญสขุ สุทธฺิญาโณ รองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะครุศาสตร ์
 ๘.  ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช อาจารย ์วิทยาเขตขอนแกน่ 
 ๙.  ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป ์ อาจารย ์วิทยาเขตนครสวรรค์ 
 ๑๑. ผศ.ดร.ธติิวฒุิ  หมั่นมี เลขานกุารหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร์ 
 ๑๒. ผศ.ดร.สาน ุมหัทธนาดุลย ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตรน์านาชาติ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย 
ประธานที่ประชุมกล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย แล้วกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี  
 

วาระที่  ๑ เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
  ๑.๑ เรือ่งที่ประธานแจ้งเพือ่ทราบ 
      - ไม่ม ี
  ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพ่ือทราบ 
  ๑.๒.๑ เรือ่ง ผลการด าเนินงานตามมตสิภามหาวิทยาลัย 
 พระราชวรเมธี, รศ.ดร. กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า ตามที่สภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติให้
ด าเนินการเรื่องต่างๆ ตามที่ส่วนงานของมหาวิทยาลัยเสนอ ความแจ้งในมติที่ประชุมแล้ว นั น 
 เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามมติดังกล่าว ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าค าสั่ง 
ข้อก าหนด ระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัย จ านวน ๑๑ เรื่อง ประกอบด้วย 
 

 ค าสั่งมหาวิทยาลยั 
๑. แต่งตั งรองศาสตราจารย์จ านวน ๓ รปู/คน 
๒. แต่งตั งผู้ชว่ยศาสตราจารย์จ านวน ๔ รปู/คน 
๓. แต่งตั งอาจารย์ผู้รบัผดิชอบและประจ าหลักสตูร จ านวน ๕ หลักสตูร 
๔. แต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจ าหลักสตูรระดบับัณฑิต จ านวน ๕ หลกัสูตร 
๕. แต่งตั งกรรมการสภาวิทยาเขตพะเยา 
๖. แต่งตั งกรรมการสภาวิทยาเขตหนองคาย 
๗. แต่งตั งกรรมการประจ าวทิยาเขตหนองคาย 
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๘. แต่งตั งกรรมการประจ าวทิยาเขตนครราชสมีา 
๙. แต่งตั งเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
ประกาศมหาวิทยาลัย 
๑๐. อนุมตัหิลักสตูรและเปดิสอนหลกัสูตร จ านวน ๑๐ หลักสตูร 
๑๑. อนุมตัหิลักสตูรและเปดิสอนหลกัสูตรระดบัประกาศนยีบตัร จ านวน ๕ สว่นงาน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ         
 
   ๑.๒.๒ เรื่อง ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
   พระราชวรเมธี, รศ.ดร. กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า สภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุม ครั งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั งที่ ๒/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๔ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติยกฐานะห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จัดตั งเป็นวิทยาลัยสงฆ์ จ านวน ๕ แห่ง ประกอบด้วย 

๑. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 
๒. วิทยาลัยสงฆ์สุราษฏร์ธานี 
๓. วิทยาลัยสงฆ์ระยอง 
๔. วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี 
๕. วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี 

  โดยให้ออกเป็นข้อก าหนดมหาวิทยาลัย พร้อมส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา บัดนี  
ข้อก าหนดดังกล่าว ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรื่องการจัดตั งวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, วิทยาลัยสงฆ์
สุราษฏร์ธานี, วิทยาลัยสงฆ์ระยอง, วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี, วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ         
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๒.๓ เรื่อง จัดงานวันจ านงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗   
  พระราชวรเมธี, รศ.ดร. กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า ด้วยมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า มจร และมูลนิธิจ านงค์ ทองประเสริฐ ได้ก าหนดจัด
งานวันมูลนิธิจ านงค์ ทองประเสริฐเพ่ือแสดงมุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์พิเศษจ านงค์ ทองประเสริฐ ราช
บัณฑิต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ในวาระสมัยที่ศาสตราจารย์พิเศษจ านงค์ ทองประเสริฐ 
ราชบัณฑิต เจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๙๐ ปี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นี  เพ่ือประกาศ
เกียรติคุณของท่านศาสตราจารย์จ านงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต ให้ปรากฏในฐานะผู้บ าเพ็ญ
หิตานุหิตประโยชน์อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สังคม ประเทศชาติและ
พระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 
 นอกจากนี  การจัดงานวันมูลนิธิฯหรือวันจ านงค์ ทองประเสริฐ ยังมีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ เพ่ือ
เผยแพร่กิจกรรมของมูลนิธิจ านงค์ ทองประเสริฐ เพ่ือเชิดชูเกียรติของศาสตราจารย์พิเศษจ านง ทอง
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  ๔.๑๘ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 พระราชวรเมธี, รศ.ดร. กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า เพ่ือให้เป็นการ
สอดคล้องตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ บัณฑิตวิทยาลัย มีบันทึกที่ ศธ ๖๑๐๑/๘๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๒ หลักสูตร 
ประกอบด้วย 
 ๑. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๒) จ านวน ๒ ส่วนงาน ประกอบด้วย 
  ๑) คณะครุศาสตร์ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๒) วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วิทยาเขตนครสวรรค์ 
 ๒. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๒) จ านวน ๔ ส่วนงาน ประกอบด้วย 
  ๑) คณะครุศาสตร์ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๒) วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วิทยาเขตนครสวรรค์ 
  ๓) วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น วิทยาเขตขอนแก่น 
  ๔) วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั งที่ ๔/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบแล้ว 
  สภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั งที่ ๔/๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ พิจารณาแล้ว 
มีมติเห็นชอบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๙ (๖) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอทีป่ระชุมเพื่อพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามที่เสนอ  
 
  ๔.๑๙ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการประจ าวิทยาเขตอุบลราชธานี 
  พระราชวรเมธี , รศ.ดร. กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า  ด้วย 
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตอุบลราชธานี  หมดวาระลง เพื่อให้เป็นไปตามองค์ประกอบใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาตรา ๑๙ (๑๓) และมาตรา ๓๑ และข้อ ๕ 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือก
กรรมการประจ าวิทยาเขตจากคณาจารย์ประจ า พ.ศ. ๒๕๔๑ เห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แต่งตั งคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต จ านวน ๓ รูป/คน ประกอบด้วย 

๑. พระมหาสิงห์ณรงค์ สิรินฺทเมธี, ดร.  กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 
๒. ผศ.สุพิมล ศรศักดา    กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 
๓. ผศ.ดร.สิปป์มงคล ป้องภา   กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอทีป่ระชุมเพื่อพิจารณา 
  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาครั้งต่อไป 




