
   

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนงาน   สำนักงานสภามหาวิทยาลัย          โทร    ๘๗๕๕ 
ที่                                                      วันท่ี            
เรื่อง   ขอเชญิเขา้ชี้แจงตอ่ที่ประชมุสภามหาวิทยาลัย 
 

เรียน    
 

 ตามที่ส่วนงานของท่าน ได้เสนอวาระเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และให้การ
พิจารณาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

 เพื่อการดังกล่าว จึงขออาราธนาท่านหรือมอบหมายผู้เกี่ยวข้องในวาระที่ส่วนงานได้เสนอ  
เข้าชี้แจงต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา 
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบมา
พร้อมกันนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าชี้แจงตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  
  

 (พระครูสริิสารบัณฑิต) 
 ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบถามเพิ่มเติมที่  ดร.ญาศุมนิท์ อินทรก์รงุเก่า รองผู้อำนวยการสำนกังานสภามหาวิทยาลัย  
 โทรศัพท์ ๐๙-๓๑๕๓-๖๑๕๙ E-Mail : uco@mcu.ac.th 

 

 





สำเนาส่ง 
 ๑.  วิทยาลัยสงฆห์นองคาย วิทยาเขตหนองคาย 
 ๒.  วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม ่วิทยาเขตเชียงใหม ่
 ๓.  วิทยาลัยสงฆน์ครศรธีรรมราช วิทยาเขตนครสีธรรมราช 
 ๔.  วิทยาลัยสงฆข์อนแกน่ วิทยาเขตขอนแก่น 
 ๕.  วิทยาลัยสงฆน์ครราชสมีา วทิยาเขตนครราชสมีา 
 ๖.  วิทยาลัยสงฆ์อบุลราชธานี วทิยาเขตอุบลราชธาน ี
 ๗.  วิทยาลัยสงฆแ์พร่ วิทยาเขตแพร ่
 ๘.  วิทยาลัยสงฆ์สรุินทร์ วทิยาเขตสุรนิทร์ 
 ๙.  วิทยาลัยสงฆ์พะเยา วิทยาเขตพะเยา 
 ๑๐. วิทยาลัยสงฆน์ครสวรรค์ วิทยาเขตนครสวรรค์ 
 ๑๑.  วิทยาลัยสงฆ์เลย 
 ๑๒.  วิทยาลัยสงฆน์ครพนม 
 ๑๓.  วิทยาลัยสงฆบ์ุรีรมัย ์
 ๑๔.  วิทยาลัยสงฆป์ัตตาน ี
 ๑๕.  วิทยาลัยสงฆน์ครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ 
 ๑๖.  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
 ๑๗.  วิทยาลัยสงฆน์ครลำปาง 
 ๑๘.  วิทยาลัยสงฆศ์รีสะเกษ 
 ๑๙.  วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูม ิ
 ๒๐.  วิทยาลัยสงฆร์้อยเอด็ 
 ๒๑.  วิทยาลัยสงฆร์าชบรุ ี
 ๒๒.  วิทยาลัยสงฆร์ะยอง 
 ๒๓.  วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุร ี
 ๒๔.  วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธาน ี
 ๒๕.  วิทยาลัยสงฆม์หาสารคาม 
 ๒๗.  วิทยาลัยสงฆ์ลำพนู 
 ๒๘.  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
 ๒๙. วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
 ๓๐. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรทีวารวดี 
 ๓๑.  วิทยาลัยสงฆ์พ่อขนุผาเมือง เพชรบูรณ ์
 ๓๒.  วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรศีรีสวุรรณภูมิ 
 ๓๓.  วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 
 ๓๔.  วิทยาลัยสงฆ์สรุาษฎร์ธาน ี
 ๓๕.  ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี 
 ๓๖.  หนว่ยวิทยบริการคณะสงัคมศาสตร์ พุทธมณฑลจันทบรุี จ.จันทบุรี 
 ๓๗.  หนว่ยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วดัท่านา จ.ตาก 



 ๓๘.  หนว่ยวิทยบริการวิทยาเขตนครสวรรค์ วัดบรมธาตุ จ.กำแพงเพชร 
 ๓๙.  หนว่ยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วดัหมอนไม้ จ.อุตรดิตถ์ 
 ๔๐.  หนว่ยวิทยบริการคณะสงัคมศาสตร์ วัดใหญ่อนิทาราม จ.ชลบุรี 
 ๔๑.  วิทยาลัยพุทธศาสตรน์านาชาติ 
 ๔๒. สำนักทะเบียนและวดัผล 
 ๔๓.  กองกิจการนิสิต 
 ๔๔. คณะสังคมศาสตร ์
  
 



ระเบียบวาระการประชมุสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที ่๘/๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
การประชมุออนไลน ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวดัพระนครศรอียุธยา 

**************** 
วาระที่ ๑ เรือ่งแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ เรื่องทีป่ระธานแจง้เพ่ือทราบ     
 ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจง้เพ่ือทราบ   
  ๑.๒.๑ เรื่อง ผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวทิยาลัย   
    
วาระที่ ๒ เรือ่งรบัรองรายงานการประชุม    
    
วาระที่ ๓ เรือ่งสืบเนื่อง 
  ๓.๑   เรื่อง เสนอแนวทางการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที ่๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙)  
  ๓.๒ เรื่อง เสนอแนวคดิตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย    
    
วาระที่ ๔ เรือ่งเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๔.๑  เรื่อง ขออนุมตัิตำแหนง่ทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย ์    
  ๔.๒  เรื่อง ขออนุมตัิตำแหนง่ทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารยโ์ดยวธิีพิเศษ    
  ๔.๓  เรื่อง ขออนุมตัิตำแหนง่ทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย ์    
  ๔.๔  เรื่อง เรื่อง ขออนุมัติ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
      เรื่อง การประเมนิคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคข์องนิสิตปริญญาตรี พ.ศ. ...  
ส่วนงาน กองกิจการนิสิต 
  ๔.๕  เรื่อง  ขออนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ส่วนงาน ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ๒๖ ส่วนงาน 
 ๑.  วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย วิทยาเขตหนองคาย 
 ๒.  วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่ 
 ๓.  วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช วิทยาเขตนครสีธรรมราช 
 ๔.  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น วิทยาเขตขอนแก่น 
 ๕.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา วิทยาเขตนครราชสีมา 
 ๖.  วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี วิทยาเขตอุบลราชธานี 
 ๗.  วิทยาลัยสงฆ์แพร่ วิทยาเขตแพร่ 
 ๘.  วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ วิทยาเขตสุรินทร์ 
 ๙.  วิทยาลัยสงฆ์พะเยา วิทยาเขตพะเยา 
 ๑๐. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วิทยาเขตนครสวรรค์ 
 ๑๑.  วิทยาลัยสงฆ์เลย 
 ๑๒.  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
 ๑๓.  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 



~ ๒ ~ 
 
 ๑๔.  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
 ๑๕.  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ 
 ๑๖.  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
 ๑๗.  วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 
 ๑๘.  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 ๑๙.  วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 
 ๒๐.  วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
 ๒๑.  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 
 ๒๒.  วิทยาลัยสงฆ์ระยอง 
 ๒๓.  วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี 
 ๒๔.  วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี 
 ๒๕.  วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 
 ๒๖.  หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดใหญ่อินทาราม จ.ชลบุรี  
 
  ๔.๖  เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
       (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)  
ส่วนงาน ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ๒๒ ส่วนงาน 
 ๑.  วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย วิทยาเขตหนองคาย 
 ๒.  วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่ 
 ๓.  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น วิทยาเขตขอนแก่น 
 ๔.  วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี วิทยาเขตอุบลราชธานี 
 ๕.  วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ วิทยาเขตสุรินทร์ 
 ๖.  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วิทยาเขตนครสวรรค์ 
 ๗.  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน  
 ๘.  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
 ๙.  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
 ๑๐.  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ 
 ๑๑.  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
 ๑๒.  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
 ๑๓.  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
 ๑๔.  วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
 ๑๕.  วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 
 ๑๖.  วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 
 ๑๗.  วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 
 ๑๘.  วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี 
 ๑๙.  ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี 
 ๒๐.  หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจันทบุรี จ.จันทบุรี 
 ๒๑.  หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา จ.ตาก 
 ๒๒.  หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตนครสวรรค์ วัดบรมธาตุ จ.กำแพงเพชร 
 
 



~ ๓ ~ 
 
  ๔.๗   เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ส่วนงาน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์  ๑๕ ส่วนงาน 
 ๑.  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา วิทยาเขตนครราชสีมา 
 ๒.  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 ๓.  วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 
 ๔.  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 
 ๕.  วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 
 ๖.  วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 
 ๗.  วิทยาลัยสงฆ์ระยอง 
 ๘.  วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี 
 ๙.  วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี 
 ๑๐.  วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี 
 ๑๑.  หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดใหญ่อินทาราม จ.ชลบุรี 
 ๑๒.  หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจันทบุรี จ.จันทบุรี 
 ๑๓.  หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา จ.ตาก 
 ๑๔.  หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดหมอนไม้ จ.อุตรดิตถ์ 
 ๑๕. หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตนครสวรรค์ วัดบรมธาตุ จ.กำแพงเพชร  
 
  ๔.๘  เรื่อง ขออนุมัติวันประสาทปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๓ 
ส่วนงาน สำนักทะเบียนและทรัพย์สิน 
  ๔.๙  เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการนิสิต 
ส่วนงาน กองกิจการนิสิต 
  ๔.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติ ร่าง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MoU ระหว่างวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ กับ  
      สำนักงานกิจการยุติธรรม 
ส่วนงาน วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 
  ๔.๑๑ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาเขตหนองคาย 
  
วาระที่ ๕ เรือ่งอืน่ ๆ (ถา้มี)    
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