
บันทึกข้อความ 
 
ส่วนงาน   กองวิชาการ  ส านักงานอธิการบด ี                                  โทรภายใน  ๘๗๕๖ 
ที ่    อว ๘๐๐๐.๗/ว ๐๔๕                             วันที ่  ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔        
เรื่อง แจ้งมติที่ประชมุสภาวิชาการ ครัง้ที่ ๔/๒๕๖๔ ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

เรียน    หวัหน้าส่วนงานจดัการศกึษาทุกสว่นงาน 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประชุมสภาวิชาการเป็นประจ าทุกเดือนนั้น ในการ
ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - 
๑๕.๐๐ น. เป็นการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Meeting ID : 498 464 0486 ความละเอียด
ทราบแล้วนั้น จึงขอแจ้งมติที่ประชุมเพื่อทราบและให้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
ก. เรื่องที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติ จ านวน ๔ เรื่อง 
๑. เรื่อง  ขออนุมัติบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
 
 

  มีมติอนุมตัิโดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของกรรมการสภาวิชาการใน
ประเดน็ ดังนี ้
 ๑. มอบกองวิชาการตรวจสอบรูปแบบบันทึกข้อตกลง 
 ๒. มอบกองนติิการตรวจสอบเนื้อหา 
 ๓. เมือ่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความรว่มมือแลว้ ให้ท าบันทึกแจ้งกอง
วิชาการ เพื่อจดัท าฐานข้อมลูระบบสารสนเทศ 
 ๔. ให้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานตามบนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมอื เพ่ือ
เสนอสภามหาวิทยาลัยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๕. ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพ่ือใช้
ส าหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

   
๒. เรื่อง ขออนุมัติบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
 ต าบลช่องสะแก จังหวัดเพชรบุรี

   มีมติอนุมตัิโดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของกรรมการสภาวิชาการใน
ประเดน็ ดังนี ้
 ๑. มอบกองวิชาการตรวจสอบรูปแบบบันทึกข้อตกลง 
 ๒. มอบกองนติิการตรวจสอบเนื้อหา 
 ๓. เมือ่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความรว่มมือแลว้ ให้ท าบันทึกแจ้งกอง
วิชาการ เพื่อจดัท าฐานข้อมลูระบบสารสนเทศ 



๒ 
 

 ๔. ให้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานตามบนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมอื เพ่ือ
เสนอสภามหาวิทยาลัยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๕. ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพ่ือ
ใช้ส าหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

   
๓. เรื่อง  ขออนุมัติจัดท าวารสาร มจร เลยปริทรรศน์

   มีมติอนุมัติโดยมอบให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาความถูกต้องของ
รูปแบบวารสาร และความเหมาะสมของระยะเวลาในการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อปี  ทั้งนี้ ให้
ใช้ค าย่อว่า มจร ตามแบบที่ถูกต้อง 

   
๔. เรื่อง  ขออนุมัติจัดท าวารสาร มจร พุทธโสธรปริทรรศน์

   มีมติอนุมัติโดยมอบให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาความถูกต้องของ
รูปแบบวารสาร และความเหมาะสมของระยะเวลาในการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อปี 

   
ข. เรื่องที่สภาวิชาการมีมติเห็นชอบ จ านวน ๑๐ เรื่อง 

๑. เรื่อง   ขอความเห็นชอบหลักสูตรและโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
   มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  จ านวน 

๕ หลักสูตร ประกอบด้วย 
 ๑. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตนครราชสีมา 
 ๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตเชียงใหม่ 
 ๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตสุรินทร์ 
 ๔. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 
 ๕. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูม ิ

   
๒. เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

   มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
   

๓. เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
วิทยาเขตหนองคาย 

   มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
   

๔. เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับแผนการรับนิสิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธ
บริหารการศึกษา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 



๓ 
 

   มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  โดยให้
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เพิ่มเติมเอกสารประกอบการประชุมในประเด็น ดังนี้ 

๑.  ให้แสดงรายละเอียดของแผนการรับนิสิตและนิสิตตกค้างให้ชัดเจน
๒. ให้แสดงรายละเอียดจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็นที่ปรึกษาต่อ

 จ านวนนิสิตให้ชัดเจน
   

๕. เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายเวลาให้นิสิตที่ก าลังจะพ้นสภาพ 
   มีมติเห็นชอบ และขยายเวลาให้นิสิตที่ก าลังจะพ้นสภาพ จ านวน ๖ รูป/คน 

ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
   

๖. เรื่อง ขอความเห็นชอบงดรับนิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร ์
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 

   มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
   

๗. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรและโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรจิตวิทยาการ
ปรึกษาแนวพุทธ (ป.จพ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมอบ
ให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมในประเด็น ดังนี้ 

๑. ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ 
๒. แก้ไขชื่อรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 

   
๘. เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 

   มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติผู้ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร จ านวน ๕๑๒ รูป/คน ประกอบด้วย 

๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ จ านวน ๔๑๐ รูป 
๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา จ านวน ๘๔ รูป/คน 
๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรล้านนา จ านวน ๑๘ รูป/คน 

   
๙. เรื่อง ขอความเห็นชอบปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  
   มีมติเห็นชอบผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รุ่นที่ ๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ จ านวน ๕๕๖ รูป/คน และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

   
๑๐. เรื่อง ขอความเห็นชอบปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๓  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔   



๔ 
 

   มีมติเห็นชอบผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ จ านวน ๓๓๕ รูป/คน ประกอบด้วยระดับปริญญา
โท จ านวน ๒๓๖ รูป/คน ระดับปริญญาเอก จ านวน ๙๙ รูป/คน และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 
 (พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.) 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 


