
 
ประวัติโดยสังเขป 

------- 
๑. ชื่อ พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) อายุ ๕๐ พรรษา ๓๐ วิทยฐานะ น.ธ.เอก 

ป.ธ. ๑-๒., พธ.บ., วท.ม. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 
- ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 
- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
- เจ้าคณะสลัก ๓ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  

๒. สถานะเดิม  
 ชื่อ ประสาร นามสุกล หนองพร้าว เกิดเมื่อ วัน ๓ ฯ ๑๐ ค่ า ปีระกา ตรงกับ วันที่ ๑๕ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ณ ต าบลโพนสูง อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ชื่อ บิดา นายทองสา ชื่อมารดา นางบุญ นามสกุล หนองพร้าว 
 
๓. บรรพชาอุปสมบท  
   เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓ บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดสุวรรณาราม จ.ร้อยเอ็ด 

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ณ วัดทองศาลางาม แขวงปากคลอง เขตภาษี
เจริญ กรุงเทพมหานคร 

 โดยมี พระวิเชียรมุนี วัดคูหาสวรรค์ แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
 พระครูใบฎีกาบุญล้วน วัดทองศาลางาม แขวงปากคลอง เขตภาษี เจ ริญ 

กรุงเทพมหานคร  
 พระครูโสภณบุญโญภาส วัดคูหาสวรรค์  แขวงปากคลอง เขตภาษี เจริญ 

กรุงเทพมหานคร  

๔. วิทยฐานะ  
พ.ศ. ๒๕๒๖ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก วัดท่ากกแก ส านักเรียนคณะจังหวัด

เพชรบูรณ์ 
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พ.ศ. ๒๕๒๖ สอบไล่ได้ประโยค ๑-๒ วัดสระแก้ว ส านักเรียนคณะจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

พ.ศ. ๒๕๓๔  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) 
จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัด
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๔๑ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เป็นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วท.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

  ความช านาญการพิเศษ 
- มีความช านาญในการปาฐกกถาและบรรยายธรรม 
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมท างานได้ 

 
๕. การปกครอง 
 พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็นผู้อ านวยการกองการกิจการนิสิต 
 พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 
 พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นผู้ รักษาการแทนผู้ อ านวยการส านักงานอธิกา รบดี  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดมหาธาตุยุวราช

รังสฤษฎิ์ 
 พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็นรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
           -  เป็นกรรมการโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
           -  เป็นกรรมการบริหารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๖. งานด้านการศึกษา 
 พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็นอาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ 
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 พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็นกรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม พิธีประสาทปริญญา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็นคณะกรรมการด าเนินงานบริหารโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน 

 พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับแต่งตั้งให้ ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ 

๗. สมณศักดิ์ 
 พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็นพระครูฐานานุกรม ในพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺม

จิตฺโต ป.ธ.๙ ) เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ที่ 
“พระครูสังฆพินัย” 

 พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็นพระครูฐานานุกรม ในพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง 
ธมฺมปญฺโญ ป.ธ.๕) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ เจ้าอาวาสวัดศรี
โคมค า จังหวัดพะเยา ที่ “พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ” 

 พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้รับพระราชทานสมศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ 
“พระเมธีธรรมาจารย์”  

๘.บรรยายพิเศษ 
 
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ -เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ พิธีปฐมนิเทศนิสิตก่อนปฏิบัติ

ศาสนกิจ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
  เร่ือง “พุทธศาสตรบัณฑิตกับการปฏิบัติศาสนกิจ” 
  -เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและร่วมเสวนาทางวิชาการ เร่ือง 

“เหลียวหลัง แลหน้า คณะสังคมศาสตร์” 
  -บรรยายพิเศษ เร่ือง “พระสงฆ์กับสังคมออนไลน์” วันที่ ๓๐ 

กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
  -เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีของพระจริยนิ เทศก์และ
พระภิกษุเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพ้ืนที่ เฉพาะ ประจ าปี 
๒๕๕๖ 
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 ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - เป็นวิทยากรด าเนินการเสวนาทางวิชาการ ในโอกาสท าบุญ
ครบรอบ ๑ ปี การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

  -เป็นวิทยาการถวายความรู้พระธรรมทูต 
  -เป็นประธานเปิดและบรรยาย เร่ือง “การปฏิบัติศาสนกิจให้

เกิดประสิทธิภาพ 
  -เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการแก่พระเลขานุการฯ ณ วัดไร่

ขิง จังหวัดนครปฐม 
  -เป็นวิทยากรในการจัดประชุมเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วย

เจ้าอาวาส และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส 
  -เป็นวิทยากรอภิปรายธรรมทางวิชาการ เนื่องในเทศกาล

เข้าพรรษา ประจ าปี ๒๕๕๗ เร่ือง “สามัคคีอยู่ที่ไหนใครรู้บ้าง” 
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอาคารพิพิธภัณฑ์
มหาราชานุสรณ์ ร.๔ วัดราชาธิวาสวิหาร (คณะใต้) 

  -เป็นวิทยากรในโครงการชาวพุทธต้นแบบ (อาสาสมัครพิทักษ์
พระพุทธศาสนา) ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  -บรรยายผู้น าตามพุทธบูรณาการและการพัฒนาองค์การเชิง
พุทธ คณะสังคมศาสตร์ 

  -เป็นอาจารย์บรรยาย วิชาการวิเคราะห์การเมืองการปกครอง
ของไทย ภาควิชาสาขารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ อาคาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  -เป็นผู้เสวนา ในการประชุมสัมมนาทบทวนและปรับแผนพัฒนา
ฯ เร่ือง “การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาตามหลัก
ธรรมาภิบาล ระหว่างวันที่  ๒๘-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ 
โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา 

  -เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เร่ือง “บูรณาการพุทธศาสนาเพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาสังคมฯ” ในโครงการกิจกรรมเสริม
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หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  -เป็นวิทยากรการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มจร คร้ังที่ ๑ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

  -เป็นผู้ด าเนินรายการในการเสวนาทางวิชาการ เร่ือง “บทบาท
ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

   -อาราธนาเข้า ร่วมสัมมนาทางวิชาการเสนอผลงานวิจัย
นานาชาติ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

  -เป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับ
สังคมไทย เร่ือง “บทบาทมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย” ณ อาคารเรียนรวม โซนA มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

ปี พ.ศ.๒๕๕๘ -อภิปราย เร่ือง “กฎหมายกับการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา  ณ 
มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 

  -อภิปราย ปัญหาที่พบอยู่ ในวงการสงฆ์ ณ ปัจจุบันและ
เ ส น อ แ น ะ วิ ธี แ ก้ ไ ข  ณ  ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ศู น ย์ ก า ร เ รี ยน รู้  
มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 

  -บรรยายพิเศษแก่นิสิตปริญญาเอก รายวิชาสัมมนาการศึกษา
คณะสงฆ์กับการศึกษาไทย เร่ือง “บทบาทของพระสงฆ์กับการ
เผยแผ่ในปัจจุบัน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  -บรรยาย เร่ือง “พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน ในการ
ประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม” มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

  -บรรยาย เร่ือง “พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบันในการ
ประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม” จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
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  -บรรยาย เร่ือง “พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบันในการ
ประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม” ณ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 

  -บรรยาย เร่ือง “พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบันในการ
ประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม” ณ วัดหนองแวง 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

  บรรยาย เร่ือง “พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบันในการ
ประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม” ณ อาคาร
หอประชุม เฉลิมพระเ กียรติ  ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

  -บรรยายนิสิตปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงพุทธ เร่ือง “การ
ด า เนินงานของ มจรกับสั งคมไทย ” คณะสั งคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ -เป็นวิทยากรบรรยายโครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “การ
ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา”ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โซน
D คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  เป็นวิทยากรอภิปรายธรรมทางวิชาการ “เทศกาลงานวิสาขบูชา
โลก ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ -เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมตามมติมหาเถรสมาคม    

ณ วัดเทพปูรณาราม จังหวัดขอนแก่น 
  -บรรยายธรรม เร่ือง “พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน”วัดหลวงพ่อ

สดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี 
  -เป็นวิทยากรเสวนาธรรมทางวิชาการ “เทศการงานวันวิสาข 

บูชาโลก”ประจ าปี ๒๕๖๑ เร่ือง “วิสาขบูชาวันสถาปนาสันติสุข
แ ก่ ช า ว โ ล ก ” ม ณ ฑล พิ ธี ล า น ค น เ มื อ ง  ศ า ล า ว่ า ก า ร
กรุงเทพมหานคร 

 



~ ๗ ~ 
 

ปี พ.ศ.๒๕๖๑ -เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาจัดท ายุทธศาสตร์การบริการ
วิชาการแก่สังคม ระหว่างวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  

  -ประชุมคณะกรรมการสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก 
(ICDV) และคณะกรรมการสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนา
นานาชาติ (IABU) 

  -เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันmind mapในหัวข้อ 
“วัฒนธรรมเชิงพุทธกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”(Buddhist Culture 
and Sustainable) ระหว่างวันที่  ๒-๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ 
วิทยาลัยสงฆ์ศ รีสะเกษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ          
ราชวิทยาลัย 

  -เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้าน
การจัดการความรู้ 

 
ผลงานการแต่งหนังสือ 
 
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ หนังสือ แนวคิดของพุทธทาสภิกขุต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 


