รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
***********************

ประธานที่ประชุม
๑. พระราชวรเมธี ดร.
ผู้เข้าประชุม
๒. พระสุวรรณเมธาภรณ์ ผศ.
๓. พระโสภณวชิราภรณ์
๔. นายพุธทรัพย์ มณีศรี
๕. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
๖. รศ.ดร. สมศักดิ์ บุญปู่
๗. ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
๘. ผศ.คาพันธ์ วงศ์เสน่ห์
๙. พระมหาสาธิต สาธิโต

กรรมการผู้แทนสภาวิชาการ
กรรมการผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี
และเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
กรรมการผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี
กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจา
กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจา
กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจา
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ผู้ไม่ได้เข้าประชุม (ลา)
๑. พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.
๒. พระราชปริยัติกวี ศ.ดร.
๓. พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร.
๔. พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป ดร.
๕. รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่
๖. รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
๗. นายสนิท ไชยวงศ์คต

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้แทนสภาวิชาการ
กรรมการผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี
กรรมการผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. พระมหาดารงค์ สิริคตุ ฺโต
๒. พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี
๓. ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ
๔. นายธวัช แย้มปิว๋
๕. นายวีรวัฒน์ แสนชัย
๖. นายถวิล คาโสภา

ผู้อานวยการกองคลังและทรัพย์สิน
ผู้อานวยการกองแผนงาน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ
รองผู้อานวยการกองนิติการ
นิติกร กองนิติการ
นักทรัพยากรบุคคล กองกลาง

๒
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา
เมื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมาครบองค์ประชุมแล้ว พระราชวรเมธี ดร. ประธานที่
ประชุมกล่าวนาบูชาพระรัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรือ่ งที่ประธานแจ้งเพือ่ ทราบ
ไม่มี
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ เรื่องประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย
พระสุวรรณเมธาภรณ์ กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยได้มีนโยบายกาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลทุกวันพฤหัสบดีที่ ๒ ของ
เดือน และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติให้จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น
บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้ ดาเนินการจัดทาประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ปฏิทินการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒.๒ เรือ่ งรายงานผลการศึกษาและขอกลับเข้าปฏิบัติงานตามปกติ
พระสุวรรณเมธาภรณ์ กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ด้วยบุคลากรของมหาวิทาลัยที่ได้รบั
อนุมตั ิจาก กบม.ให้ลาศึกษาต่อ มีความประสงค์รายงานผลการศึกษาและขอกลับเข้าปฏิบัตงิ านตามปกติ
จานวน ๒ รูป/คน ประกอบด้วย
๑. พระมหาอานนท์ ฉายา อานนฺโท นามสกุล ป่าด้าว อายุ ๓๙ พรรษา ๑๗ วุฒิการศึกษา
น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ.(ปรัชญา), M.A. (religious Studies), Ph.D. (Philosophy) ตาแหน่ง อาจารย์ เลขที่
๐๓๒๑๐๐๔ สังกัด วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ได้รับอนุมัติจาก กบม.ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ลาไปศึกษาพัฒนาภาษาอังกฤษ ที่วิทยาลัยเบอร์มิ่งแฮม
ประเทศอังกฤษ หลักสูตร General English Language Programme เป็นระยะเวลา ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๓
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
บัดนี้ พระมหาอานนท์ อานนฺโท ได้ศึกษาครบรายวิชาตามหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อย
แล้ว จึงรายงานผลการศึกษาเพื่อทราบและขอกลับเข้าปฏิบัติงานตามปกติ ตั้งแต่วัน กบม.ครั้งนี้อนุมัติ เป็นต้นไป
๒. นายชาคริช นามสกุล พิชิตถกล อายุ ๓๘ ปี วุฒิการศึกษา ศศ.บ(การบัญชี) ตาแหน่ง
นักวิชาการการเงินและบัญชี เลขที่ ๓๔๑๒๐๐๒ สังกัด โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา ได้รับอนุมัติจาก
กบม.ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาการเงินและการบัญชี ที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นระยะเวลา ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๓๐
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น

๓
บัดนี้ นายชาคริช พิชิตถกล ได้ศึกษาจบ Coursework แล้ว อยู่ระหว่างทาวิทยานิพนธ์
จึงรายงานผลการศึกษาเพื่อทราบ และขอกลับเข้าปฏิบัติงานตามปกติ ตั้งแต่วัน กบม.ครั้งนี้อนุมัติ เป็นต้นไป
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒.๓ เรื่องรายงานผลการสอบคัดเลือกบุคคล
พระสุวรรณเมธาภรณ์ กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติอนุมัติให้วิทยาเขตพะเยาดาเนินการ
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สังกัด วิทยาเขตพะเยา โดยใช้เงิน
รายได้ของวิทยาเขตพะเยา จนกว่าจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล นั้น
บัดนี้วิทยาเขตพะเยา ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการดาเนินการสอบฯ และได้ดาเนิ นการสอบ
คัดเลือกบุคคลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมี พระมหากิตติพงษ์ กิตติญาโณ อายุ
๓๐ พรรษา ๑๐ วุฒิการศึกษา ป.ธ. ๓, พธ.บ.(รัฐศาสตร์), รม.(รั ฐศาสตร์) สอบได้คะแนน ๓๖๑ คะแนน
เป็นผูผ้ ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
เลขที่ ๑๓๗๒๐๐๗ สังกัด สานักงานวิทยาเขตพะเยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
และให้ได้รับเงินเดือน เดือนละ ๒๐,๔๙๐ บาท (สองหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ทดลองงาน ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒.๔ เรื่องรายงานผลงานวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตรจารย์
พระสุวรรณเมธาภรณ์ กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์
บุญปู่ อายุ ๖๒ ปี วุฒิการศึกษา พ.ม.,พธ.บ.(มานุษยศาสตร์), M.A.(Pol.), Ph.D. (Sociology) ตาแหน่ง อาจารย์
เลขที่ ๐๐๓๑๐๐๗ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร สังกัด ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับอนุมัติ
จาก กบม.ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ต่ออายุการทางานของบุคลากร
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ความทราบแล้ว นั้น
บัดนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ บุญปู่ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ
๒๕๖๐ โดยได้รายงานผลงานทางวิชาการ จานวน ๒ เรื่อง ประกอบด้วย ๑) หนังสือเรื่อง “พุทธปรัชญากับ
การบริ ห ารการศึ กษา” พิ มพ์ ครั้ งที่ ๓ ตุ ลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ๒) ผลงานวิ จั ยเรื่ อง “Performance
Management Structural Equation Modelling of The Phrapariyattidhamma Schools In Thailand”
ที่ได้ลงตีพิมพ์เผยแผ่บทความวิชาการที่ มหาวิทยาลัยอ๊อกชฟอร์ด OXFORD UNIRERSITY เมื่อวันที่ ๑๕
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาต่ออายุการทางานของบุคลากรตาแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อทราบต่อไป

๔
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
พระสุ ว รรณเมธาภรณ์ กรรมการและเลขานุ ก าร มอบหมายให้ พ ระมหาสาธิ ต สาธิ โ ต
ผู้ช่วยเลขานุการ เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขรายงานการประชุมดังนี้
หน้า ๑๗ ปรับแก้มติจากเดิม เป็น “ให้จ้างต่ออายุการทางานพระราชรัตนาลงกรณ์, ดร.
อายุ ๖๐ ปี วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, ศษ.บ.(การสอนมัธยม), ค.ม. (การบริหารการศึกษา), พธ.ด.
(พระพุทธศาสนา) ในตาแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย วิทยาเขตหนองคาย โดยให้
ได้รับเงินเดือนต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑”
เมื่อแก้ไขรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมนั้น

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่องขออนุมัตลิ าศึกษาต่อ
พระสุวรรณเมธาภรณ์ กรรมการและเลขานุการ เสนอว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
คราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติให้การลาศึกษาต่อของบุคลากรประเภท
ปฏิบัติการวิชาชีพ จานวน ๗ รูปหรือคน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนา
บุคลากร (การศึกษาต่อ) พุทธศักราช ๒๕๕๔ ข้อ ๕ ข. ข้อ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๒ และ ๑๓ มอบฝ่ ายเลขานุการ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แล้วจัดทาข้อเสนอเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมในคราวต่อไป นั้น
บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลการลาศึกษาต่อของบุคลากร จานวน
๗ รูปหรือคน เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

๑. พระครูสมุห์ทิพย์ ฉายา สิริธมฺโม นามสกุ ล การเพียร อายุ ๔๘ พรรษา ๒๔ วุฒิการศึกษา
น.ธ.เอก, พธ.บ.(การบริหารการศึกษา), กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และ
ผู้อานวยการกองกิจการวิทยาเขต เลขที่ ๐๓๑๒๐๐๑ สังกัด คณะครุศาสตร์ ขออนุมัติลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. พระมหาสันติ ฉายา ธีรภทฺโท นามสกุล นาถาบารุง อายุ ๓๘ พรรษา ๑๗ วุฒิการศึกษา
น.ธ.เอก., พธ.บ.(บริหารรัฐกิจ), รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์), พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ตาแหน่ง เลขานุการ
สานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๐๑๑๒๐๐๒ สังกัด บัณฑิต
วิทยาลัย ขออนุมัติลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เป็นระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๕
๓. นางสาววิไลวรรณ นามสกุล อิศรเดช อายุ ๔๑ ปี วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๐๑๒๐๑๑ สังกัด กองกลาง สานักงานอธิการบดี และรองผู้อานวยการกองกลาง
ขออนุมัติลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เป็นระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
๔. นางสาวขวัญใจ นามสกุล ศรีพารัตน์ อายุ ๓๐ ปี วุฒิการศึกษา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล เลขที่ ๐๐๑๒๐๒๒ สังกัด กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี ขออนุมัติลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)
คณะสังคมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จานวน ๓ รูป/คน ประกอบด้วย
๑. พระครูวินัยธรสุริยา ฉายา สุริโย นามสกุล คงคาไหว อายุ ๓๒ พรรษา ๑๒ วุฒิการศึกษา
น.ธ.เอก, พธ.บ. (พระพุทธศาสนา), พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ เลขที่
๑๑๘๒๐๐๗ และผู้อานวยการส่วนงานบริหาร สังกัด สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขออนุมัติลา
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร
เป็นระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. พระครูภาวนากิจสุนทร (ฉัตรชัย ฉายา อธิจิตฺโต นามสกุล เดชจูด) อายุ ๓๘ พรรษา
๑๙ วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ. (ศาสนา), ศน.ม. (รัฐศาสตร์) ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่
๑๑๘๒๐๐๕ สังกัด วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขออนุมัติลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง เป็น
ระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. นางสาวปุญญาดา นามสกุล จงละเอียด อายุ ๓๒ ปี วุฒิการศึกษา บธ.บ. (การบัญชี)
ตาแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี เลขที่ ๑๑๙๒๐๐๓ สังกัด สานักวิชาการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ขออนุ มัติลาศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ณ มหาวิท ยาลัยปทุมธานี เป็ น
ระยะเวลา ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้บุคลากรลาศึกษาต่อตามที่เสนอ และให้ปฏิบัติตาม
มติ กบม. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร (การลาศึกษา
ต่อ) พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๔
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องขออนุมัติจ้างลูกจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๑
พระสุวรรณเมธาภรณ์ กรรมการและเลขานุการ เสนอว่า ด้วยส่วนงานของมหาวิทยาลัยมีความ
ประสงค์ขออนุมัติจ้างลูกจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นการจ้างแทน โดยใช้งบประมาณจากรายได้ของส่วน
งาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๒ คน ประกอบด้วย

๖
๑. วิทยาลัยเขตนครราชสีมา ขออนุมัติจ้างนายไพรัตน์ นามสกุล เอิบสาโรง อายุ ๕๕ ปี วุฒิ
การศึกษา พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ), พธ.ม.(การจัดการเชิงพุทธ) ในตาแหน่ง อาจารย์ สังกัด หลักสูตร
พุทธศาสตรบัณพิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา วิทยาลัยเขตนครราชสีมา และ
ให้ได้รับเงินเดือน เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณจากโครงการหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ (เป็นการจ้างในตาแหน่งเดิม งบประมาณต่อเนื่อง และแทน พระไพรัตน์ รตนโชโต ได้ลาสิกขา
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)
๒. วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ขออนุมัติจ้างนายสุวิท นามสกุล ขันธสามล อายุ ๓๐ ปี วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี และให้ได้รับเงินเดือน เดือนละ
๙,๔๐๐ บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ กบม.ครั้งนี้อนุมัติ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ (เป็นการ
จ้างในตาแหน่งเดิม งบประมาณต่อเนื่อง แทนนายพงศ์พันธ์ วาจาสิทธิ์ ลาออกเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติดังนี้
๑. ให้จา้ งนายไพรัตน์ นามสกุล เอิบสาโรง อายุ ๕๕ ปี วุฒิการศึกษา พธ.บ.(การจัดการ
เชิ งพุ ทธ), พธ.ม.(การจัด การเชิง พุท ธ) ในต าแหน่ ง อาจารย์ สั งกั ด หลั ก สู ต รพุท ธศาสตรบัณ พิ ต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา วิทยาลัยเขตนครราชสีมา และให้ได้รับเงินเดือน
เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณจากโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. ให้จ้างนายสุวิท นามสกุล ขันธสามล อายุ ๓๐ ปี วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี และให้ได้รับเงินเดือน เดือนละ ๙,๔๐๐ บาท
(เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ กบม.ครั้งนี้อนุมัติ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๒ เรื่องขออนุมัติปรับวุฒิการศึกษา
พระสุ วรรณเมธาภรณ์ กรรมการและเลขานุ การ เสนอว่า ด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลั ย
ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพ มีความประสงค์ขออนุมัติปรับวุฒิการศึกษา จานวน ๓ รูป/คน ประกอด้วย
ก. กรณีได้รับอนุมตั ิให้ลาไปศึกษาต่อ จานวน ๒ คน ประกอบด้วย
๑. นายเขมกร นามสกุล อุส่าห์ดี อายุ ๔๕ ปี วุฒิการศึกษา ป.ธ. ๑-๒, พธ.บ.(รัฐศาสตร์)
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๑๓๕๒๐๐๔ สังกัด สานักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ ได้รับอนุมัติจาก กบม.ครั้ง
ที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้รายงานผลการศึกษาและกลับเข้าปฏิบัติงานตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๐ กบม.ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวแล้ว โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๕
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ จึงขออนุมัติปรับวุฒิการศึกษาจากปริญญาตรี พธ.บ.(รัฐศาสตร์) เป็นปริญญาโท พธ.ม.
(รัฐศาสตร์) และขออนุมัติปรับอัตราเงินเดือนจาก ๑๙,๗๔๐ บาท เป็น ๒๐,๔๙๐ บาท ตั้งแต่วันที่ กบม. ครั้งนี้
อนุมัติ เป็นต้นไป

๗
๒. นางสาวฐิติรัตน์ นามสกุล ดาทอง อายุ ๔๐ ปี วุฒิการศึกษา บธ.บ. (การบัญชี) ตาแหน่ง
นักวิชาการการเงินและบัญชี เลขที่ ๑๓๕๒๐๐๓ สังกัด สานักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ ได้รับอนุมัติจาก กบม.
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชีที่
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ได้รายงานผลการศึกษาและกลับเข้าปฏิบัติงานตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ กบม.ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวแล้ว โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขออนุมตั ิปรับวุฒกิ ารศึกษาจากปริญญาตรี บธ.บ.(การบัญชี) เป็นปริญญาโท บ.ม.(การบัญชี) และ
ขออนุมัติปรับอัตราเงินเดือนจาก ๑๙,๘๐๐ บาท เป็น ๒๐,๔๙๐ บาท ตั้งแต่วันที่ กบม. ครั้งนี้อนุมตั ิ เป็นต้นไป
ข. กรณีไปศึกษาต่อ ก่อนได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร จานวน ๑ คน คือ
นายธวั ช ชั ย นามสกุ ล ศรี สุ ข อายุ ๓๘ ปี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ศป.บ.(รั ฐ ศาสตร์ ) ต าแหน่ ง
นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๔๑๒๐๐๒ สังกัด สานักงานสภามหาวิทยาลัย สานักงานอธิการบดี และให้
ได้รับเงินเดือน เดือนละ ๑๖,๓๕๐บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ได้บรรจุเป็นบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อนที่จะได้รับการบรรจุ ได้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๒ และได้สาเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
บัดนี้ มีความประสงค์ขออนุมัติปรับวุฒิการศึกษาจากปริญญาตรี ศป.บ.(รัฐศาสตร์)
เป็นปริญญาโท พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์ ) และปรับอัตราเงินเดือน จากจานวน ๑๗,๐๐๐ บาท เป็น
จานวน ๒๐,๔๙๐ บาท ตั้งแต่วันที่ กบม.ครั้งนี้อนุมัติ เป็นต้นไป
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้
ก. กรณีตาแหน่งประเภทปฏิบัติการวิชาชีพ ซึ่ง กบม. อนุมัติให้ลาศึกษาต่อ โดยผ่อน
ปรนหลักเกณฑ์ข้อ ๑๗ ของประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร (การศึกษาต่อ)
พุทธศักราช ๒๕๕๔ และตามมติ กบม. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ จึงให้ปรับวุฒิการศึกษาได้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่
กบม. ครั้งนี้อนุมัติ จานวน ๒ คน ประกอบด้วย
๑. ให้ นายเขมกร นามสกุล อุส่าห์ดี อายุ ๔๕ ปี วุฒิการศึกษา ป.ธ. ๑-๒, พธ.บ.
(รัฐศาสตร์) ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๑๓๕๒๐๐๔ สังกัด สานักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์
ปรับวุฒิการศึกษาจากปริญญาตรี พธ.บ.(รัฐศาสตร์) เป็นปริญญาโท พธ.ม.(รัฐศาสตร์) และปรับอัตรา
เงินเดือนจาก ๑๙,๗๔๐ บาท เป็น ๒๐,๔๙๐ บาท ตั้งแต่วันที่ กบม. ครั้งนี้อนุมัติ เป็นต้นไป
๒. ให้ นางสาวฐิติรัตน์ นามสกุล ดาทอง อายุ ๔๐ ปี วุฒิการศึกษา บธ.บ. (การ
บัญชี) ตาแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี เลขที่ ๑๓๕๒๐๐๓ สังกัด สานักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์
ปรับวุฒิการศึกษาจากปริญญาตรี บธ.บ.(การบัญชี) เป็นปริญญาโท บ.ม.(การบัญชี) และปรับอัตรา
เงินเดือนจาก ๑๙,๘๐๐ บาท เป็น ๒๐,๔๙๐ บาท ตั้งแต่วันที่ กบม. ครั้งนี้อนุมัติ เป็นต้นไป

๘
ข. กรณีตาแหน่งประเภทปฏิบัติการวิชาชีพ ที่ไปศึกษาก่อนได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็น
บุคลากรของมหาวิทยาลัย และมีอายุงานเกิน ๒ ปี โดยอนุโลมหลักเกณฑ์ข้อ ๑๘ ของประกาศมหาวิทยาลัย
เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร (การศึกษาต่อ) พุทธศักราช ๒๕๕๔ และตามเกณฑ์ข้อ ๒ ของมติ กบม.
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ จึงอนุมัติให้เพิ่มวุฒิการศึกษา นายธวัชชัย นามสกุล ศรีสุข อายุ ๓๘ ปี วุฒิการศึกษา
ศป.บ.(รัฐศาสตร์) ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๔๑๒๐๐๒ สังกัด สานักงานสภามหาวิทยาลัย
สานักงานอธิการบดี จากปริญญาตรี ศป.บ.(รัฐศาสตร์) เป็นปริญญาโท พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) ตั้งแต่
วันที่ กบม.ครั้งนี้อนุมัติ เป็นต้นไป
๔.๓ เรื่องขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
พระสุวรรณเมธาภรณ์ กรรมการและเลขานุการ เสนอว่า ด้วยส่วนงานของมหาวิทยาลัยมี
ความประสงค์ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติงานเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
จานวน ๖ รูป/คน ประกอบด้วย
๑. พระประจิรักษ์ ฉายา มหาปญฺโ นามสกุล เมฆหมอก อายุ ๒๕ พรรษา ๑ วุฒิการศึกษา
น.ธ.ตรี บธ.บ.(การบัญชี) ได้คะแนนผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานเท่ากับ ๙๔.๔ ผลการประเมิน
ระดับ “ดีเยี่ยม” เป็น ผู้ ผ่านการสอบคั ด เลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้ งเป็นบุ คลากรของมหาวิทยาลัย ใน
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๐๕๒๐๐๒ สังกัด ส่วนทะเบียนนิสิต สานักทะเบียนและวัดผล และให้
ได้รับเงินเดือน เดือนละ ๑๖,๓๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ๑๕
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๒. นายพิชิต นามสกุล เชาว์ชาญ อายุ ๓๐ ปี วุฒิการศึกษา ศน.บ.(รัฐศาสตร์การปกครอง, พธ.ม.
(การบริหารการศึกษา) ได้คะแนนผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานเท่ากับ ๙๓.๘ ผลการประเมินระดับ
“ดีเยี่ยม” เป็นผู้ผ่านการสอบคัด เลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในตาแหน่ ง
นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๐๐๕๒๐๐๗ สังกัด ส่วนประเมินผลการศึกษา สานักทะเบียนและวัดผล และให้ได้รับ
เงินเดือน เดือนละ ๒๐,๔๙๐ (สองหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๓. นางณชิตา นามสกุล แก้วทองใหญ่ อายุ ๓๗ ปี วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารสนเทศ) ได้คะแนนผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานเท่ากับ ๘๖ ผลการประเมินระดับ “ดีมาก” เป็นผู้
ผ่านการทดลองปฏิบัติงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในตาแหน่ง บรรณารักษ์ เลขที่
๐๗๒๒๐๐๕ สังกัด ส่วนหอสมุดกลาง สานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้ได้รับเงินเดือน เดือน
ละ ๑๖,๓๕๐ (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

๔. พระครูใบฎีกากิตติพงษ์ ฉายา สีลสุทฺโธ นามสกุล เนียมรอด อายุ ๓๔ พรรษา ๙ วุฒิ
การศึกษา น.ธ.เอก, นศ.บ.(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) , ร.ม.(สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ,
พธ.ด.(พุทธจิตวิทยา) ได้คะแนนผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานเท่ากับ ๘๑.๕๐ ผลการประเมินระดับ
“ดีเยี่ยม” เป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในตาแหน่ง
อาจารย์ สังกัด ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ เลขที่ ๐๔๔๑๐๑๒ และให้ได้รับเงินเดือน เดือนละ
๓๑,๖๕๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ภาควิชาเป็นผู้รับผิดชอบ
จนกว่าจะได้รับงบประมาณจากรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

๙
๕. นายชั ยชาญ นามสกุ ล ศรี หานู อายุ ๔๕ ปี วุ ฒิ การศึ กษา ศน.บ.(ปรั ชญา), M.A.
(Philosophy), Ph.D. (Philosophy) ได้คะแนนผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานเท่ากับ ๘๖.๐๐ ผลการ
ประเมินระดับ “ดีมาก” เป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ในตาแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๑๔๒๑๐๑๐ สังกัด วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม และให้ได้รับเงินเดือน เดือนละ ๓๑,๖๕๐ บาท (สามหมื่น
หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
๖. นางสาวนุชนาท นามสกุล มีสาวงษ์ อายุ ๓๗ ปี วุฒิการศึกษา บช.บ.(การบัญชี) ได้คะแนน
ผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานเท่ากับ ๘๐.๓๓ ผลการประเมินระดับ “ดีมาก” เป็นผู้ผ่านการทดลอง
ปฏิบัติงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในตาแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีเลขที่
๑๔๐๒๐๐๔ สังกัด สานักงานวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม และให้ได้รับเงินเดือน เดือนละ ๑๖,๓๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยห้า
สิบบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
จานวน ๖ รูป/คน ตามที่เสนอ
๔.๔ เรื่องขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคล
พระสุวรรณเมธาภรณ์ กรรมการและเลขานุการ เสนอว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในครั้งประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีมติอนุมัติกาหนดเลขที่และ
ตาแหน่งบุคลากร สังกัด วิทยาลัยพระธรรมทูต จานวน ๖ ตาแหน่ง และวิทยาลัยพระธรรมทูตได้ดาเนินการเปิด
สอบบรรจุแล้ว จานวน ๕ ตาแหน่ ง ยังคงเหลืออีก ๑ ตาแหน่ง จึงขออนุมัติเปิด สอบคัดเลือกบุคคลตาม
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งดังนี้
ตาแหน่ง

เลขที่

สังกัด

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป ๐๑๓๒๐๐๑ วิทยาลัยพระธรรมทูต ๑. เป็นบรรพชิต และสาเร็จการศึกษาเปรียญธรรม
๒. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (โปรแกรมวิทยานิพนธ์)
๓. มีประสบการณ์ทางานด้านงานพระธรรมทูตหรืองานศาสนกิจ
ต่างประเทศ
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารได้ดี
๕. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
๖. มีความสามารถใช้ Social Network, Web Conference ได้ดี

ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เสนอเพิ่ม เติมว่า ด้วยอธิการบดีได้มีนโยบาย
ให้วิทยาลัยพระธรรมทูต ขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มเติม เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรพระธรรมทูต ดังนั้นจึงขอ
อนุมัติกาหนดเลขที่และตาแหน่งบุคลากร สังกัด วิทยาลัยพระธรรมทูตเพิ่มเติมอีก ๒ ตาแหน่ง ประกอบด้วย

๑๐

ที่
๑

๒

ตาแหน่ง

เลขที่
สังกัด
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
อาจารย์ ๐๑๓๑๐๐๕ วิทยาลัยพระธรรมทูต ๑. เป็นบรรพชิต และสาเร็จการศึกษาเปรียญธรรม

๒. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (โปรแกรมวิทยานิพนธ์)
๓. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๔. มีประสบการณ์ทางานด้านงานพระธรรมทูตหรืองานศาสนกิจ
ต่างประเทศ
๕. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารได้ดี
๖. มีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ๐๑๓๑๐๐๖ วิทยาลัยพระธรรมทูต ๑. เป็นบรรพชิต และสาเร็จการศึกษาเปรียญธรรม
๒. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
และสาขาวิชาพุทธจิตวิทยา (โปรแกรมวิทยานิพนธ์)
๓. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๔. มีประสบการณ์ทางานด้านงานพระธรรมทูตหรืองานศาสนกิจ
ต่างประเทศ
๕. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารได้ดี
๖. มีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิ จารณาแล้ วมีมติ อนุมั ติ ให้กาหนดเลขที่และตาแหน่ง ใหม่ สังกั ด วิทยาลั ย
พระธรรมทูตเพิ่มเติมอีก ๒ ตาแหน่งและอนุมัติให้เปิดสอบคัดเลือกบุคคลตามคุณสมบัติที่เสนอ
๔.๕ เรื่องขออนุมัติกาหนดตาแหน่งใหม่
พระสุวรรณเมธาภรณ์ กรรมการและเลขานุการ เสนอว่า ด้วยส่วนงานของมหาวิทยาลัยมี
ความประสงค์ขออนุมัติกาหนดตาแหน่งใหม่ จานวน ๑๓ ตาแหน่ง ประกอบด้วย
ก. วิ ท ยาลั ย พุ ท ธศาสตร์ น านาชาติ ขออนุ มั ติ ก าหนดเลขต าแหน่ ง ใหม่ ใช้ ง บประมาณ
มหาวิทยาลัย จานวน ๘ ตาแหน่ง ประกอบด้วย
๑. ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด กลุ่มงานบริหาร จานวน ๑ ตาแหน่ง
๒. ตาแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี สังกัด กลุ่มงานบริหาร จานวน ๑ ตาแหน่ง
๓ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด กลุ่มงานวางแผนฯ จานวน ๑ ตาแหน่ง
๔. ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานวางแผนฯ จานวน ๑ ตาแหน่ง
๕. ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานทะเบียนฯ จานวน ๑ ตาแหน่ง
๕. ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานทะเบียนฯ จานวน ๑ ตาแหน่ง
๗. ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานวิชาการฯ จานวน ๑ ตาแหน่ง
๘. ตาแหน่ง บรรณารักษ์
สังกัด กลุ่มงานวิชาการฯ จานวน ๑ ตาแหน่ง

๑๑
ข. บัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติกาหนดตาแหน่งลูกจ้างใหม่ จานวน ๑ ตาแหน่ง คือ
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณจากโครงการหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ค. คณะครุศาสตร์ ขออนุมตั กิ าหนดตาแหน่งลูกจ้างใหม่ จานวน ๑ ตาแหน่ง คือ
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัด ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ โดยใช้
งบประมาณหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
ง. วิทยาเขตเชียงใหม่ ขอกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการ จานวน ๒ ตาแหน่ง ประกอบด้วย
๑. ตาแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ จานวน ๑ ตาแหน่ง
ใช้งบประมาณหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่
๒. ตาแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ จานวน ๑ ตาแหน่ง
ใช้งบประมาณหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่
จ. วิทยาเขตแพร่ ขอกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการ จานวน ๑ ตาแหน่ง คือ ตาแหน่ง อาจารย์
สังกัด สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์แพร่ โดยใช้งบประมาณของหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์แพร่
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้
๑. การกาหนดตาแหน่งใหม่โดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยพุทธศาสตร์
นานาชาติ ให้นาเข้าพิจารณาในคณะกรรมการกาหนดโครงสร้างส่วนงาน อัตรากาลัง ตาแหน่งและอัตรา
เงินเดือน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แล้วนาเสนอ กบม. พิจารณาปีละ ๒ ครั้ง ในเดือน
พฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายน
๒. อนุมัติให้กาหนดตาแหน่งลูกจ้าง ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย
โดยใช้งบประมาณจากโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๓. อนุมัติให้กาหนดตาแหน่งลูกจ้าง ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัด ภาควิชาหลักสูตร
และการสอน คณะครุศาสตร์ โดยใช้งบประมาณหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
๔. อนุ มั ติ ให้ ก าหนดต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการลู ก จ้ า ง จ านวน ๒ ต าแหน่ ง โดยใช้
งบประมาณหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ ประกอบด้วย
๔.๑ ตาแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่
๔.๒ ตาแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่
๕. อนุมัติให้กาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการลูกจ้าง ใช้งบประมาณหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต ตาแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์แพร่
๖. การกาหนดตาแหน่งตามข้อ ๒ ถึงข้อ ๕ ให้ดาเนินการเปิดสอบคัดเลือกบุคคลตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรหรือลูกจ้างต่อไป
๗. อนุมัติให้ตั้งคณะทางานกาหนดเลขที่ตาแหน่งสาหรับตาแหน่งลูกจ้างที่ใช้เงินรายงาน
ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ประกอบด้วย

๑๒
๑. นายพุธทรัพย์ มณีศรี
๒. ดร. ธวัชชัย สมอเนื้อ
๓. ดร. อุดร เขียวอ่อน
๔. ผู้อานวยการกองแผนงาน
๕. ผู้อานวยการกองกลาง

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
เมื่อสมควรแก่เวลา ประธานที่ประชุมกล่าวอนุโมทนาขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่าน แล้วกล่าวปิด
ประชุมและกล่าวนาบูชาพระรัตนตรัย
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา
(พระราชวรเมธี ดร.)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานที่ประชุม
(พระสุวรรณเมธาภรณ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(พระมหาสาธิต สาธิโต)
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

