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*********************** 

ประธานที่ประชุม    
 ๑. พระราชวรเมธี ดร.  กรรมการผู้แทนสภาวิชาการ 
 

ผู้เข้าประชุม  
 ๒. พระสุวรรณเมธาภรณ์ ผศ.   กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 
     และเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 ๓. พระโสภณวชิราภรณ์    กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี  
 ๔. นายพุธทรัพย์ มณีศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๕. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม    กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 
 ๖. รศ.ดร. สมศักดิ์ บุญปู่ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า 
 ๗. ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง   กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า 
 ๘. ผศ.ค าพันธ์ วงศ์เสน่ห์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า 
 ๙. พระมหาสาธิต สาธิโต   ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

ผู้ไม่ได้เข้าประชุม (ลา)      
 ๑. พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. ประธานกรรมการ 
 ๒. พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. กรรมการผู้แทนสภาวิชาการ 
 ๓. พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 
 ๔. พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป ดร. กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 

 ๕. รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ ่    กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ
 ๖. รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล    กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ
 ๗. นายสนิท ไชยวงศ์คต กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. พระมหาด ารงค ์สิริคตฺุโต ผู้อ านวยการกองคลังและทรพัย์สิน  
 ๒. พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธ ี ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
 ๓. ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายแผนงบประมาณ 
 ๔. นายธวัช แย้มปิว๋ รองผู้อ านวยการกองนติิการ 
 ๕. นายวีรวฒัน์ แสนชัย นิติกร กองนิติการ 
 ๖. นายถวิล ค าโสภา นักทรัพยากรบุคคล กองกลาง 
   
 



๒ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา 
 เมื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมาครบองค์ประชุมแล้ว พระราชวรเมธี ดร. ประธานที่
ประชุมกล่าวน าบชูาพระรัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

วาระที่  ๑ เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  
 ๑.๑ เรือ่งที่ประธานแจ้งเพือ่ทราบ 
   ไม่ม ี
 

  ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๒.๑ เรื่องประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย 
  พระสุวรรณเมธาภรณ์ กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยได้มีนโยบายก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลทุกวันพฤหัสบดีที่ ๒ ของ
เดือน และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติให้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น 
    บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ปฏิทินการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  ที่ประชุมรับทราบ  
 
   ๑.๒.๒ เรือ่งรายงานผลการศึกษาและขอกลับเข้าปฏิบัติงานตามปกติ 
   พระสุวรรณเมธาภรณ ์กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ด้วยบคุลากรของมหาวิทาลยัที่ได้รบั
อนุมตัิจาก กบม.ให้ลาศกึษาต่อ มีความประสงค์รายงานผลการศกึษาและขอกลับเขา้ปฏิบัตงิานตามปกติ 
จ านวน ๒ รปู/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) ต าแหน่ง 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 จึงรายงานผลการศึกษาเพ่ือทราบและขอกลับเข้าปฏิบัติงานตามปกติ ตั้งแต่วัน กบม.ครั้งนี้อนุมัติ เป็นต้นไป 
   ๒. นายชาคริช นามสกุล พิชิตถกล อายุ ๓๘ ปี วุฒิการศึกษา ศศ.บ(การบัญชี) ต าแหน่ง
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 อยู่ระหว่างท าวิทยานิพนธ์  
จึงรายงานผลการศึกษาเพ่ือทราบ และขอกลับเข้าปฏิบัติงานตามปกติ ตั้งแต่วัน กบม.ครั้งนี้อนุมัติ เป็นต้นไป 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 ที่ประชุมรับทราบ  
 
 ๑.๒.๓ เรื่องรายงานผลการสอบคัดเลือกบุคคล 
  พระสุวรรณเมธาภรณ์ กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า  ตามทีค่ณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติอนุมัติให้วิทยาเขตพะเยาด าเนินการ
สอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สังกัด วิทยาเขตพะเยา โดยใช้เงิน
รายได้ของวิทยาเขตพะเยา จนกว่าจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล นั้น  
  บัดนี้วิทยาเขตพะเยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบฯ และได้ด าเนินการสอบ
คัดเลือกบุคคลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมี พระมหากิตติพงษ์ กิตติญาโณ อายุ 
๓๐ พรรษา ๑๐ วุฒิการศึกษา ป.ธ. ๓, พธ.บ.(รัฐศาสตร์), รม.(รัฐศาสตร์) สอบได้คะแนน ๓๖๑ คะแนน 
เป็นผูผ้่านการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 
เลขที่ ๑๓๗๒๐๐๗ สังกัด ส านักงานวิทยาเขตพะเยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
และให้ได้รับเงินเดือน เดือนละ ๒๐,๔๙๐ บาท (สองหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
ทดลองงาน ๖ เดือน ตั้งแต่วันท่ี ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 ๑.๒.๔ เรื่องรายงานผลงานวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตรจารย์ 
   พระสุวรรณเมธาภรณ์ กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ 
บุญปู่ อายุ ๖๒ ปี วุฒิการศึกษา พ.ม.,พธ.บ.(มานุษยศาสตร์), M.A.(Pol.), Ph.D. (Sociology) ต าแหน่ง อาจารย์ 
เลขที่ ๐๐๓๑๐๐๗ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร สังกัด ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับอนุมัติ 
จาก กบม.ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ต่ออายุการท างานของบุคลากร
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ความทราบแล้ว นั้น  
   บัดนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ บุญปู่ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ โดยได้รายงานผลงานทางวิชาการ จ านวน ๒ เรื่อง ประกอบด้วย ๑) หนังสือเรื่อง “พุทธปรัชญากับ
การบริหารการศึกษา” พิมพ์ครั้งที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ๒) ผลงานวิจัยเรื่อง “Performance 
Management Structural Equation Modelling of The Phrapariyattidhamma Schools In Thailand” 
ท่ีได้ลงตีพิมพ์เผยแผ่บทความวิชาการที่มหาวิทยาลัยอ๊อกชฟอร์ด OXFORD UNIRERSITY เมื่อวันที่ ๑๕ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาต่ออายุการท างานของบุคลากรต าแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพ่ือทราบต่อไป 
 



๔ 
 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
 พระสุวรรณเมธาภรณ์  กรรมการและเลขานุการ มอบหมายให้พระมหาสาธิต สาธิโต 
ผู้ช่วยเลขานุการ เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมพิจารณา   
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขรายงานการประชุมดังน้ี 
  หน้า ๑๗ ปรับแก้มติจากเดิม เป็น “ให้จ้างต่ออายุการท างานพระราชรัตนาลงกรณ์, ดร. 
อายุ ๖๐ ปี วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, ศษ.บ.(การสอนมัธยม), ค.ม. (การบริหารการศึกษา), พธ.ด.
(พระพุทธศาสนา) ในต าแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย วิทยาเขตหนองคาย โดยให้
ได้รับเงินเดือนต่อเน่ือง ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑”  
  เมื่อแก้ไขรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมน้ัน 
 
วาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 
   ๓.๑ เรื่องขออนุมัตลิาศกึษาต่อ 
 พระสุวรรณเมธาภรณ์ กรรมการและเลขานุการ เสนอว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
คราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  มีมติให้การลาศึกษาต่อของบุคลากรประเภท
ปฏิบัติการวิชาชีพ จ านวน ๗ รูปหรือคน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนา
บุคลากร (การศึกษาต่อ) พุทธศักราช ๒๕๕๔ ข้อ ๕ ข. ข้อ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๒ และ ๑๓ มอบฝ่ายเลขานุการ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แล้วจัดท าข้อเสนอเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมในคราวต่อไป นั้น  

  บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลการลาศึกษาต่อของบุคลากร จ านวน 
๗ รูปหรือคน เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย  
 

  ๑. พระครูสมุห์ทิพย์ ฉายา สิริธมฺโม นามสกุล การเพียร อายุ ๔๘ พรรษา ๒๔ วุฒิการศึกษา  
น.ธ.เอก, พธ.บ.(การบริหารการศึกษา), กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และ
ผู้อ านวยการกองกิจการวิทยาเขต 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 นาถาบ ารุง อายุ ๓๘ พรรษา ๑๗ วุฒิการศึกษา  
น.ธ.เอก., พธ.บ.(บริหารรัฐกิจ), รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์), พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ต าแหน่ง เลขานุการ
ส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และต าแหน่ง 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. นางสาววไิลวรรณ นามสกุล อิศรเดช อายุ ๔๑ ปี วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ต าแหนง่ 
นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๐๑๒๐๑๑ สังกัด กองกลาง ส านักงานอธิการบดี และรองผู้อ านวยการกองกลาง  
ขออนุมัติลาศึกษาตอ่ระดับปริญญาเอก 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) ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล เลขที่ ๐๐๑๒๐๒๒ สังกัด กองกลาง  ส านักงาน
อธิการบดี ขออนุมัติลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) 
คณะสังคมศาสตร์ ท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน 
พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑  
 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จ านวน ๓ รูป/คน ประกอบด้วย 
  ๑. พระครูวินัยธรสุริยา ฉายา สุริโย นามสกุล คงคาไหว อายุ ๓๒ พรรษา ๑๒ วุฒิการศึกษา 
น.ธ.เอก, พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) , พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ เลขที่ 
๑๑๘๒๐๐๗ และผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร สังกัด ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 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) ต าแหน่ง 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) 
ต าแหน่ง  นักวิชาการการเงินและบัญชี เลขที่ ๑๑๙๒๐๐๓ สังกัด ส านักวิชาการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ขออนุมัติลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็น
ระยะเวลา ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บุคลากรลาศึกษาต่อตามที่เสนอ และให้ปฏิบัติตาม
มติ กบม. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร (การลาศึกษา
ต่อ) พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
 ๔.๑  เรื่องขออนุมัติจ้างลูกจา้งปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
 พระสุวรรณเมธาภรณ์ กรรมการและเลขานุการ เสนอว่า  ด้วยส่วนงานของมหาวิทยาลัยมีความ
ประสงค์ขออนุมัติจ้างลูกจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นการจ้างแทน โดยใช้งบประมาณจากรายได้ของส่วน
งาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๒ คน ประกอบด้วย   



๖ 
 
 ๑. วิทยาลัยเขตนครราชสีมา ขออนุมัติจ้างนายไพรัตน์ นามสกุล เอิบส าโรง อายุ ๕๕ ปี วุฒิ
การศึกษา พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ), พธ.ม.(การจัดการเชิงพุทธ) ในต าแหน่ง 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 (เป็นการจ้างในต าแหน่งเดิม งบประมาณต่อเนื่อง และแทน พระไพรัตน์ รตนโชโต ได้ลาสิกขา 
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 ๒. วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ขออนุมัติจ้างนายสุวิท นามสกุล ขันธสามล อายุ ๓๐ ปี วุฒิการศึกษา 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี และให้ได้รับเงินเดือน เดือนละ 
๙,๔๐๐ บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ กบม.ครั้งนี้อนุมัติ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ (เป็นการ
จ้างในต าแหน่งเดิม งบประมาณต่อเนื่อง แทนนายพงศ์พันธ์ วาจาสิทธิ์ ลาออกเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติดังน้ี 
  ๑. ให้จ้างนายไพรัตน์ นามสกุล เอิบส าโรง อายุ ๕๕ ปี วุฒิการศึกษา พธ.บ.(การจัดการ
เชิงพุทธ), พธ.ม.(การจัดการเชิงพุทธ) ในต าแหน่ง อาจารย์ สังกัด หลักสูตรพุทธศาสตรบัณพิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา วิทยาลัยเขตนครราชสีมา และให้ได้รับเงินเดือน 
เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณจากโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
  ๒. ให้จ้างนายสุวิท นามสกุล ขันธสามล อายุ ๓๐ ปี วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี และให้ได้รับเงินเดือน เดือนละ ๙,๔๐๐ บาท 
(เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ กบม.ครั้งน้ีอนุมัติ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
  ๔.๒ เรื่องขออนุมัติปรับวุฒิการศึกษา   
  พระสุวรรณเมธาภรณ์ กรรมการและเลขานุการ เสนอว่า ด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพ มีความประสงค์ขออนุมัติปรับวุฒิการศึกษา จ านวน ๓ รูป/คน ประกอด้วย 
  ก. กรณไีด้รับอนุมตัิให้ลาไปศึกษาต่อ  จ านวน  ๒ คน ประกอบด้วย 
  ๑. นายเขมกร นามสกุล อุส่าห์ดี อายุ ๔๕ ปี วุฒิการศึกษา ป.ธ. ๑-๒, พธ.บ.(รัฐศาสตร์) 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๑๓๕๒๐๐๔ สังกัด ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ ได้รับอนุมัติจาก กบม.ครั้ง
ท่ี ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ลาศึกษาต่อระดบัปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 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 
   ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวแล้ว 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) ต าแหน่ง 
นักวิชาการการเงินและบัญชี เลขที่ ๑๓๕๒๐๐๓ สังกัด ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ 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  
   ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดงักล่าวแล้ว โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวนัที่ ๘ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขออนุมตัิปรับวุฒกิารศกึษาจากปริญญาตร ีบธ.บ.(การบญัชี) เปน็ปริญญาโท บ.ม.(การบญัชี) และ
ขออนุมัติปรับอัตราเงินเดือนจาก ๑๙,๘๐๐ บาท เป็น ๒๐,๔๙๐ บาท ตั้งแต่วันที่ กบม. ครั้งนี้อนุมตัิ เป็นต้นไป 

  ข. กรณไีปศึกษาต่อ กอ่นได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร จ านวน ๑ คน คือ  
   นายธวัชชัย นามสกุล ศรีสุข อายุ ๓๘ ปี วุฒิการศึกษา ศป.บ.(รัฐศาสตร์) ต าแหน่ง  
นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๔๑๒๐๐๒ สังกัด ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี และให้
ได้รับเงินเดือน เดือนละ ๑๖,๓๕๐บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ได้บรรจุเป็นบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อนที่จะได้รับการบรรจุ ได้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๒ และได้ส าเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   บัดนี้ มีความประสงค์ขออนุมัติปรับวุฒิการศึกษาจากปริญญาตรี ศป.บ.(รัฐศาสตร์) 
เป็นปริญญาโท พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) และปรับอัตราเงินเดือน จากจ านวน ๑๗,๐๐๐ บาท เป็น
จ านวน ๒๐,๔๙๐ บาท ตั้งแต่วันที่ กบม.ครั้งนี้อนุมัติ เป็นต้นไป  
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังน้ี 
   ก. กรณีต าแหน่งประเภทปฏิบัติการวิชาชีพ ซึ่ง กบม. อนุมัติให้ลาศึกษาต่อ โดยผ่อน
ปรนหลักเกณฑ์ข้อ ๑๗ ของประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร (การศึกษาต่อ) 
พุทธศักราช ๒๕๕๔ และตามมติ กบม. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ จึงให้ปรับวุฒิการศึกษาได้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
กบม. ครั้งน้ีอนุมัติ จ านวน ๒ คน ประกอบด้วย 
    ๑. ให้ นายเขมกร นามสกุล อุส่าห์ดี อายุ ๔๕ ปี วุฒิการศึกษา ป.ธ. ๑-๒, พธ.บ.
(รัฐศาสตร์) ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๑๓๕๒๐๐๔ สังกัด ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์  
ปรับวุฒิการศึกษาจากปริญญาตรี พธ.บ.(รัฐศาสตร์) เป็นปริญญาโท พธ.ม.(รัฐศาสตร์)  และปรับอัตรา
เงินเดือนจาก ๑๙,๗๔๐ บาท เป็น ๒๐,๔๙๐ บาท ตั้งแต่วันที่ กบม. ครั้งน้ีอนุมัติ เป็นต้นไป 
    ๒. ให้ นางสาวฐิติรัตน์ นามสกุล ดาทอง อายุ ๔๐ ปี วุฒิการศึกษา บธ.บ. (การ
บัญชี) ต าแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี เลขที่ ๑๓๕๒๐๐๓ สังกัด ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ 
ปรับวุฒิการศึกษาจากปริญญาตรี บธ.บ.(การบัญชี) เป็นปริญญาโท บ.ม.(การบัญชี) และปรับอัตรา
เงินเดือนจาก ๑๙,๘๐๐ บาท เป็น ๒๐,๔๙๐ บาท ตั้งแต่วันท่ี กบม. ครั้งน้ีอนุมัติ เป็นต้นไป 



๘ 
 
   ข. กรณีต าแหน่งประเภทปฏิบัติการวิชาชีพ ที่ไปศึกษาก่อนได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็น
บุคลากรของมหาวิทยาลัย และมีอายุงานเกิน ๒ ปี โดยอนุโลมหลักเกณฑ์ข้อ ๑๘ ของประกาศมหาวิทยาลัย 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร (การศึกษาต่อ) พุทธศักราช ๒๕๕๔ และตามเกณฑ์ข้อ ๒ ของมติ กบม. 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ จึงอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษา นายธวัชชัย นามสกุล ศรีสุข อายุ ๓๘ ปี วุฒิการศึกษา 
ศป.บ.(รัฐศาสตร์) ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป เลขที่ ๐๔๑๒๐๐๒ สังกัด ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ส านักงานอธิการบดี จากปริญญาตรี ศป.บ.(รัฐศาสตร์) เป็นปริญญาโท พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) ตั้งแต่
วันท่ี กบม.ครั้งน้ีอนุมัติ เป็นต้นไป  
 
 ๔.๓ เรื่องขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
  พระสุวรรณเมธาภรณ์ กรรมการและเลขานุการ เสนอว่า ด้วยส่วนงานของมหาวิทยาลัยมี
ความประสงค์ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติงานเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
จ านวน 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” เป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใน
ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๐๕๒๐๐๒ สังกัด ส่วนทะเบียนนิสิต ส านักทะเบียนและวัดผล 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” เป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในต าแหน่ง 
นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๐๐๕๒๐๐๗ สังกัด ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผล 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
ผ่านการทดลองปฏิบัติงานเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในต าแหน่ง บรรณารักษ์ เลขที่ 
๐๗๒๒๐๐๕ สังกัด ส่วนหอสมุดกลาง ส านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้ได้รับเงินเดือน เดือน
ละ ๑๖,๓๕๐ (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  
  ๔. พระครใูบฎีกากิตติพงษ์ ฉายา สีลสุทฺโธ นามสกุล เนียมรอด อายุ ๓๔ พรรษา ๙ วุฒิ
การศึกษา น.ธ.เอก, นศ.บ.(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์), ร.ม.(สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น, 
พธ.ด.(พุทธจิตวิทยา) ได้คะแนนผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานเท่ากับ ๘๑.๕๐ ผลการประเมินระดับ 
“ดีเยี่ยม” เป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในต าแหน่ง 
อาจารย์ สังกัด ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ เลขที่ ๐๔๔๑๐๑๒ และให้ได้รับเงินเดือน เดือนละ 
๓๑,๖๕๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ภาควิชาเป็นผู้รับผิดชอบ
จนกว่าจะได้รับงบประมาณจากรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 



๙ 
 
 ๕. นายชัยชาญ นามสกุล ศรีหานู อายุ ๔๕ ปี วุฒิการศึกษา ศน.บ.(ปรัชญา), M.A. 
(Philosophy), Ph.D. (Philosophy) ได้คะแนนผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานเท่ากับ ๘๖.๐๐ ผลการ
ประเมินระดับ “ดมีาก” เป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติงานเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ในต าแหน่ง 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 “ดมีาก” เป็นผู้ผ่านการทดลอง
ปฏิบัติงานเพ่ือบรรจแุละแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในต าแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีเลขที่ 
๑๔๐๒๐๐๔ สังกัด ส านักงานวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม และให้ได้รับเงินเดือน เดือนละ ๑๖,๓๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยห้า
สิบบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
จ านวน ๖ รูป/คน ตามที่เสนอ    
 
 ๔.๔ เรื่องขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคล  
 พระสุวรรณเมธาภรณ์ กรรมการและเลขานุการ เสนอว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในครั้งประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีมติอนุมัติก าหนดเลขที่และ
ต าแหน่งบุคลากร สังกัด วิทยาลัยพระธรรมทูต จ านวน ๖ ต าแหน่ง และวิทยาลัยพระธรรมทูตได้ด าเนินการเปิด
สอบบรรจุแล้ว จ านวน ๕ ต าแหน่ง ยังคงเหลืออีก ๑ ต าแหน่ง จึงขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลตาม
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งดังนี้ 

 
  ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เสนอเพ่ิมเติมว่า ด้วยอธิการบดีได้มีนโยบาย
ให้วิทยาลัยพระธรรมทูต ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มเติม เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรพระธรรมทูต ดังนั้นจึงขอ
อนุมัติก าหนดเลขที่และต าแหน่งบุคลากร สังกัด วิทยาลัยพระธรรมทูตเพิ่มเติมอีก ๒ ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
 
 

ต าแหน่ง เลขที่ สังกัด คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
นักจัดการงานทั่วไป ๐๑๓๒๐๐๑ วิทยาลัยพระธรรมทตู ๑. เป็นบรรพชิต และส าเร็จการศึกษาเปรียญธรรม 

๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
     หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (โปรแกรมวิทยานิพนธ์) 
๓. มีประสบการณ์ท างานด้านงานพระธรรมทูตหรืองานศาสนกิจ 
     ต่างประเทศ 
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารได้ดี 
๕. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  
๖. มีความสามารถใช้ Social Network, Web Conference ได้ดี  



๑๐ 
 
 

 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ก าหนดเลขที่และต าแหน่งใหม่ สังกัด วิทยาลัย 
พระธรรมทูตเพ่ิมเติมอีก ๒ ต าแหน่งและอนุมัติให้เปิดสอบคัดเลือกบุคคลตามคุณสมบัติที่เสนอ 
 
 ๔.๕ เรื่องขออนุมัติก าหนดต าแหน่งใหม่ 
   พระสุวรรณเมธาภรณ์ กรรมการและเลขานุการ เสนอว่า ด้วยส่วนงานของมหาวิทยาลัยมี
ความประสงค์ขออนุมัติก าหนดต าแหน่งใหม่ จ านวน ๑๓ ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
  ก. วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ขออนุมัติก าหนดเลขต าแหน่งใหม่ ใช้งบประมาณ
มหาวิทยาลัย จ านวน ๘ ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
  ๑. ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  สังกัด กลุ่มงานบริหาร  จ านวน  ๑  ต าแหน่ง 
  ๒. ต าแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี  สังกัด กลุ่มงานบริหาร  จ านวน  ๑ ต าแหน่ง 
  ๓  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด กลุ่มงานวางแผนฯ  จ านวน  ๑ ต าแหน่ง 
  ๔. ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด กลุ่มงานวางแผนฯ จ านวน  ๑ ต าแหน่ง 
  ๕. ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด กลุ่มงานทะเบียนฯ  จ านวน  ๑ ต าแหน่ง 
  ๕. ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด กลุ่มงานทะเบียนฯ  จ านวน  ๑ ต าแหน่ง 
  ๗. ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด กลุ่มงานวิชาการฯ จ านวน  ๑ ต าแหน่ง 
  ๘. ต าแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัด กลุ่มงานวิชาการฯ จ านวน  ๑ ต าแหน่ง 
 

 
 

ที ่ ต าแหน่ง เลขที่ สังกัด คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
๑ อาจารย ์ ๐๑๓๑๐๐๕ วิทยาลัยพระธรรมทตู ๑. เป็นบรรพชิต และส าเร็จการศึกษาเปรียญธรรม 

๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
     หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (โปรแกรมวิทยานิพนธ์) 
๓. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๔. มีประสบการณ์ท างานด้านงานพระธรรมทูตหรืองานศาสนกิจ 
     ต่างประเทศ 
๕. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารได้ดี 
๖. มีประสบการณส์อนในระดบัอุดมศึกษา  

๒ อาจารย ์ ๐๑๓๑๐๐๖ วิทยาลัยพระธรรมทตู ๑. เป็นบรรพชิต และส าเร็จการศึกษาเปรียญธรรม 
๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
     สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ     
     และสาขาวิชาพุทธจิตวิทยา (โปรแกรมวิทยานิพนธ์) 
๓. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๔. มีประสบการณ์ท างานด้านงานพระธรรมทูตหรืองานศาสนกิจ 
     ต่างประเทศ 
๕. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารได้ดี 
๖. มีประสบการณส์อนในระดบัอุดมศึกษา  



๑๑ 
 
 
 ข. บัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติก าหนดต าแหน่งลูกจ้างใหม่ จ านวน ๑ ต าแหน่ง คือ 
  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณจากโครงการหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
 ค. คณะครุศาสตร์ ขออนุมตักิ าหนดต าแหนง่ลูกจ้างใหม่ จ านวน ๑ ต าแหน่ง คือ  
  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัด ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ โดยใช้
งบประมาณหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
 ง. วิทยาเขตเชียงใหม่ ขอก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ จ านวน ๒ ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
 

  ๑. ต าแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ จ านวน ๑  ต าแหน่ง 
   ใช้งบประมาณหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่  
  ๒. ต าแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ จ านวน ๑  ต าแหน่ง  
   ใช้งบประมาณหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่  
 จ. วิทยาเขตแพร่ ขอก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ จ านวน ๑ ต าแหน่ง คือ ต าแหน่ง อาจารย ์
 

   สังกัด สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆแ์พร่ โดยใช้งบประมาณของหลกัสูตร 
   พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ วิทยาลัยสงฆ์แพร ่ 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังน้ี 
   ๑. การก าหนดต าแหน่งใหม่โดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยพุทธศาสตร์
นานาชาติ ให้น าเข้าพิจารณาในคณะกรรมการก าหนดโครงสร้างส่วนงาน อัตราก าลัง ต าแหน่งและอัตรา
เงินเดือน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แล้วน าเสนอ กบม. พิจารณาปีละ ๒ ครั้ง ในเดือน
พฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายน 
  ๒.  อนุมัติให้ก าหนดต าแหน่งลูกจ้าง ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย 
โดยใช้งบประมาณจากโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
  ๓. อนุมัติให้ก าหนดต าแหน่งลูกจ้าง ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัด ภาควิชาหลักสูตร
และการสอน คณะครุศาสตร์ โดยใช้งบประมาณหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
  ๔. อนุมัติให้ก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการลูกจ้าง จ านวน ๒ ต าแหน่ง โดยใช้
งบประมาณหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ ประกอบด้วย 
    ๔.๑ ต าแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่   
     ๔.๒ ต าแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่  
  ๕.  อนุมัติให้ก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการลูกจ้าง ใช้งบประมาณหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต ต าแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์แพร่  
  ๖. การก าหนดต าแหน่งตามข้อ ๒ ถึงข้อ ๕ ให้ด าเนินการเปิดสอบคัดเลือกบุคคลตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรหรือลูกจ้างต่อไป 
  ๗.  อนุมัติให้ตั้งคณะท างานก าหนดเลขที่ต าแหน่งส าหรับต าแหน่งลูกจ้างที่ใช้เงินรายงาน
ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ประกอบด้วย 
 



๑๒ 
 
 
   ๑. นายพุธทรัพย์ มณีศรี ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
   ๒. ดร. ธวัชชัย สมอเน้ือ คณะท างาน 
   ๓. ดร. อุดร เขียวอ่อน คณะท างาน 
   ๔. ผู้อ านวยการกองแผนงาน คณะท างาน 
   ๕. ผู้อ านวยการกองกลาง คณะท างานและเลขานุการ 
 
วาระที่ ๕  เรื่องอื่น ๆ 
   ไม่มี 
 
   เมื่อสมควรแก่เวลา ประธานที่ประชุมกล่าวอนโุมทนาขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่าน แล้วกล่าวปิด
ประชุมและกล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย 
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา 
 
 
  

 (พระราชวรเมธี ดร.) 
            รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 ประธานที่ประชุม 
 
 
  

(พระมหาสาธิต สาธิโต) 
ผู้อ านวยการกองกลาง 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

(พระสุวรรณเมธาภรณ์) 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


