
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
วันพุธที ่๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

------------------------------- 
 

กรรมการที่มาประชุม 
 ๑.  คณบดีคณะสังคมศาสตร์  ประธานกรรมการ 
  (พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร.)  
 ๒.  รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ 
  (พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.)  
 ๓.  รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
  (ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง)  

 ๔.  หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร ์ กรรมการ 
  (ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์)  
 ๕.  หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 
  (ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด ปฏิบัติหน้าที่แทน) 
 ๖.  หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กรรมการ 
  (พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, ดร.) 
 ๗.  หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ กรรมการ 
  (อาจารย์ พิทวัฒน์ มโนรัตน์) 
 ๘.  ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๙.  รองศาสตราจารย์ ดร.ประณต นันทิยะกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๐.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนะ เรือนใจดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๓.  เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
   (พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร) 
 



กรรมการทีไ่ม่มาประชุม (ลา) 
 ไม่มี  
 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังนี้.-  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑  เรื ่อง แจ้งพระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และคำสั่งแต่งตั้ง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ แจ้งว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้มีพระบัญชาที่ ๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ แต่งตั้งให้ พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) อายุ ๘๙ ปี พรรษา ๖๘ วิทยฐานะ น.ธ.เอก ,  
ป.ธ.๕, M.A., พธ.ด. (กิตติมศักดิ์) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ที่ปรึกษา
เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ เป็นต้นไป  
 

 ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และ 
พระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งให้ พระราชวรเมธี 
(ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ. (ปรัชญา), M.A. (Philosophy), Ph.D. (Philosophy) 
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรัชญา ดำรง
ตำแหน่ง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๑.๒ เรื่อง แจ้งกำหนดการพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๒   
 

 พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้กำหนดพิธี
ประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุม 



มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 
 วันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันซ้อมใหญ่ 
 วันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันประสาทปริญญา (รับจริง) 
รายละเอียดปรากฎตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๑.๓ เรื่อง แจ้งการจัดงานวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๖๒    
 

 พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ แจ้งว่า พระพรหมบัณฑิต (ประยูร 
ธมฺมจิตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒  เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
ประธานสภาวันวิสาขบูชาโลก เป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมสภาสากลวันวิสาขบู
ชาโลก (ICDV) เพ่ือเตรียมโครงการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 16 มี พระราชปริยัติกวี (สม
จินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดี มจร คณะกรรการ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิชาการ เข้าร่วมประชุม 
โดยที่ประชุมมีมติจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 16 หรือปี 2562  ณ ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งได้เสนอขอเป็นเจ้าภาพ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
 1. จ ัดเฉล ิมฉลอง Day of Vesak 2019 (2562)  ที ่ประเทศเว ียดนาม เม ือง Hanam  
ห่างจาก Hanoi 70 กม.   
 2. จัดงาน 4 วัน คือ วันที่ 12-14 พ.ค. 2562 ที่ประเทศเวียดนาม และวันที่ ๕ คือ วันที่ 16 
พฤษภาคม 2562 จัดการเฉลิมฉลองที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ   
 3. หัวข้อการเฉลิมฉลอง คือ แนวทางพุทธศาสนาสู่ภาวะผู้นำระดับโลกเพ่ือสังคมท่ียั่งยืน   
(Main Theme) : Buddhist Approach to Global Leadership for Sustainable Societies 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๒.๑ เรื่อง การมอบหนังสือเข้าห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์  
 พระปล ัดว ีระศ ักด ิ ์  ธ ีรง ฺก ุ โร ร ักษาเลขาน ุการคณะกรรมการประจำคณะ  แจ ้งว่า  
รองศาสตราจารย์ ดร.ประณต นันทิยะกุล คณะกรรมการประจำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มอบหนังสือ  



“ก้าวย่างสู่ยุคดิจิทัล” เล่มที่ ๑ - ๔ จำนวน ๔ เล่ม ให้แก่ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ เพื่อประโยชน์แก่
การศึกษาต่อไป  
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๓ เรื่อง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์แจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๓.๑ เรื่อง การศึกษาดูงานของนิสิตภาควิชานิติศาสตร์  
 อาจารย์ พิทวัฒน์ มโนรัตน์ รักษาการหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งว่า นิสิตชั้นปีที่ ๓ - ๔ 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านกระบวนการยุติธรรม ณ ศาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอเมืองฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา    
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๓.๒ เรื่อง ความคืบหน้าการรับรองหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
 อาจารย์ พิทวัฒน์ มโนรัตน์ รักษาการหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งว่า ภาควิชานิติศาสตร์ 
ได้นำเสนอให้มหาวิทยาลัยแจ้งเนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความ พิจารณารับรองหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต โดยได้ดำเนินการเมื ่อวันที ่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ขณะนี ้อยู ่ระหว่างรอคณะกรรมการเนติ  
บัณฑิตยสภาพิจารณาดำเนินการ    
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ ได้เสนอรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์  ในคราวประชุมครั ้งที ่ ๑/๒๕๖๒ เมื ่อวันพุธที่ ๒๒ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์เพื่อพิจารณา และรับรองรายงานการ
ประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี - 



 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ เรื ่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ 
เพิ่มเติม 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ด้วย
สำนักทะเบียนและวัดผล จะดำเนินการรวบรวมรายชื่อของนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 
๖๔ และตกรุ่น ประจำปี ๒๕๖๒ เพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญาต่อไป 
 

 เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ ๖๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงนำรายชื่อของนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ประกอบด้วย 
  ๑. นิสิตบรรพชิต (ส่วนกลาง) จำนวน ๖ รูป ดังนี้ 
   ๑.๑ สาขาวิชารัฐศาสตร์   จำนวน ๔ รูป 
   ๑.๒ สาขาวิชาสังคมวิทยา   จำนวน ๑ รูป 
   ๑.๓ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จำนวน ๑ รูป 
  ๒. นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) จำนวน ๑ คน ดังนี้ 
   ๑.๑ นิสิตคฤหัสถ ์   จำนวน ๑ คน 
  ๓. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๓๒ รูป/คน ดังนี้ 
   ๓.๑ นิสิตบรรพชิต   จำนวน ๑๕ รูป 
   ๓.๒ นิสิตคฤหัสถ ์   จำนวน ๑๗ คน 
  ๔. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี จำนวน ๔ คน ดังนี้ 
   ๔.๑ นิสิตคฤหัสถ ์   จำนวน ๔ คน   
 

 เรื่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชาในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลหลักสูตรดังกล่าว ได้พิจารณา
คุณสมบัติของนิสิตผู้สำเร็จการศึกษาตามจำนวนข้างต้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้แจ้งต่อสำนักทะเบียนและวัดผล
เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 
 
 



 ๔.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาเขตหนองคาย 
 

 พระปลัดวีระศักดิ ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีความพร้อมในการเปิด
สอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) (สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในท้องถิ่นทั้งใน
จังหวัดหนองคายและจังหวัดใกล้เคียง 
 

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จึงขอความเห็นชอบ
โครงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) (สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 

 เรื ่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลหลักสูตรดังกล่าว  
ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อ
พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

 ๔.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต  
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้วิทยาลัยเขต วิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ ได้นำหลักสูตรของคณะสังคมศาสตร์
ไปเปิดสอน โดยหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนั้น ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ความทราบแล้วนั้น 
 

 ในการนี ้ ได้มีส่วนงานจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคได้เสนอขอแก้ไขเปลี ่ยนแปลงอาจารย์
ผ ู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื ่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้จัดทำ สมอ.๐๘ และประวัติ
อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เพ่ือขอแก้ไข ดังนี้ 
 

 
 



  ๑. วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช 
อาจารย์ประจำหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ 

๑. พระครูภาวนากิจสุนทร ๑. ผศ.ดร.ดิเรก นุ่นกล่ำ 
๒. ผศ.ดร.ไพรัตน์ ฉิมหาด ๒. รศ.สมบูรณ์ บุญฤทธิ์ 

 

  ๒. วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง  
อาจารย์ประจำหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ 

๑. นางสาวชลิดา แย้มศรีสุข 
๒. นายอำนวย สันเทพ 

๑. ดร.สุทธิพร สายทอง 
๒. นายวิชัย พรหมศิลป์ 

 

 เรื่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลหลักสูตรดังกล่าว ได้
พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อ
พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

 ๔.๔ เร ื ่อง ขอความเห ็นชอบปร ับปร ุงแก ้ไขอาจารย ์ผ ู ้ร ับผ ิดชอบหลักส ูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 

 พระวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้วิทยาลัยเขต วิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ ได้นำหลักสูตรของคณะสังคมศาสตร์
ไปเปิดสอน โดยหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนั้น ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ความทราบแล้วนั้น 
 

 ในการนี ้ ได้มีส่วนงานจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคได้เสนอขอแก้ไขเปลี ่ยนแปลงอาจารย์
ผ ู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื ่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้จัดทำ สมอ.๐๘ และประวัติ
อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เพ่ือขอแก้ไข ดังนี้ 
 

  ๑. วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
อาจารย์ประจำหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ 

๑. พระมหาสุดใจ ชยวุฑฺโฒ, ดร. ๑. ดร.เรียงดาว ทวะชาลี 
 
 



  ๒. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 
อาจารย์ประจำหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ 

๑. อาจารย์ ปิยวัช ละคร ๑. ดร.กิตติวัฒน์ จำเริญสัตย์ 
 
  ๓. วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 

อาจารย์ประจำหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ 
๑. พระครูปลัดปรีชา จิรนาโค, ดร. ๑. พระครูโสภณวีรานุวัตร, ดร. 
๒. อาจารย์ เสริมศักดิ์ สุขสุชะโน ๒. พระมหาฐิติวัชร์ วรวฑฺฒโน, ดร. 

 
  ๔. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

อาจารย์ประจำหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ 
๑. ผศ.ดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา ๑. อาจารย์ จุฬามณี แก้วโพนทอง 

 
 

 เรื ่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลหลักสูตรดังกล่าว  
ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อ
พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

 ๔.๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้วิทยาลัยเขต วิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ ได้นำหลักสูตรของคณะสังคมศาสตร์
ไปเปิดสอน โดยหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนั้น ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ความทราบแล้วนั้น 
 

 ในการนี ้ ได้มีส่วนงานจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคได้เสนอขอแก้ไขเปลี ่ยนแปลงอาจารย์
ผ ู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื ่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้จัดทำ สมอ.๐๘ และประวัติ
อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เพ่ือขอแก้ไข ดังนี้ 
 

 



  ๑. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
อาจารย์ประจำหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ 

๑. พระครูพิพัฒน์ศาสนกิจจาทร ๑. พระธงชัย ขนฺติธโร 
 
  ๒. วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 

อาจารย์ประจำหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ 
๑. พระมหานพรักษ์ ขนฺติโสภโณ, ดร. ๑. พระครูโกศลธรรมานุสิฐ, ดร. 
๒. พระครูโสภณวีรานุวัตร, ดร. ๒. พระครูพิสิฐสรภาณ 
๓. พระครูอุดมธรรมจารี, ดร. ๓. พระครูพิพัฒน์วุฒิกร 

 
  ๓. วิทยาลัยสงฆ์ระยอง 

อาจารย์ประจำหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ 
๑. พระครูอุทัยนิติธรรม, ดร. ๑. พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย 
๒. ดร.อาษา ศรีประวัติ ๒. อาจารย์ กฤษณะ เชี่ยวเวช 

 
  ๔. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี 

อาจารย์ประจำหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ 
๑. อาจารย์ สุทธสิทธิ์ ศรีจันทร์เจริญ ๑. พระชลญาณมุนี, ดร. 

 

 เรื ่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลหลักสูตรดังกล่าว  
ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อ
พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

 ๔.๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อสัญญาจ้างลูกจ้างช่ัวคราว สายวิชาการ 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ได้นำเรื ่องเสนอต่อคณบดีคณะ
สังคมศาสตร์ ขออนุมัติต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ซึ่งหมดสัญญาจ้างในวันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๒ ดังนี้.- 
  
 



  ก. ภาควิชารัฐศาสตร์ 
  ๑. รศ.อนุภูมิ นามสกุล โซวเกษม อายุ ๖๓ ปี วุฒิการศึกษา พธ.บ. (มานุษยสง
เคราะห์ศาสตร์), M.A. (Pol.) ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชารัฐศาสตร์ และให้ได้รับ
ค่าตอบแทน เดือนละ ๔๕,๒๗๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  
  ๒.  นายวินัย นามสกุล มีมาก อายุ ๔๕ ปี วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ. (การจัดการเชิง
พุทธ),พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชารัฐศาสตร์ และให้ได้รับเงินเดือน เดือนละ 
๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

 ข. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
  ๑. พระครูปุริมานุรักษ์, รศ.ดร. (ประสิทธิ์ ธุรสิทฺโธ นามสกุล พิณศรี) อายุ ๖๘ ปี 
พรรษา ๔๘ วุฒิการศึกษา B.A. (Economics), M.A. (Economics), Ph.D. (Economics) ตำแหน่ง  
รองศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
(สองหมื่นบาทถ้วน)  
  ๒. ผศ.สถิตย์ นามสกุล ศิลปชัย อายุ ๗๒ ปี วุฒิการศึกษา น.ธ. เอก, ป.ธ. ๔, พธ.บ.  
(การบริหารการศึกษา), M.A. (Phil.) ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ โดยให้
ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ ๑๑,๖๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 

 เรื่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ในฐานะเป็น
ผู้บังคับบัญชาระดับต้น ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบต่อสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา ๖ เดือน (ตั้งแต่
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) และใหเ้สนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

 ๔.๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว สายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารทั่วไป 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่
เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ได้นำเรื่องเสนอต่อคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ขออนุมัติต่อ
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ซึ่งหมดสัญญาจ้างในวันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ดังนี้.- 
 



  ๑. นายชัยณรงค์ นามสกุล ธรรมธีรภรณ์ อายุ ๓๒ ปี วุฒิการศึกษา น.ธ. เอก,   
ป.ธ.๕, พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัด สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
โดยให้ได้รับเงินเดือน เดือนละ ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
  ๒. นางสาวเรวดี นามสกุล จรรยา อาย ุ ๒๗ ปี ว ุฒ ิการศึกษา วท.บ. (พัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัด สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ โดย
ให้ได้รับเงินเดือน เดือนละ ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
  ๓. นางสาวส ุก ัญญา นามสกุล แจ ้งนคร อาย ุ ๔๒ ปี ว ุฒ ิการศึกษา ปว.ช.  
(พณิชยการ), ปว.ส. (การจัดการสำนักงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด สำนักงานคณบดีคณะ
สังคมศาสตร์ โดยให้ได้รับเงินเดือน เดือนละ ๑๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

 เรื่องดังกล่าวนี้ เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา
ระดับต้น ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือ
พิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบต่อสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา ๖ เดือน (ตั้งแต่
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) และใหเ้สนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

 
 ๔.๘ เรื ่อง ขอความเห็นชอบต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้นำเรื่องเสนอต่อคณบดี
คณะสังคมศาสตร์ ขออนุมัติต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ซึ่งหมดสัญญาจ้างในวันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ดังนี้.- 
 

 ก. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  
  ๑. พระปลัดอุดร ฉายา ปริปุณฺโณ นามสกุล มะลิพวง อายุ ๔๗ ปี พรรษา ๒๓ วุฒิ
การศึกษา พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ), พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ), พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) ตำแหน่ง 
อาจารย์ โดยให้ได้รับเงินเดือน เดือนละ ๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
  ๒. รศ.ดร.ส ุร ินทร ์ นามสกุล น ิยมางกูร อาย ุ ๗๕ ปี ว ุฒ ิการศึกษา วท.บ. 
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป), พบ.ม. (สถิติประยุกต์), Ph.D. (Development Administration) ตำแหน่ง 
อาจารย์ โดยให้ได้รับเงินเดือน เดือนละ ๓๑,๖๕๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 



  ๓. รศ.ดร.ร ังสรรค์ นามสกุล ประเสร ิฐศร ี อาย ุ ๖๗ ปี ว ุฒ ิการศึกษา B.A. 
(Government), M.A. (Political Science), Ph.D. (Public Administration) ตำแหน่ง อาจารย์ โดย
ให้ได้รับเงินเดือน เดือนละ ๓๑,๖๕๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  ๔. รศ.ดร.อภินันท์ นามสกุล จันตะนี อายุ ๖๘ ปี วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (รัฐศาสตร์), 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), Ph.D. (Management) ตำแหน่ง อาจารย์ โดยให้ได้รับเงินเดือน เดือนละ 
๓๑,๖๕๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  ๕. ผศ.ชวัชชัย นามสกุล ไชยสา อายุ ๗๓ ปี วุฒิการศึกษา น.ธ. เอก, ป.ธ. ๔, พธ.บ. 
(มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์), M.A. (Pol.sci.) ตำแหน่ง อาจารย์ โดยให้ได้ร ับค่าตอบแทน เดือนละ 
๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  ๖. นายประสิทธิ ์ นามสกุล พุทธศาสน์ศรัทธา อายุ ๔๗ ปี วุฒิการศึกษา พธ.บ.  
(การบริหารรัฐกิจ), พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) ตำแหน่ง อาจารย์ โดย
ให้ได้รับเงินเดือน เดือนละ ๓๑,๖๕๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  ๗. นายนพดล นามสกุล ดีไทยสงค์ อายุ ๓๙ ปี วุฒิการศึกษา พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ), พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) ตำแหน่ง อาจารย์ โดยให้ได้รับเงินเดือน  
เดือนละ ๒๑,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
  ๘. นางสาวกาญจนา นามสกุล ดำจุติ อายุ ๕๑ ปี วุฒิการศึกษา ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์
เชิงปริมาณ), ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) ตำแหน่ง อาจารย์ โดยให้
ได้รับเงินเดือน เดือนละ ๓๑,๖๕๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  ๙. นายเสนอ นามสกุล อัศวมันตา อายุ ๕๗ ปี วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (การจัดการ),  
ร.ม. (การเมืองการปกครอง), พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) ตำแหน่ง อาจารย์ โดยให้ได้รับค่าตอบแทน
เป็นรายชั่วโมง 
 

 ข. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 
  ๑. รศ.ดร.วิวัฒน์ นามสกุล หามนตรี อายุ ๖๘ ปี วุฒิการศึกษา กศ.บ. (สังคมศึกษา), 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม), ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ตำแหน่ง อาจารย์ โดยให้ได้รับ
เงินเดือน เดือนละ ๓๑,๖๕๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  ๒. รศ.ดร.กิตติทัศน์ นามสกุล ผกาทอง อายุ ๖๔ ปี วุฒิการศึกษา พธ.บ. (สังคม
ศึกษา), M.A. (Soc.sc.), Ph.D. (Soc.sc.) ตำแหน่ง อาจารย์ โดยให้ได้ร ับเง ินเดือน เดือนละ 
๓๑,๖๕๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  ๓. ผศ.ดร.อุบลวรรณา นามสกุล ภวกานันท์ อายุ ๖๔ ปี วุฒิการศึกษา ธ.ศ.ตรี, 
กศ.บ. (ช ีวว ิทยา) , Diploma of Gestalt Counseling, กศ.ม.  (จ ิตว ิทยาพ ัฒนาการ) , M.A. 



(Theoretical Psychologies), Ph.D. (Experimental Psychology with Specialization in 
Cognitive Psychology) ตำแหน่ง อาจารย์ โดยให้ได้รับเงินเดือน เดือนละ ๓๑,๖๕๐.๐๐ บาท  
(สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  ๔. นายดาวเหนือ นามสุกล บุตรสีทา อายุ ๓๔ ปี วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ประโยค 
๑-๒, พธ.บ. (สังคมวิทยา), ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม) ตำแหน่ง อาจารย์ โดยให้ได้รับเงินเดือน 
เดือนละ ๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  ๕. นายจ่ามยุ้น นามสกุล ลุงเฮือง อายุ ๓๓ ปี วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ.  
(ส ังคมวิทยา), พธ.ม. (การพัฒนาสังคม) ตำแหน่ง อาจารย์ โดยให้ได้ร ับเง ินเดือน เดือนละ 
๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

 เรื่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบต่อสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ 
๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) และให้เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

 ๔.๙ เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว สายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารทั่วไป หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้นำเรื่องเสนอต่อคณบดี
คณะสังคมศาสตร์ ขออนุมัติต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั ่วไป 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ซ่ึงหมดสัญญาจ้างในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ดังนี้.- 
 

 ก. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  
  ๑. นางสาวพัชรี นามสกุล หาลาง อายุ ๓๙ ปี วุฒิการศึกษา บช.บ. (การบัญชี),  
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี โดยให้ได้รับเงินเดือน เดือนละ ๑๗,๕๐๐ 
บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  ๒. นางสาววันเพ็ญ นามสกุล ฉายสอาด อายุ ๓๖ ปี ว ุฒิการศึกษา พธ.บ. 
(รัฐศาสตร์), พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โดยให้ได้รับเงินเดือน เดือนละ 
๑๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 



  ๓. นางสาวสุมาลี นามสกุล บุญเรือง อายุ ๓๐ ปี วุฒิการศึกษา บธ.บ. (การเงิน), 
M.B.A. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี โดยให้ได้รับเงินเดือน เดือนละ ๑๗,๕๐๐ บาท (หนึ่ง
หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  ๔. นายพลวัฒน์ นามสกุล สีทา อายุ ๒๖ ปี วุฒิการศึกษา ร.บ. (การเมืองการ
ปกครอง), พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา โดยให้ได้รับเงินเดือน เดือนละ 
๑๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  ๕. นางสาวกาญจนา นามสกุล บ ุญเร ือง อาย ุ ๒๗ ปี ว ุฒ ิการศึกษา ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล), M.P.A. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป โดยให้ได้รับเงินเดือน 
เดือนละ ๑๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
   

 ข. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 
  ๑. นางสาวจิราพร นามสกุล อรรถารส อายุ ๒๗ ปี วุฒิการศึกษา ธ.ศ.โท, ปว.ส. 
(บัญชี), พธ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป โดยให้ได้รับเงินเดือน เดือนละ 
๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
  ๒. นางแตงล้าน นามสกุล มามะณี อายุ ๔๓ ปี ตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม โดยให้ได้รับเงินรายวัน วันละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 
 

 ค. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 
  ๑. นายนนทนันท์ นามสกุล พงษ์เพ็ชร อายุ ๓๔ ปี วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ประโยค  
๑-๒, พธ.บ. (สังคมวิทยา), ศษ.ม. (พัฒนาศึกษา) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป โดยให้ได้รับเงินเดือน  
เดือนละ ๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

 เรื่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบต่อสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ 
๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) และให้เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 
 
 



 ๔.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เสนอว่า ตามที่
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดการศึกษาให้นิสิต ชั้นปีที่ ๔ ในปีการศึกษา 
๒๕๕๘ ซึ่งมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบปีที่ สกอ. กำหนด นั้น 
 

 ทั้งนี้ นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔ จะต้องดำเนินการปฏิบัติศาสนกิจ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่เนื่องจากรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งเป็นรายวิชา
บังคับได้ขาดไป จำนวน ๒ รายวิชา ทำให้ไม่ครบตามที่หลักสูตรกำหนด และมีรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งเป็นรายวิชาเลือก ได้เกินมาจำนวน ๒ รายวิชา เพื่อให้การจัด
การศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา
ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ดังนี้.- 
 

ลำดับ รายวิชาเดิม รายวิชาใหม่ 
๑. ๔๐๒ ๔๓๓ 

การจัดการความรู้ในองค์กรภาครัฐ  
๓ (๓-๐-๖) 

๔๐๒ ๓๒๒ 
รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  
(๒) (๒-๐-๔) 

๒. ๔๐๒ ๔๓๘ 
การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย 
๓ (๓-๐-๖) 

๔๐๒ ๒๒๑ 
รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา  
(๒) (๒-๐-๔) 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

 เรื่องดังกล่าวนี้ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลหลักสูตรดังกล่าว ได้
พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา 
  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามที่เสนอ และใหแ้จ้งสำนักทะเบียนและวัดผลเพื่อ
พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง อ่ืนๆ  
  -ไม่มี- 
   

 เมื่อประชุมครบตามวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ
ทีม่าประชุมและกล่าวปิดประชุมพร้อมกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย 
 

  



เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 

 
(พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร.) 

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
ประธานที่ประชุม 

 
 

     
              (พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.)                            (พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร) 
        รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหาร       รก.เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์  
                ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                    ผู้จัดทำรายงานการประชุม 


