
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการประชุม 
ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 
 

 
 

วันเสารที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผานระบบออนไลน ZOOM Video Conferencing 

ID: 4567898998 
 

 
 
 

จัดทําโดย  
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ หลักสตูรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 

 คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
คร้ังที่ ๕/๒๕๖๓ 

วันเสารที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   
ผานระบบออนไลน ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง แจงเพ่ือทราบ 
 ๑.๑ เร่ืองที่ ประธานแจงเพ่ือทราบ 

 ๑.๑.๑ เรื่อง จํานวนผูสมัครเรียนประจําป ๒๕๖๓ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

รองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ประธานท่ีประชุมไดแจงท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดเปดรับสมัครผูสนใจ
เขาศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  

 
จํานวนผูสมัครเรียนประจําป 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

ระดับปริญญาโท 
หลักสูตร/สาขา บรรพชิต คฤหัสถ รวม 

พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ 11 - 7 
รป.ม. 6 6 12 
ร.ม. 11 1 12 

รวม 28 7 35 
ระดับปริญญาเอก 

หลักสูตร/สาขา บรรพชิต คฤหัสถ รวม 
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ 9 2 11 
ปร.ด.รัฐประศาสนศาสตร 3 19 22 
ปร.ด.รัฐศาสตร 5 7 12 

รวม 17 28 45 
ขอมูล ณ วันท่ี 22 พฤษภาคม 2563  เวลา 17.00 น 

 

จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ 
ท่ีประชุมรับทราบ 
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...................................................................................................................................................................... 
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๑.๑.๒ เรื่อง การสรรหาหมายเลข Zoom เพ่ือการใชการเรียนการสอน ปการศึกษา 
๒๕๖๓ 

รองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ประธานท่ีประชุมไดแจงท่ีประชุมวา โดยมหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร จัดซ้ือ โปรแกรม ZOOM เพ่ือจัดการเรียนการสอน
ระบบออนไลน ประจําปการศึกษา 2563 ท้ังสิ้น 20 หมายเลข 
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๑.๒.๓ เรื่อง ...................................................................................................................... 
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๖ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกรที่ ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
  เอกสารประกอบหนา................................ 

สาระสําคัญโดยสรุป 
(  ) รับรองโดยไมมีการแกไข 
(  ) รับรองโดยมีการแกไข ดังนี้ 
 

  หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 

  หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 

  หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 

  หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 

  หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 
หนา.....................................................แกไขหนา.................................................... 



๗ 

 
รายงานการประชุม 

ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
คร้ังที่ ๔/๒๕๖๓ 

วันศุกรที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   
ผานระบบออนไลน ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

 
 

 
ผูเขารวมประชุม 

๑.  รองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู อํ านวยการหลักสูตรบัณฑิต ศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

๒.  พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. ประธานหลักสูตร พธ.ม. กจพ. 

๓.  พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. เลขานกุารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กจพ. 

๔.  พระสมนึก ธีรปฺโ เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 

คณะสังคมศาสตร 

๕.  ศาสตราจารย ดร.บุญทัน ดอกไธสง ประธานหลักสูตร ปร.ด. รปศ. 

๖.  รองศาสตราจารย ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร ประธานหลักสูตร ปร.ด. รศ. 

๗.  รองศาสตราจารย ดร.ธชัชนันท อิศรเดช ประธานหลักสูตร ร.ม. 

๘.  รองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รปศ. 

ประธานหลักสูตร รป.ม. 

๙.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รศ. 

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รปศ. 

๑๑.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
รปศ. (นานาชาติ) 

๑๒.  พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ผศ.ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

๑๓.  พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

๑๔.  ศาสตราจารย ดร.กฤช  เพ่ิมทันจิตต อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 



๘ 

๑๕.  รองศาสตราจารย ดร.สมาน งามสนิท อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

๑๖.  รองศาสตราจารย ดร.อภินันท จันตะนี อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

๑๗.  รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร นิยมางกูร อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

๑๘.  รองศาสตราจารย ดร.พรรษา พฤฒยางกูร อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

๑๙.  รองศาสตราจารย ดร.วัชรินทร ชาญศิลป อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

๒๐.  รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

๒๑.  รองศาสตราจารย อนุภูมิ โซวเกษม อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

๒๒.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุวัต กระสังข อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

๒๓.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐพล  เย็นใจมา หัวหนาภาครัฐศาสตร 

๒๔.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

๒๕.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศพัฒน จิตตานรุักษ อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

๒๖.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวชัชยั สมอเนื้อ อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร 
๒๗.  พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร 
๒๘.  อาจารย ดร.กาญจนา ดําจุต ิ อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร 

๒๙.  อาจารย ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสนศรัทธา อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร 

๓๐.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล ดีไทยสงค อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร 

๓๑.  อาจารย ดร.อภิญญา ฉัตรชอฟา อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร 

๓๒.  อาจารย ดร.บวร ขมชุณศรี อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร 

๓๓.  อาจารย ดร.ปนัดดา รักษาแกว อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร 

๓๔.  อาจารย ดร.สมบัติ นามบุรี อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

๓๕.  พระนุชิต นาคเสโน นักจัดการงานท่ัวไป 
๓๖.  นายสุภัทรชัย สีสะใบ นักวชิาการศึกษา 
๓๗.  นางสาวสุมาลี บุญเรือง เจาหนาท่ีการเงินและบัญช ี
๓๘.  นางสาวกาญจนา บุญเรือง นักจัดการงานท่ัวไป 
๓๙.  นายพลวัฒน สีทา นักวชิาการศึกษา 
๔๐.  นายกรกต ชาบัณฑิต นักวชิาการศึกษา 
๔๑.  นางสาวพัชรี หาลาง นักวิชาการการเงินและบัญช ี
๔๒.  นายสุทา ขอวาดกลาง พนักงานขับรถ 

 

ผูไมมาประชุม (ลา) 
๑ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.   ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กจพ./ 

ประธานหลักสูตร พธ.ด. กจพ. 
๒ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

๓ พระครูปลัดอุดร  ปริปุณฺโณ, ดร. อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร 

๔ ศาสตราจารย ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ ์ อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 



๙ 

๕ รองศาสตราจารย ดร.พิเชฐ ท่ังโต อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

๖ ผูชวยศาสตราจารย ดร.หัฏฐกรณ แกนทาว อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร 
๗ ผูชวยศาสตราจารยชวัชชัย ไชยสา อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐0 น. 
 เม่ือถึงเวลาประชุม และมีผูเขาประชุมครบองคประชุมแลว ประธานท่ีประชุมอาราธนาพระสงฆ
กลาวนําบูชาพระรัตนตรัย และไดกลาวเปดประชุม พรอมท้ังดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังตอไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจงเพ่ือทราบ 
 ๑.๑ เรื่อง ประธานแจงเพ่ือทราบ 

 1.1.1 เรื่อง จํานวนผูสมัครเรียนประจําป ๒๕๖๓ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

รองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ประธานท่ีประชุมไดแจงท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดเปดรับ
สมัครผูสนใจเขาศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท 
หลักสูตร/สาขา บรรพชิต คฤหัสถ รวม 

พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ 7 - 7 
รป.ม. 1 ๑ ๒ 
ร.ม. 7 1 8 

รวม 15 ๒ 1๗ 
ระดับปริญญาเอก 

หลักสูตร/สาขา บรรพชิต คฤหัสถ รวม 
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ - 1 1 
ปร.ด.รฐัประศาสนศาสตร 3 11 14 
ปร.ด.รัฐศาสตร 2 2 4 

รวม 5 14 19 
 

 
  จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  ที ่ประชุมรับทราบและใหอัพเดทจํานวนผูมาสมัครทุกวันโดยใหแจงผลเวลา 
๑๕.๓๐ น.  

 1.1.๒ เรื่อง การแตงตั้ งรองหัวหนาภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 รองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ประธานท่ีประชุมไดแจงท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง



๑๐ 

กรณราชว ิทยาล ัย ได ม ีคํ าสั ่ง ที ่ ๓๔๕/๒๕๖๓ เ รื ่อ ง  แต ง ตั ้ง รองห ัวหน าภาคว ิชาร ัฐศาสตร 
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แตงตั้งให ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
ธิติวุฒิ หมั่นมี วุฒิการศึกษา พธ.บ. (สังคมศึกษา), พธ.ม. (ปรัชญา), พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร) 
ตําแหนง อาจารย สังกัด ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ดํารงตําแหนง รองหัวหนาภาควิชา
รัฐศาสตร ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแตวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป 
 
  จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจงเพ่ือทราบ 
  ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓  
พระสมนึก ธีรปฺโ เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

นําเสนอรายงานการประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓  
เม่ือวันพุธท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เพ่ือใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังปรากฏตาม
เอกสารท่ีไดนําเสนอตอท่ีประชุมนี้แลว 

 จึงเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข  
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
๓.๑ เรื่อง การดําเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

 พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ไดมีการเรียนการสอนและกํากับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้ดังนี้ 

๑) เรื่องการสอบปองกันดุษฎีนิพนธของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุน 4 และ 7 

ปการศึกษา 2562  นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ไดดําเนินการเสนอขอสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 

   -สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจบแลว ๑๙ รูป 
   -ติดตามนิสิตตกคาง 1 รูป 

-ติดตามนิสิตสอบหัวขอและโครงราง 3 บท รุนท่ี 8 อีก 4 รูป 
 ๒) เรื่อง การเรียนการสอนของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการเชิงพุทธ รุน 9 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุน ๙ ประจําภาค
การศึกษาภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

-ดําเนินการเรียนการสอนผานระบบ ZOOM จํานวน 1 รายวิชาคือ วิชาปฏิรูป 



๑๑ 

กิจการพระพุทธศาสนา จะเสร็จสิ้นภายในพฤษภาคม 
-รายวิชาวิปสสนากรรมฐาน ใชรูปแบบการฝกอบรม 
-เตรียมการเรียนการสอนในเทอมถัดไปอีก 3 รายวิชา 
 

๓) เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธในระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 

-ดําเนินการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2563 ได
แบงหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  องคประกอบท่ี 1 ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว เปนผูรับผิดชอบ 
องคประกอบท่ี 2 และ 5 พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. เปน 

ผูรับผิดชอบ 
 องคประกอบท่ี 3 พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. เปนผูรับผิดชอบ 

  องคประกอบท่ี 4 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. เปนผูรับผิดชอบ 
  องคประกอบท่ี 6 พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ผศ.ดร. เปนผูรับผิดชอบ 
  ภาพรวม พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.  และพระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
  เตรียมเอกสาร ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ และพระนุชิต นาคเสโน 

๔) เรื่อง การพัฒนาอาจารยของสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธในระดับปริญญาโท 
และระดับปริญญาเอก 

-การทําวิจัย : ติดตามการทําวิจัย ฉบับราง ๓ บท ๖ โครงการ 
-การแตงตํารา: จัดทําตารางมอบหมายงานใหอาจารยแตละทานแตงตํารา 

ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
-การตีพิมพบทความวิจัย ฐาน SCOPUS: จัดทําแผนกลยุทธโดยใหอาจารย 

ประจําหลักสูตรทุกทานมีผลงานบทวามวิจัยตีพิมพลงในวารสาร SCOPUS (ลงในการประชุม ICMCER 
2020) ประกอบดวย 

๑. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.  จํานวน ๓ เรื่อง 
๒. พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.   จํานวน ๓ เรื่อง 
๓. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. จํานวน ๒ เรื่อง 
๔. พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ผศ.ดร. จํานวน ๒ เรื่อง 
๕. ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว   จํานวน ๒ เรื่อง 
๖. พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร.  จํานวน ๒ เรื่อง 

 
๕) เรื่อง การปรับปรุง  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง

พุทธ 
  -ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเรียบรอยแลว 

-ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯเรียบรอยแลว 
-ดําเนินการ(ราง)ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง (2559) และหลักสูตร

ปรับปรุง (2564) เรียบรอยแลว 



๑๒ 

 

๖) เรื่อง สรุปจํานวนประธานท่ีปรึกษาสารนิพนธ ดุษฎีนิพนธหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

อาจารยท่ีปรึกษา ป.โท* ป.เอก รวม หมายเหตุ 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 3 4 5  
พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. - 2 2  
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 3 3 4  
พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ผศ.ดร. 2 2 3  
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 1 3 4  
ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 2 4 5  

  *สารนิพนธ 3 เรื่อง เทากับ วิทยานิพนธ 1 เรื่อง 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 
 
 ๓.๒ เรื่อง การดําเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากท่ีหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ไดมีการเรียนการสอนและกํากับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้ 

1) เรื่องการเสนอขอสําเร็จการศึกษาของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุน ๑๑  

ปการศึกษา 2562  นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ไดดําเนินการเสนอขอสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 

  -ดําเนินการเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเรียบรอยแลวท้ังหมด 11 รูป  
-ติดตามนิสิตตกคาง 2 รูป 

 
2) เรื่อง การเรียนการสอนของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการเชิงพุทธ รุน 12 

-ดําเนินการเรียนการสอนภาคฤดูรอนผานระบบ ZOOM จํานวน ๒ รายวิชา 
คือ วิชาสัมมนาการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ และวิชาการจัดการองคกรสมัยใหม เสร็จสิ้นแลว 

-ติดตามเกรดของคณาจารยท่ียังไมออก 
-การเสนอสอบประมวลความรู 
-การสอบหัวขอและโครงราง ๓ บท 

  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 



๑๓ 

 ๓.๓ เรื่อง การดําเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร 

รองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากท่ีหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ไดมีการเรียนการสอนและกํากับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้ 

๑) การติดตามความกาวหนานิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ 
ประศาสนศาสตร 

- นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รุนท่ี ๔  
อยูในชวงทําดุษฎีนิพนธ ขอสอบดุษฎีพิจารณ ขอสอบดุษฎีนิพนธ และไดดําเนินการเสนอขอสําเร็จ
การศึกษา ดังตอไปนี้ 
    - ยังไมไดสอบหัวขอและโครงราง ๓ รูปหรือคน 
    - อยูในชวงเก็บขอมูลวิจัย ๗ รูปหรือคน 
    - รอสอบดุษฎีพิจารณ ๔ รูปหรือคน 

- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว ๑๕ รูปหรือคน 
- นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รุนท่ี ๕ 

อยูในชวงเสนอสอบหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ ๓ บท และชวงทําดุษฎีนิพนธ ดังตอไปนี้ 
    - ยังไมไดสอบหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ ๒ คน 
    - อยูในชวงเก็บขอมูลวิจัย ๑๕ รูปหรือคน 

๒) เรื่อง การเรียนการสอนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร รุน ๖ 

สืบเนื่องจากนโยบายของผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตรคณะ
สังคมศาสตรใหจัดการศึกษาของแตละหลักสูตรเปนการศึกษาออนไลน เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จึงไดจัดการศึกษา
ภาคฤดูรอนเปนการจัดการศึกษาออนไลนท้ัง ๒ วิชาประกอบดวย ๑) วิชาสัมมนาทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตร ๒) วิชารัฐประศาสนศาสตรเชิงพุทธบูรณาการ ไดดําเนินการเรียนการสอนภาคฤดูรอนเสร็จสิ้น
แลว 

 
๓) เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร  
     -ดําเนินการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร ไดแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

    องคประกอบท่ี ๑ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร   เปนผูรับผิดชอบ 
   องคประกอบท่ี ๒ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง  เปนผูรับผิดชอบ 
   องคประกอบท่ี ๓ รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช  เปนผูรับผิดชอบ 
   องคประกอบท่ี ๔ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี   เปนผูรับผิดชอบ 
   องคประกอบท่ี ๕ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง  เปนผูรับผิดชอบ 
   องคประกอบท่ี ๖ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร  เปนผูรับผิดชอบ 

  เตรียมเอกสาร พระสมนึก ธีรปฺโ 



๑๔ 

 
๔) เรื่อง สรุปจํานวนประธานท่ีปรึกษาสารนิพนธ ดุษฎีนิพนธหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

อาจารยท่ีปรึกษา ป.โท* ป.เอก รวม หมายเหตุ 
พระเทพปริยัติเมธ,ี รศ.ดร.  2 2  
ศาสตราจารย ดร.บุญทัน ดอกไธสง - ๑๐ ๑๐  
ศาสตราจารย ดร.กฤช  เพ่ิมทันจิตต - ๖ ๖  
รองศาสตราจารย ดร.สมาน งามสนิท - 4 4  
รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร นิยมางกูร - 4 4  
รองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม - - -  
รองศาสตราจารย ดร.วัชรินทร ชาญศิลป - - -  
รองศาสตราจารย ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร - - -  
รองศาสตราจารย ดร.ธัชชนันท อิศรเดช - - -  
รองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง - - -  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี - - -  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐพล  เย็นใจมา - - -  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุวัต กระสังข - - -  

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหดําเนินการตอไป 
 
 ๓.๔ เรื่อง การดําเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

รองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากท่ีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไดมี
การเรียนการสอนและกํากับดูแลนิสิต รายละเอียดดังนี้ 

๑) เรื่อง การติดตามความกาวหนานิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
๑.๑) นิสิตนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๑๑ ไดสอบ

วิทยานิพนธและสารนิพนธ เปนท่ีเรียบรอยแลว เปนพระภิกษุ ๑๗ รูป เปนคฤหัสถ ๓ คน รวมท้ังสิ้น  ๒๐  
รูปหรือคน และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบรอยแลว 

 
๒) เรื่อง การเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุน ๑๒ 

 สืบเนื่องจากนโยบายของผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตรคณะ
สังคมศาสตรใหจัดการศึกษาของแตละหลักสูตรเปนการศึกษาออนไลน เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จึงไดจัดการศึกษาภาคฤดูรอนเปน
การจัดการศึกษาออนไลนท้ัง 3 วิชาประกอบดวย 1) รายวิชาการวิเคราะหขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตร 



๑๕ 

๒) รายวิชาสัมมนารัฐประศาสนศาสตรเชิงพุทธบูรณาการ 3) วิชาการศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสน
ศาสตร ไดดําเนินการเรียนการสอนภาคฤดูรอนเสร็จสิ้นแลว 

๓) เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
-ดําเนินการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร เม่ือวันท่ี ๑๕ เมษายน 2563 ได 

แบงหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
องคประกอบท่ี ๑ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี    เปนผูรับผิดชอบ 

    องคประกอบท่ี ๒ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข   เปนผูรับผิดชอบ 
    องคประกอบท่ี ๓ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข   เปนผูรับผิดชอบ 
    องคประกอบท่ี ๔ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี   เปนผูรับผิดชอบ 
    องคประกอบท่ี ๕ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง  เปนผูรับผิดชอบ 
    องคประกอบท่ี ๖ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา   เปนผูรับผิดชอบ 

เตรียมเอกสาร พระนุชิต นาคเสโน 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหดําเนินการตอไปนี ้
 ๑. กําหนดการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination: CE) วันท่ี 16-17 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 ๒. กําหนดการสอบโครงราง ๓ บท วันท่ี ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ผานระบบออนไลน) 
 ๓. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูทุกหลักสูตร 
 
 ๓.๕ เรื่อง การดําเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(นานาชาติ) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) ไดเสนอตอท่ีประชุมวา การจดัการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 

๑) เรื่อง ความกาวหนาการทําดุษฎีนิพนธของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี 
บัณฑิต (นานาชาติ) 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) มีนิสิตจํานวน ๑๕ รูปหรือคน 
สําเร็จการศึกษาแลว ๕ คน กําลังดําเนินการสอบปองกัน ๒ รูป คือ พระจักรพงษ มงคลชัยฤกษ และ นาย
สมควร แยมบุปผา กําลังดําเนินการสอบดุษฎีพิจารณ ๑ รูป คือ Phra Ashin Aggacara กําลังดําเนินการ
ทํา ๕ บท จํานวน ๗ รูปคน  

๒) เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

-ดําเนินการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร เม่ือวันท่ี ๒๑ เมษายน 2563 ได 
แบงหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

องคประกอบท่ี ๑ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา    เปนผูรับผิดชอบ 
    องคประกอบท่ี ๒ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา   เปนผูรับผิดชอบ 



๑๖ 

    องคประกอบท่ี ๓ ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง   เปนผูรับผิดชอบ 
    องคประกอบท่ี ๔ ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง   เปนผูรับผิดชอบ 
    องคประกอบท่ี ๕ ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง   เปนผูรับผิดชอบ 
    องคประกอบท่ี ๖ ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง   เปนผูรับผิดชอบ 

เตรียมเอกสาร นายพลวัฒน สีทา และ นางสาวกาญจนา บุญเรือง 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหดําเนินการตอไป 
 

๓.๖ เรื่อง การดําเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(นานาชาติ) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) ไดเสนอตอท่ีประชุมวา การจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีนิสิตจํานวน ๖ 
รูปหรือคน สําเร็จการศึกษาแลว ๒ คน กําลังดําเนินการสอบปองกัน ๔ รูปหรือคน 

  
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหดําเนินการตอไป 
 
 ๓.๗ เรื่อง การดําเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐศาสตร ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากท่ีหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร ไดมีการเรียนการสอนและกํากับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้  

 
๑) การติดตามความกาวหนานิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

รุน ๑ 
- นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร รุนท่ี ๑ อยูในชวงเสนอ 

สอบหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ ๓ บท และชวงทําดุษฎีนิพนธ ดังตอไปนี้  
    - ยังไมไดสอบหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ ๕ รูปหรือคน 
    - อยูในชวงทําดุษฎีนิพนธ ๑๙ รูปหรือคน 

 

  ๒) การเรียนการสอนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร รุน ๒ 

สืบเนื่องจากนโยบายของผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร  
คณะสังคมศาสตรใหจัดการศึกษาของแตละหลักสูตรเปนการศึกษาออนไลน เนื่องจากสถานการณการ
แพรระบาดของไวรัสโควิด-19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร จึงไดจัดการศึกษาภาค
ฤดูรอนเปนการจัดการศึกษาออนไลนท้ัง ๒ วิชาประกอบดวย ๑) วิชาสัมมนาการเมืองการปกครองไทย 
๒) วิชาสัมมนาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ไดดําเนินการเรียนการสอนภาคฤดูรอนเสร็จสิ้นแลว 
 



๑๗ 

๓) เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร  

-ดําเนินการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร ไดแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
องคประกอบท่ี ๑ ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต    เปนผูรับผิดชอบ 

    องคประกอบท่ี ๒ ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต   เปนผูรับผิดชอบ 
    องคประกอบท่ี ๓ รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช กับ ผศ.ดร.ยุทธนา  

ปราณีต เปนผูรับผิดชอบ 

    องคประกอบท่ี ๔ รศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร  เปนผูรับผิดชอบ 
    องคประกอบท่ี ๕ รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช  เปนผูรับผิดชอบ 
    องคประกอบท่ี ๖ รศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร กับ รศ.ดร.ธัชชนันท 
อิศรเดช และ ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต  เปนผูรับผิดชอบ 

เตรียมเอกสาร  นายพลวัฒน สีทา และ นางสาวกาญจนา บุญเรือง 
 

๔) สรุปจํานวนประธานท่ีปรึกษาสารนิพนธ/วิทยานิพนธ และดุษฎีนิพนธหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

อาจารยท่ีปรึกษา ป.โท* ป.เอก รวม หมายเหตุ 
รองศาสตราจารย ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร - ๓ ๓  
ศาสตราจารย ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ ์ - ๖ ๖  
รองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม - - -  
รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล - ๓ ๓  
รองศาสตราจารยอนุภูมิ โซวเกษม - - -  
รองศาสตราจารย ดร.พรรษา พฤฒยางกูร - - -  
รองศาสตราจารย ดร.วัชรินทร ชาญศิลป - - -  
รองศาสตราจารย ดร.ธัชชนันท อิศรเดช - ๒ ๒  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต - ๓ ๓  
รองศาสตราจารย ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร - - -  

  *สารนิพนธ 3 เรื่อง เทากับ วิทยานิพนธ 1 เรื่อง 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร ติดตอ
ประงานนิสิตใหสอบโครงรางดุษฎีนิพนธ ๓ บท 
 
 

 ๓.8 เรื่อง การดําเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

รัฐศาสตร ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากท่ีหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ไดมีการเรียนการสอน
และกํากับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้ 



๑๘ 

๑) การติดตามความกาวหนานิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
-นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๑ จํานวน ๓๐ รูปหรือคน รอสภา 

มหาวิทยาลัยอนุมัติจบการศึกษา 
- อยูในชวงทําสารนิพนธ ๑ คน คือ นายพัฒนภูมิ ผองยุบล 

 
  ๒) การเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุน ๒ 

สืบเนื่องจากนโยบายของผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร  
คณะสังคมศาสตรใหจัดการศึกษาของแตละหลักสูตรเปนการศึกษาออนไลน เนื่องจากสถานการณการ
แพรระบาดของไวรัสโควิด-19 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จึงไดจัดการศึกษาภาคฤดูรอนเปนการจัด
การศึกษาออนไลนท้ัง ๒ วิชาประกอบดวย ๑) วิชาสัมมนาเฉพาะเรื่องงานวิจัยทางรัฐศาสตร ๒) วิชา
สัมมนาการเมืองในกลุมประเทศอาเซียน และไดดําเนินการเรียนการสอนภาคฤดูรอนเสร็จสิ้นแลว 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหดําเนินการตอไป 
 

๓.๙ เรื่อง การประชาสัมพันธหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
รองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ไดเปดรับสมัครผูสนใจเขาศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๓ ซ่ึงยังขาดการประชาสัมพันธตอสาธารณชนของหลักสูตรใหบุคคลท่ัวไปรับทราบขาวสารการรับ
สมัครนิสิตใหม 

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้ 
๑. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําส่ือประชาสัมพันธหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 

คณะสังคมศาสตร 
 ๒. สัมภาษณบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีเคยมาสอนของหลักสูตรหรือศิษยเกาของหลักสูตร 
 ๓. ทําคลิปออนไลนในการประชาสัมพันธหลักสูตรแบบส้ันๆ 

  ๔. มอบหมายใหเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
ทําประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ เพ่ือใหผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ลงนามในประกาศ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ เรื่อง ตารางมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเตรียมและเขียน SAR ของ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 สืบเนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ซ่ึงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา



๑๙ 

รัฐศาสตรกํากับดูแลท้ัง ๘ หลักสูตร ประกอบดวย ๑.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการเชิง ๒.พุทธหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ๓.หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ๔.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ๕.หลักสูตร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ๖.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ๗.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต (นานาชาติ) และ ๘.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) เพ่ือใหการตรวจ

ประกันคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ดําเนินไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค

และนโยบายของหลักสูตร จึงขอความเห็นชอบกําหนดตารางมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเตรียม

และเขียน SAR ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๒   

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้ 
๑. มอบหมายให คณาจารย และเจาหนาท่ีประจําหลักสูตรผูรับผิดชอบของแตละหลักสูตรใน

เรื่องการเขียน SAR และการหาเอกสารประกอบ SAR 
๒. มอบหมายให รองศาสตราจารย ดร.อภินันท จันตะนี, รองศาสตราจารย ดร.เติมศักดิ์ ทอง

อินทร และ รองศาสตราจารย ดร.ธัชชนันท อิศรเดช ท้ัง ๓ ทานเปนผูตรวจ SAR ของหลักสูตรใน
เบ้ืองตนกอนสง SAR ไปท่ีสํานักงานประกันคุณภาพ 

 ๓. ขอนัดประชุมผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ
ของแตละสาขาวิชา และเจาหนาท่ีประจําหลักสูตรผูรับผิดชอบของแตละหลักสูตรในการติดตาม
ความกาวหนาของ SAR ในทุกวันอังคาร  
 

๔.๒ เรื่อง แผนปฏิบัติการในการปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ พ.ศ.๒๕๖๔ และปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร พ.ศ.๒๕๖๔ 

สืบเนื่องจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ใกลครบการบรับปรุงหลักสูตรท้ัง ๒ หลักสูตร
ตามเกณฑ สกอ. จึงขอความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการในการปรบัปรุงหลักสูตรท้ัง ๒ หลักสูตร  
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติมอบหมายใหผูอํานวยการหลักสูตร เลขานุการหลักสูตร และ

คณาจารยประจําหลักสูตรท้ัง ๒ หลักสูตรทําตามแผนปฏิบัติการในการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2564 
ท่ีเสนอในท่ีประชุม 
 

๔.๓ เรื่อง การผลิตหนังสือประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 
คณะสังคมศาสตร 

สืบเนื่องจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ไดดําเนินการ
จัดการศึกษาของระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ซ่ึงมีรายวิชาท้ังหมวดวิชาเอก วิชาบังคับ และวิชา



๒๐ 

เลือก เพ่ือใหเปนไปตามแนวนโยบายของผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 
คณะสังคมศาสตร เก่ียวกับการผลิตตําราเรียนประจําหลักสูตร จึงเห็นวาควรท่ีจะมีการพิจารณารวมกัน  
  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตดิังนี ้
๑. เนื้อหาของหนังสือควรมี ๑๓-๑๕ บท 
๒. การแตงหนังสือของแตละวิชามอบหมายใหอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ เลขานุการ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯของแตละสาขาวิชาเปนผูรับผิดชอบกับคณาจารยประจําหลักสูตรแตละ
สาขาวิชา 

๓. มอบหมายใหผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
ประสานงานคาใชจายของผูแตงหนังสือ 
 

 ๔.๔ เรื่อง กําหนดตารางออกอากาศรายการวิทยุรายการเสียงธรรมจากหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เสนอในท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ไดมอบหมายใหรองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 
จัดตารางออกอากาศรายการวิทยุรายการเสียงธรรมจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ เพ่ือท่ีประชาสัมพันธ
หลักสูตรและใหเปนไปตามแนวนโยบายของผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ จึงขอความเห็นชอบ
รวมกันในการกําหนดตารางออกอากาศรายการวิทยุรายการเสียงธรรมจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตดิังนี ้
๑. มอบหมายใหอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จัดตาราง

คณาจารยเพ่ือออกอากาศรายการวิทยุรายการเสียงธรรมเพ่ือท่ีประชาสัมพันธหลักสูตร 
๒. มอบหมายใหเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
ทําประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ เพ่ือใหผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ลงนามใน

ประกาศ 
 

๔.๕ เรื่อง การจัดการศึกษาปการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑  
  รองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร เสนอในท่ีประชุมวา เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง 
มาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัวโควิด-๑๙ (COVID-19) (ฉบับท่ี๓) โดยการเรียนการสอน
แบบออนไลน เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๓ เรียนวันเสารวันเดียว จึงเห็นวาควรท่ีจะ
มีการพิจารณารวมกันในการจัดการศึกษาปการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑  
  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตดิังนี ้



๒๑ 

๑. การออกแบบการเรียนการสอนแบบออนไลนเนนส่ือการสอนเปนหลัก 
๒. มอบหมายงานใหนิสิตทําและนํามาพรีเซนตงาน 
๓. เริ่มเรียนตั้งแตวันเสารท่ี ๖ มิถุนายน ถึง วันเสารท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
๔ สรางกลุมไลนแตละวิชาเพ่ือใหนิสิตสงงานท่ีมอบหมาย 
๕ เจาหนาท่ีประจําหลักสูตรเปนผูรวบรวมงานนิสิตท่ีมอบหมาย 
๖. นัดประชุมผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี และนิสิตเตรียมความพรอมและช้ีแจงการเรียน

การสอนแบบออนไลนในวันเสารท่ี ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๗. แตละวิชาใชเวลา ๖๐ นาที/ช่ัวโมง พักเบรกวิชาละ ๕ นาท่ี 
๘. เจาหนาท่ีประจําหลักสูตรเปนผูสานงานและอํานวยความสะดวกใหแกอาจารยและนิสิต 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ  
             ไมมี 
 
 เม่ือดําเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแลว ประธานท่ีประชุมกลาวขอบคุณผูบริหาร 
คณาจารย และเจาหนาท่ี และกลาวปดการประชุมพรอมท้ังอาราธนาพระสงฆกลาวนําบูชาพระรัตนตรัย 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.สุรพล สยุะพรหม) 
ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 

ประธานท่ีประชุม 
   
   
   

(รองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง) 
ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
ผูตรวจรายงานการประชมุ 

(พระสมนึก ธีรปฺโ) 
เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

ภาควิชารัฐศาสตร 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 

 
 
 
 
 
 



๒๒ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 
๓.๑ เรื่อง การดําเนินการการจัดการศึกษาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ

เชิงพุทธ ดานการเรียนการสอน  
พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา 

การจัดการเชิงพุทธ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากท่ีหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ไดมีการเรียนการสอน
และกํากับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้ 

 

 ๑) ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู (TQF) หลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมี รศ.ดร.สุรพล สุยะ
พรหม เปนประธานคณะกรรมการ มี พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. เปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และ
อาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด เปนกรรมการ จํานวน ๕ รายวิชา คิดเปนรอยละ ๔๕.๕ ดังนี้ 

รายวิชาท่ีเปดสอน รายวิชาท่ีทวนสอบ 
ภาคการศึกษาท่ี ๑   
๖๑๔ ๑๐๑ พ้ืนฐานทางการจัดการ (๓)(๓-๐-๖)  
๖๑๔ ๑๐๒ การจัดการในพระไตรปฎก (๓)(๓-๐-๖)  

๖๑๔ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการเชิงพุทธ (๓)(๓-๐-๖)  
๖๑๔ ๑๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ ๓(๓-๐-๖)  

๖๑๔ ๑๐๔ การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ ๓(๓-๐-๖)  
ภาคการศึกษาท่ี ๒  
๖๑๔ ๑๐๓ ทฤษฎีองคการและการจัดการเชิงพุทธ ๓(๓-๐-๖)  
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน (๓)(๓-๐-๖)  
๖๑๔ ๒๐๔ นวัตกรรมเพ่ือการจัดการ ๓(๓-๐-๖)  

๖๑๔ ๒๑๐ ภาวะผูนําทางการจดัการเชิงพุทธ ๓(๓-๐-๖)  
๖๑๔ ๒๑๑ การวิเคราะหขอมูลทางการจัดการ ๓(๓-๐-๖)  

ภาคการศึกษาท่ี ๓  
๖๑๔ ๒๐๓ สัมมนาการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ (๓)(๓-๐-๖)  
๖๑๔ ๒๐๕ การจัดการองคการสมัยใหม ๓(๓-๐-๖)  

ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู พบวา  

 หลักสูตรมีผลการประเมินภาพรวมในระดับมากท่ีสุด (𝐱𝐱� =  ๕.๐) เม่ือพิจารณาเปนรายวิชา 

พบวา อยูในระดับมากท่ีสุดทุกรายวิชา 
ผลการประเมินความสอดคลองตามมาตรฐานผลการเรียนรูในภาพรวมของหลักสูตรพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ อยูในระดับมากท่ีสุด (𝐱𝐱� = ๕.๐๐ ) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา อยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน 
 
 
 



๒๓ 

 ขอเสนอแนะสําหรับหลักสูตร 

 (๑) ขอเสนอแนะดานเนื้อหา 
 ควรมีการปรับปรุงเนื้อใหสอดคลองกับสภาพบริบทในปจจุบัน ท่ีนิสิตจะสามารถนําองค

ความไปปรับประยุกตใชไดกับสถานการณจริง เชน สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ การ
ปรับตัวและดําเนินชีวิตภายใตสถานการณท่ีเปลี่ยนไป (New Normal) และสถานการณของยุค
ปญญาประดิษฐ ท่ีจะเขามาแทนท่ีลักษณะการเรียนรูในแบบเดิม (AI) 

 (๒) ขอเสนอแนะดานวิธีการสอน 
 ควรมีการจัดการศึกษาท่ีออกแบบใหผูเรียนไดแสวงหาความรูจากหลายชองทาง ควรมี

หนังสือ ตําราประกอบการเรียนการสอน ผูสอนควรมีเทคนิคท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนและ
ออกแบบการเรียนการสอน  

 (๓) ขอเสนอแนะดานวิธีการประเมินผล 
  การวัดผลประเมินผลควรคาความเท่ียงตรงในการประเมินผล มีการทดสอบตาม
ขอบชายเนื้อและขอบขายของการเรียนรูในแตละชวงใหชัด เพ่ือเสริมทักษะผูเรียนมีความความรู ท่ี
หลากหลายและสอดคลองกับสาระเรียนรูนั้น ๆ  
 ๒) ดําเนินการสอบประมวลความรู (Comprehensive  Examination) หลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ระหวางวันท่ี ๑๑-๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 สอบขอเขียน  (ผานระบบออนไลน Google Form)   
  วันจันทร ท่ี ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   สอบ หมวดวิชาวาดวยทฤษฎี   เริ่ม เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. 
   สอบ หมวดวิชาวาดวยการวิจัย  เริ่ม เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. 
  วันอังคาร ท่ี ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   สอบ หมวดวิชาวาดวยการประยุกต เริ่ม เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. 
 สอบปากเปลา (ผานระบบออนไลน Zoom Video Conference)     
  วันอังคาร ท่ี ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   เริ่ม เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป 
 ผลการดําเนินการ คณะกรรมการไดดําเนินการสอบและตรวจขอสอบเรียบรอยแลว อยูใน
ข้ันตอนการนําเสนอผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตรพิจารณาอนุมัติตอไป 
 ๓) ดําเนินการสอบหัวขอและโครงราง (๓ บท) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการเชิงพุทธ รุนท่ี ๑๒ (ผานระบบออนไลน Zoom Video Conference) ดังนี้ 

ท่ี รหัสประจําตัวนิสิต ช่ือ ฉายา/นามสกุล สอบหัวขอและโครงราง 

1 6201204201 พระครูพิมลธรรมภาณ  กนฺตสีโล  

2 6201204202 พระปลัดชุมพล  อาภทฺธโร  

3 6201204203 พระปลัดชัยรัตน  ปยสีโล  
4 6201204204 พระมหาพงษเทพ  ปภากโร  

5 6201204205 พระมหาสวัสดิ์  ตวณฺโณ  



๒๔ 

ท่ี รหัสประจําตัวนิสิต ช่ือ ฉายา/นามสกุล สอบหัวขอและโครงราง 

6 6201204206 พระมหาพงศปณต  าณเวที  
7 6201204207 พระครูสังฆรักษธีรภัทร  อิทฺธิปฺโ  

8 6201204208 พระสมุหอมร  ปภากโร  

9 6201204209 พระสมุหธีระพันธ  าณธีโร คางคาเทอม 
10 6201204210 พระอธิการชยุต  เตชธมฺโม  

11 6201204211 พระสัญญา  พทฺธาโณ  

12 6201204212 พระสมพล  ยสชาโต  
13 6201204213 พระไกรมาศ  ปฺาวชิโร  

14 6201204214 พระนิวัฒน  สนฺตจิตฺโต  

15 6201204215 พระศิริวัฒน  ปยสีโล  

16 6201204216 พระไชยสิทธิ์  กิตฺติปฺโ  

17 6201204219 พระมานพ  อคฺคมาณโว  

18 6201204220 พระณัฐกฤษ  อาภากโร คางคาเทอม 
19 6201204221 พระอนพัทย  ตธมฺโม  

20 6201204222 นางสาวทยิดา  ผลสมบูรณ  

 ๔) ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู (TQF) หลักสูตรพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมี รศ.ดร.สุรพล สุยะ
พรหม เปนประธานคณะกรรมการ มี พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. เปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และ
อาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด เปนกรรมการ จํานวน ๓ รายวิชา คิดเปนรอยละ ๓๓.๓ ดังนี้ 

รายวิชาท่ีเปดสอน รายวิชาท่ีทวนสอบ 
ภาคการศึกษาท่ี ๑   
๘๐๔ ๑๐๑ พุทธปรัชญาแหงศาสตร  
๘๐๔ ๑๐๒ เทคนิคการวิจัยชั้นสูงทางการจัดการ   

๘๐๔ ๑๐๓ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆกับสังคมไทย  
๘๐๔ ๑๐๔ สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ  
ภาคการศึกษาท่ี ๒  
๘๐๔ ๑๐๕ การวิเคราะหเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพชั้นสูง
ทางการจัดการ 

 

๘๐๔ ๑๐๖ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในกลุมประเทศ
อาเซียน 

 

๘๐๔ ๑๐๙ การปฏิรปูการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา  

๘๐๔ ๑๑๐ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ   
๐๐๐ ๙๐๖ วิปสสนากรรมฐาน  

 
 
 



๒๕ 

ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู พบวา  

 หลักสูตรมีผลการประเมินภาพรวมในระดับมากท่ีสุด (𝐱𝐱� =  ๕.๐) เม่ือพิจารณาเปนรายวิชา 

พบวา อยูในระดับมากท่ีสุดทุกรายวิชา 
ผลการประเมินความสอดคลองตามมาตรฐานผลการเรียนรูในภาพรวมของหลักสูตรพุทธศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ อยูในระดับมากท่ีสุด (𝐱𝐱� = ๕.๐๐ ) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา อยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน 
 ขอเสนอแนะสําหรับหลักสูตร 

 (๑) ขอเสนอแนะดานเนื้อหา 
 ควรมีการปรับปรุงเนื้อใหสอดคลองกับสภาพบริบทในปจจุบัน ท่ีนิสิตจะสามารถนําองค

ความไปปรับประยุกตใชไดกับสถานการณจริง เชน สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ การ
ปรับตัวและดําเนินชีวิตภายใตสถานการณท่ีเปลี่ยนไป (New Normal) และสถานการณของยุค
ปญญาประดิษฐ ท่ีจะเขามาแทนท่ีลักษณะการเรียนรูในแบบเดิม (AI) 

 (๒) ขอเสนอแนะดานวิธีการสอน 
 ควรมีการจัดการศึกษาท่ีออกแบบใหผูเรียนไดแสวงหาความรูจากหลายชองทาง ควรมี

หนังสือ ตําราประกอบการเรียนการสอน ผูสอนควรมีเทคนิคท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนและ
ออกแบบการเรียนการสอน  

 (๓) ขอเสนอแนะดานวิธีการประเมินผล 
  การวัดผลประเมินผลควรคาความเท่ียงตรงในการประเมินผล มีการทดสอบตาม
ขอบชายเนื้อและขอบขายของการเรียนรูในแตละชวงใหชัด เพ่ือเสริมทักษะผูเรียนมีความความรู ท่ี
หลากหลายและสอดคลองกับสาระเรียนรูนั้น ๆ  
 
 ๕) ขออนุมัติสอบหัวขอและโครงราง แกนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการเชิงพุทธ รุนท่ี ๘ ดังนี้ 

ท่ี รหัสประจําตัวนิสิต ช่ือ ฉายา 
สอบหัวขอ

และโครงราง 

แจก

แบบสอบถาม 

๑ ๖๑๐๑๑๐๔๐๐๑ พระครูวิเทศกัลยาณธรรม กลฺยาณธมฺโม   

๒ ๖๑๐๑๑๐๔๐๐๒ พระครูบวรกิจคุณาธาร วรปฺโ   

๓ ๖๑๐๑๑๐๔๐๐๓ พระครูพิพัฒนศาสนกิจจาทร ภูมิปาโล   

๔ ๖๑๐๑๑๐๔๐๐๔ พระครูวิวธิธวชัชัย วรปฺุโ   

๕ ๖๑๐๑๑๐๔๐๐๕ พระครูพิสุทธิปญญาภิวัฒน กิตฺติปฺโ   

๖ ๖๑๐๑๑๐๔๐๐๖ พระครูศรีเมธาภรณ ฐิตธมฺโม   

๗ ๖๑๐๑๑๐๔๐๐๗ พระครูพิจิตรวรเวท จนฺทสีโล   

๘ ๖๑๐๑๑๐๔๐๐๘ พระปลัดทัศนพล  เขมจาโร   

๙ ๖๑๐๑๑๐๔๐๐๙ พระปลัดอนุชาติ นรนิฺโท   

๑๐ ๖๑๐๑๑๐๔๐๑๐ พระมหาธงไชย วิสุทฺโธ   



๒๖ 

ท่ี รหัสประจําตัวนิสิต ช่ือ ฉายา 
สอบหัวขอ

และโครงราง 

แจก

แบบสอบถาม 

๑๑ ๖๑๐๑๑๐๔๐๑๑ พระมหาจรูญ อภิธมฺมจิตฺโต   

๑๒ ๖๑๐๑๑๐๔๐๑๒ พระมหานารทะ จริยเมธี   

๑๓ ๖๑๐๑๑๐๔๐๑๓ พระครูสังฆรักษอนันต สุทฺธิมโน   

๑๔ ๖๑๐๑๑๐๔๐๑๔ พระครูสังฆรักษสงัด ภทฺทธมฺโม   

๑๕ ๖๑๐๑๑๐๔๐๑๕ พระครูสมุหไพฑูรย สิริภทฺโท   

๑๖ ๖๑๐๑๑๐๔๐๑๘ พระใบฎีกาสมคิด นาถสีโล   

๑๗ ๖๑๐๑๑๐๔๐๑๙ พระสมจิตร าณวีโร   

๑๘ ๖๑๐๑๑๐๔๐๒๑ พระสุทิน อธิปฺโ   

๑๙ ๖๑๐๑๑๐๔๐๒๒ พระอธิการสุรศักดิ์  สุขุมาโล   

 
๖) เรื่อง สรุปจํานวนประธานท่ีปรึกษาสารนิพนธ ดุษฎีนิพนธหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

อาจารยท่ีปรึกษา ป.โท* ป.เอก รวม หมายเหตุ 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 3 4 5  
พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. - 2 2  
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 3 3 4  
พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ผศ.ดร. 2 2 3  
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 1 3 4  
ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 2 4 5  

  *สารนิพนธ 3 เรื่อง เทากับ วิทยานิพนธ 1 เรื่อง 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ 
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๒๗ 
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๒๘ 

๓.๒ เรื่อง การดําเนินการการจัดการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร 

รองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากท่ีหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ไดมีการเรียนการสอนและกํากับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้  

 

๑ เรื่อง การติดตามความกาวหนานิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร  

๑.๑) นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รุนท่ี ๔  
อยูในชวงทําดุษฎีนิพนธ ขอสอบดุษฎีพิจารณและขอสอบดุษฎีนิพนธ ดังตอไปนี้ 

๑. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสําเร็จการศึกษาแลว ๑๕ รูปหรือคน 
                           ๒. รอสอบปองกันวันท่ี ๒๖ พ.ค. จํานวน ๑ คน คือ พ.ต.อ.ทัชชกร แสงทองด ี
        ๓. รอสอบดุษฎีพิจารณ ๕ รูปหรือคน 
        ๔. อยูในชวงทําดุษฎีนิพนธ ๖ รูปหรือคน 
        ๕. ยังไมไดสอบโครงราง ๓ บท ๓ รปูหรือคน 
 

ท่ี ช่ือ ฉายา/นามสกุล สถานะ หมายเหตุ 
1. นางรัตติยา  พรมกัลป สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว  
2. พระครูนิภาภัทรกิจ  ฐิตสทฺโธ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว  

3. พระครูนิติจันทโชติ  จนฺทโชโต สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว  

4. พระมหาสุเมฆ  สมาหิโต สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว  

5. นายจรูญศักดิ์  สุนทรเดชา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว  

6. นายทิศณุพงศ กลากสิกิจ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว  

7. ร.ท.ฐิติทัตน  นิพนธพิทยา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว  

8. นายธงชัย  คลายแสง สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว  

9. นายภูรีภัทร  หวยหงษทอง สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว  

10. นายศิลปวิชญ นอยสมมิตร สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว  

11. นายสมบัติ  นามบุร ี สภามหาวิทยาลัยอนุมัตแิลว  

12. นางนฤมล เพ็ญสิริวรรณ  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว  

13. นายสุภัทรชัย  สีสะใบ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว  
14. นายสิงหคํา  มณีจันสุข สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว  
15. พระปลัดพัทธพงษ    ธมฺมนนฺโท สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว  
16. พ.ต.อ.ทัชชกร  แสงทองดี รอสอบปองกันวันที่ ๒๖ พ.ค.  
17. พระมหาสุริยา  อภิวฑฺฒโน รอสอบดุษฎีพิจารณ  
18. พระมหาสุพัฒน  นนฺทปฺโญ  รอสอบดุษฎีพิจารณ  
19. นายธีรพล  บุญตาระวะ  รอสอบดุษฎีพิจารณ  
20. พระครูสุชัยพัชรมงคล ตปสมฺปนฺโน รอสอบดุษฎีพิจารณ  
๒๑. นายนพไพสิษฐ  ตระกูลนาบํารุง  รอสอบดุษฎีพิจารณ  



๒๙ 

ท่ี ช่ือ ฉายา/นามสกุล สถานะ หมายเหตุ 
๒๒. วาท่ี ร.ต. เจนยุทธ  ท่ังกลาง บทท่ี ๔-๕  
๒๓. นายสมาน  ศิริเจริญสุข บทท่ี ๔-๕  
๒๔. พระมหาภาธร อาภาธโร บทท่ี ๔-๕  
๒๕. นายนราธิป เย็นกลม Try Out  
๒๖. นายเจริญชัย  กุลวัฒนาพร IOC  
๒๗. นางรินทรลภัส  เลิศศรีชัยกุล  สอบบทท่ี ๑-๓ แลว  
๒๘. พระรัฐกร  รตนธมฺโม ยังไมไดสอบ ๓ บท  
๒๙. พระวิจิตร ญาณวโร ยังไมไดสอบ ๓ บท  
๓๐ นางสาวฑัมมพร  นิพนธพิทยา ยงัไมไดสอบ ๓ บท  

๑.๒) นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รุนท่ี ๕  
ขออนุมัติหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ ๓ บท และอยูในชวงทําดุษฎีนิพนธ ดังตอไปนี้ 

๑. รอสอบดุษฎีพิจารณ ๑ คน คือ นายพฤทธสรรค สุทธิไชยเมธี 
                           ๒. อยูในชวงทําดุษฎีนิพนธ ๑๔ รูปหรือคน 
        ๓. ยังไมไดสอบโครงราง ๓ บท ๓ รูปหรือคน 
 

ท่ี ช่ือ ฉายา/นามสกุล สถานะ หมายเหตุ 
1. นายพฤทธสรรค สุทธิไชยเมธี รอสอบดุษฎีพิจารณ  
2. พระสมุหบุญโชค  กิตติสาโร แบบสัมภาษณ  
3. พันเอกสาธิต ทิพยมณี แบบสัมภาษณ  
4. พันตํารวจเอกภูษิต วิเศษคามินทร แบบสัมภาษณ  
5. นายวิศิษฎสร เอกกิตตินันท แบบสัมภาษณ  
6. นางสาวอภิญญา ฉัตรชอฟา แบบสัมภาษณ  
7. นางสาวปญมณิสาธ องคปรัชญากุล แบบสัมภาษณ  
8. พระครูปลัดชาติชาย าณโสภโณ แจกแบบสอบถาม  
9. นายมนตรี พรมวัน Try Out  

10. นายสมพงศ สุนทรธรรม  IOC  
11. พระสมนึก ธีรปฺโ กําลังขอตรวจ IOC  
12. นายบวร ขมชุณศรี กําลังขอตรวจ IOC  
13. พระมหาธีรวัฒน เสสปฺุโ 

อนุมัติหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ ๓ บท
แลว  

 

14. นางสาวณัชชา อมราภรณ 
อนุมัติหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ ๓ บท
แลว 

 

15. นายไพรฐั พานิชยสกุลชัย 
อนุมตัิหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ ๓ บท
แลว 

 

16. รอยตํารวจเอประพันธ คชแกว ยังไมไดสอบ ๓ บท  
17. นายยุทธศาสตร ฤทธิ์ลอย ยังไมไดสอบ ๓ บท  

 



๓๐ 

๒) เรื่อง การจัดตารางสอนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร รุน ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

สืบเนื่องจากนโยบายของผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร
คณะสังคมศาสตรใหจัดการศึกษาของแตละหลักสูตรเปนการศึกษาออนไลน เนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร จึงไดดําเนินการจัดตารางสอนในปการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
ซ่ึงเปนการจัดการศึกษาออนไลนท้ัง ๔ วิชาประกอบดวย ๑) วิชานโยบายศาสตร บรรยายโดย 
ศ.ดร.กฤช เพ่ิมทันจิตต และ รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร ๒) วิชาสัมมนาการคลังและงบประมาณ 
บรรยายโดย รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม และ อาจารย ดร.สถิตย ลิ่มพงศพันธุ ๓)  วิชาสัมมนาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย บรรยายโดย ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง และ รศ.ดร.สมาน งามสนิท 
๔) วิชาเทคนิคการวิจัยชั้นสูง บรรยายโดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง และ รศ.ดร.สุรินทร นิ
ยมางกูร 

 
๓) เรื่อง การดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดออกประกาศเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2562 ซ่ึงกําหนดใหทุกหลักสูตรดําเนินการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองระดับหลักสูตรใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมและจะดําเนินการตรวจโดย
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยผานระบบออนไลน
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 ดังเปนท่ีทราบแลวนั้น บัดนี้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตรไดดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองพรอมท้ังหลักฐานประกอบเปนท่ี
เรียบรอยแลว ขณะนี้อยูในข้ันตอนการอัพขอมูลลงระบบ E-Sar  

๔) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 

สืบเนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรได
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีครบทุกรายวิชาตามเกณฑของหลักสูตรเปนท่ีเรียบรอยแลว 
และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรท่ีกําหนดไวในหมวดท่ี 7 ของ มคอ.2 วาตองมีการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาในขณะท่ีนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษาซ่ึงสอดคลองกับเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาองคประกอบท่ี 5 ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ขอท่ี 6 หลักสูตรไดมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษา
รายวิชา ดังนั้นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จึงไดเสนอแตงตั้ ง
คณะกรรมการทวนสอบและจัดประชุมทวนสอบข้ึนในวันจันทรท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ท่ีผานมา
เปนท่ีเรียบรอยผลการทวนสอบโดยสรุป นิสิตมีคุณธรรมจริยธรรม ความรู ปญญา ทักษะการใชตัวเลข
และเทคโนโลยีสารสนเทศสอดคลองกันกับเกณฑการประเมินท่ีอาจารยประจํารายวิชากําหนดไวในทุก
รายวิชา 
 



๓๑ 

๕) เรื่อง สรุปจํานวนประธานท่ีปรึกษาสารนิพนธ ดุษฎีนิพนธหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

อาจารยท่ีปรึกษา ป.โท* ป.เอก รวม หมายเหตุ 
พระเทพปริยัติเมธ,ี รศ.ดร.  2 2  
ศาสตราจารย ดร.บุญทัน ดอกไธสง - ๑๐ ๑๐  
ศาสตราจารย ดร.กฤช  เพ่ิมทันจิตต - ๖ ๖  
รองศาสตราจารย ดร.สมาน งามสนิท - 4 4  
รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร นิยมางกูร - 4 4  
รองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม - - -  
รองศาสตราจารย ดร.วัชรินทร ชาญศิลป - - -  
รองศาสตราจารย ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร - - -  
รองศาสตราจารย ดร.ธัชชนันท อิศรเดช - - -  
รองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง - - -  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี - - -  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐพล  เย็นใจมา - - -  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุวัต กระสังข - - -  

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ 
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๓๒ 
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๓๓ 

๓.๓ เรื่อง การดําเนินการการจัดการศึกษาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 

๑ เรื่อง การติดตามความกาวหนานิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
รองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากท่ีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต ไดมีการเรียนการสอนและกํากับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้  

๑.๑)  เ รื่ อ งการ เสนอขอสํ า เ ร็ จการ ศึกษาของนิสิ ตนิสิ ตหลั กสู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๑๑ จํานวน ๒๐ รูปหรือคน สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติสําเร็จ
การศึกษาแลว 

 
๒) เรื่อง การสอบประมวลความรูของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รุนท่ี 12 

สืบเนื่องจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี 12 ไดศึกษาภาคทฤษฎี
ครบตามเกณฑของหลักสูตรเปนท่ีเรียบรอยแลว และผลการศึกษาอาจารยประจํารายวิชาทุกทานได
ดําเนินการสงตามกําหนด ดังนั้นหลักสูตรจึงไดกําหนดและจัดสอบประมวลความรู (Comprehensive 
Examination) ในวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เปนการสอบประมวลความรูภาคขอเขียนผานระบบ
ออนไลนและในวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เปนการสอบประมวลความรูภาคสัมภาษณ เปนท่ี
เรียบรอยแลว ซ่ึงนิสิตท้ังหมดจํานวน 20 รูปหรือคนสอบผานทุกหมวดวิชา และผูอํานวยการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาฯ ไดลงนามในประกาศเรื่องรายชื่อผูสอบผานการสอบประมวลความรูเปนท่ีเรียบรอยแลว 

๓) เรื่อง การสอบหัวขอและโครงรางฯของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รุนท่ี 12 

สืบเนื่องจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี 12 ไดศึกษาภาคทฤษฎีครบ

ตามเกณฑของหลักสูตรเปนท่ีเรียบรอยแลว และสอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive 

Examination) ตามเกณฑเปนท่ีเรียบรอยแลว ดังนั้น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จึงไดเสนอ

ขอกําหนดวันสอบตอผู อํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร และไดเสนอแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบหัวและโครงรางฯ เปนท่ีเรียบรอยแลว ซ่ึงจะมีการดําเนินการสอบจริงโดยวิธีการสอบ

ออนไลนในวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ.2563 นี้ 

๔) เรื่อง การดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิตประจําปการศึกษา 2562 

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดออกประกาศเรื่องการประกัน

คุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2562 ซ่ึงกําหนดใหทุกหลักสูตรดําเนินการจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเองระดับหลักสูตรใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมและจะดําเนินการตรวจโดย

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยผานระบบออนไลน



๓๔ 

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 ดังเปนท่ีทราบแลวนั้น บัดนี้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตได

ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองพรอมท้ังหลักฐานประกอบเปนท่ีเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูใน

ข้ันตอนการอัพขอมูลลงระบบ E-Sar 

๕) เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ประจําปการศึกษา 2562 

สืบเนื่องจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตไดดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ในภาคทฤษฎีครบทุกรายวิชาตามเกณฑของหลักสูตรเปนท่ีเรียบรอยแลว และเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของหลักสูตรท่ีกําหนดไวในหมวดท่ี 7 ของ มคอ.2 วาตองมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาใน
ขณะท่ีนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษาซ่ึงสอดคลองกับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 5 
ตัวบงชี้ ท่ี 5.4 ขอท่ี 6 หลักสูตรไดมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษารายวิชา ดังนั้นหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จึงไดเสนอแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบและจัดประชุมทวนสอบข้ึนในวัน
จันทรท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ท่ีผานมาเปนท่ีเรียบรอยผลการทวนสอบโดยสรุป นิสิตมีคุณธรรม
จริยธรรม ความรู ปญญา ทักษะการใชตัวเลขและเทคโนโลยีสารสนเทศสอดคลองกันกับเกณฑการ
ประเมินท่ีอาจารยประจํารายวิชากําหนดไวในทุกรายวิชา 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ 
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๓๕ 
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๓๖ 

๓.๔ เรื่อง การดําเนินการการจัดการศึกษาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 

๑) เรื่อง ความกาวหนาการทําดุษฎีนิพนธของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (นานาชาติ)  

อาจารย ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) ไดเสนอตอท่ีประชุมวา การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(นานาชาติ)  ปการศึกษา ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดดังนี้ 

 ๑.๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มีนิสิตจํานวน 
๑๕ รูปหรือคน สําเร็จการศึกษาแลว ๕ คน กําลังดําเนินการสอบปองกัน ๒ รูป คือ พระจักรพงษ มงคล
ชัยฤกษ และ นายสมควร แยมบุปผา กําลังดําเนินการสอบดุษฎีพิจารณ ๑ รูป คือ Phra Ashin Aggacara 
กําลังดําเนินการทํา ๕ บท จํานวน ๗ รูปคน 

รายช่ือนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต นานาชาติ รุนท่ี ๑ 
ท่ี ช่ือ/นามสกุล สอบ

หัวขอ
และโครง

ราง 

ตีพิมพ
บทความ
วิชาการ ๓ 

เรื่อง 

Focus 
group 

สอบดุษฎี
พิจารณ 

สอบปองกัน สอบ 
MCU-Get 

๑ พระมหาไชยพร สัมฤทธิ์ / /     

๒ พระมหามงคลกาน กลางพนม / / / / / / 

๓ พระมหาจีรพันธ นําประเสริฐ /      

๔ พระอาคม กุญแจนาค /      

๕ นางสาววรรณรี ไตรเนตร /      

๖ นางสาวญาศุมินทร อินกรุงเกา / / / / / / 

 

รายช่ือนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต นานาชาติ รุนท่ี ๒ 
ท่ี ช่ือ/นามสกุล สอบ

หัวขอ
และโครง

ราง 

ตีพิมพ
บทความ
วิชาการ ๓ 

เรื่อง 

Focus 
group 

สอบดุษฎี
พิจารณ 

สอบปองกัน สอบ 
MCU-Get 

๑ พระจักรพงศ มงคลชัยฤกษ / / / /   
๒ พระศรชัย ศรีวรกุล / /     
๓ Phra Ashin Aggacara / / /    
๔ พระคมกรชิ กานุมาร /      
๕ นายสมควร แยมบุปผา / / / /   
๖ Mrs. Mithila Chowdhury /      
๗ นายโกสิทธิ์ เฟองสวัสดิ์ / / / / / / 
๘ นางสาวยุพดี แหยมสุขสวัสดิ์ / / / / / / 

๙ นางเสาวนีย วิยะบุตร / / / / / / 



๓๗ 

๑.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) มีนิสิตจํานวน ๖ รูปหรือ
คน สําเร็จการศึกษาแลว ๒ คน กําลังดําเนินการสอบปองกัน ๔ รูปหรือคน 
 

รายช่ือนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นานาชาติ รุนท่ี ๑  
ท่ี ช่ือ/นามสกุล สอบหัวขอและ

โครงราง 
สอบปองกัน สอบ MCU-Get 

๑ Phra Tai /   
๒ Phra Sareth /   
๓ Phra Tejavanta / / / 
๔ นางสาววิยะดา /   

๕ นางสาวชัชชลียา สุต ิ /   

๖ นางสาวฐิติธร บําบัด / / / 

 

 
๒) การดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) ประจําปการศึกษา 2562 

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดออกประกาศเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2562 ซ่ึงกําหนดใหทุกหลักสูตรดําเนินการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองระดับหลักสูตรใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมและจะดําเนินการตรวจโดย
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยผานระบบออนไลน
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 ดังเปนท่ีทราบแลวนั้น บัดนี้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)ไดดําเนินการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองพรอมท้ังหลักฐานประกอบเปนท่ีเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูในข้ันตอนการอัพ
ขอมูลลงระบบ E-Sar 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ 

...................………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
...................………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………



๓๘ 
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๓๙ 

๓.๕ เรื่อง การดําเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

รัฐศาสตร ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากท่ีหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ไดมี
การเรียนการสอนและกํากับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้  
   ๑) การติดตามความกาวหนานิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
รุนท่ี ๑ 

- นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร รุนท่ี ๑ อยูในชวงเสนอสอบ
หัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ ๓ บท และชวงทําดุษฎีนิพนธ ดังตอไปนี้  
    - อยูในชวงทําดุษฎีนิพนธ ๑๗ รูปหรือคน 
    - ยังไมไดสอบหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ ๗ รูปหรือคน 

 
ท่ี ช่ือ ฉายา/นามสกุล สถานะ หมายเหตุ 
1. พระเทพปริยัติเมธ ี  IOC  

2. พระครูธรรมธรบุญเท่ียง พุทฺธสาวโก IOC  

3. รอยเอกไพบูลย สุขเจตน ี แบบสัมภาษณ  

4. นายธนะพัฒน เดชเลิศวรพัฒน IOC  

5. นางสาวอภิชญาณัฐโศภา อบสิน IOC  

6. พระมหาพิพัฒพงศ  ิตธมฺโม แบบสัมภาษณ  

7. พันเอกภาณุรัตน ดีเสมอ Try Out  

8. พ.ต.ท.ชุมพล เพ็งศิริ IOC  

9. วาท่ีพันตรีไพฑูรย ปริญญาธรรมกุล แบบสัมภาษณ  

10. นายชุติพนธ วงษอมรวิทย แบบสัมภาษณ  

11. นายสมชาย ชูเมือง Try Out  

12. นายสุทน ทองเล็ก แบบสัมภาษณ  

13. นางสาวฉัชศุภางค สารมาศ แบบสัมภาษณ  

14. นางสาวปณัชชฐิตา บูรณกิจ IOC  

15. นางสาวรัชฎากร เอ่ียมอําไพ Try Out  

16. นางสาวอัญธิษฐา อักษรศรี แบบสัมภาษณ  

17. นายอัครเดช พรหมกัลป แบบสัมภาษณ  

๑๘. พระครูรัตนสุตากร จนฺทโชโต ยังไมไดสอบ ๓ บท  

๑๙. พระมหานรินทร สุรปฺโ ยังไมไดสอบ ๓ บท  

๒๐. นายเอนก ณ เชียงใหม ยังไมไดสอบ ๓ บท  

๒๑. นายนิติพันธ อินทโชติ ยังไมไดสอบ ๓ บท  

๒๒. นายพัททดล เสวตวรรณ ยังไมไดสอบ ๓ บท  

๒๓. นายวีรชัย คําธร ยังไมไดสอบ ๓ บท  

๒๔. พระออน ถาวโร ยังไมไดสอบ ๓ บท  

 



๔๐ 

๒) การสอบวัดคุณสมบัตินิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

แบบ ๑.๑ รุนท่ี ๒ 

    สืบเนื่องจาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ไดดําเนินการสอบสอบ
ปากเปลา นิสิตหลักสูตร ปรด. สาขาวิชารัฐศาสตร แบบ ๑.๑ ผานระบบ Zoom ออนไลน   เม่ือวันเสารท่ี 
๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีนิสิตรุนท่ี ๒ เขาสอบ จํานวน ๕ รูปหรือคน และขณะนี้ คณะกรรมการ
กําลังดําเนินการตรวจขอสอบในแตละหมวดวิชาและจะไดประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติในข้ันตอนตอไป 
 

๓) การจัดตารางสอนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร รุนท่ี ๒ 

ปการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

   สืบเนื่องจากนโยบายของผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร  
คณะสังคมศาสตรใหจัดการศึกษาของแตละหลักสูตรเปนการศึกษาออนไลน เนื่องจากสถานการณการ
แพรระบาดของไวรัสโควิด-19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร จึงไดดําเนินการจัด
ตารางสอนในปการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ซ่ึงเปนการจัดการศึกษาออนไลนท้ัง ๒ วิชา
ประกอบดวย ๑) วิชาการส่ือสารทางการเมือง บรรยายโดย รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม รศ.ดร.ประณต  
นันทิยะกุล รศ.ดร.วัชรินทร ชาญศิลป และรศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช ๒) สัมมนางานวิจัยทางรัฐศาสตร 
บรรยายโดย ศ.ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร รศ.อนุภูมิ 
โซวเกษม และผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 
 

๔) เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธในระดับ
ปริญญาเอก 
   -ดําเนินการเขียนเอกสารรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร เรียบรอยแลว โดย
ไดแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

องคประกอบท่ี 1 และ ๒ ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต เปนผูรับผิดชอบ 
องคประกอบท่ี ๓ และ 5 รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช เปนผูรับผิดชอบ  

  องคประกอบท่ี 4 รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร  เปนผูรับผิดชอบ 
องคประกอบท่ี 6 รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช และผศ.ดร.

ยุทธนา ปราณีต เปนผูรับผิดชอบ 
ภาพรวม ศ.ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร และรศ.ดร.ประณต  

นันทิยะกุล   
เตรียมเอกสารประกอบ SAR คือ นายพลวัฒน สีทา และนางสาวกาญจนา บุญเรือง 

 
๕) เรื่อง สรุปจํานวนประธานท่ีปรึกษาสารนิพนธ ดุษฎีนิพนธหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

อาจารยท่ีปรึกษา ป.โท* ป.เอก รวม หมายเหตุ 
รองศาสตราจารย ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร - ๓ ๓  
ศาสตราจารย ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ ์ - ๖ ๖  



๔๑ 

รองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม - - -  
รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล - ๓ ๓  
รองศาสตราจารยอนุภูมิ โซวเกษม - - -  
รองศาสตราจารย ดร.พรรษา พฤฒยางกูร - - -  
รองศาสตราจารย ดร.วัชรินทร ชาญศิลป - - -  
รองศาสตราจารย ดร.ธัชชนันท อิศรเดช - ๒ ๒  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต - ๓ ๓  
รองศาสตราจารย ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร - - -  

  *สารนิพนธ 3 เรื่อง เทากับ วิทยานิพนธ 1 เรื่อง 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ 
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๔๒ 

๓.๖ เรื่อง การดําเนินการการจัดการศึกษาของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชารัฐศาสตร ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากท่ีหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ไดมีการเรียน
การสอนและกํากับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้ 

๑) การติดตามความกาวหนานิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๑ 
    -นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  อยูในชวงตรวจเครื่องมือวิจัย ๑ คน คือ 
นายพัฒนภูมิ ผองยุบล 
 

๒) การสอบประมวลความรูของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๒ 

    สืบเนื่องจากนโยบายของผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร  
คณะสังคมศาสตรใหจัดการศึกษาของแตละหลักสูตรเปนการศึกษาออนไลน เนื่องจากสถานการณการ
แพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค และนโยบายของมหาวิทยาลัย หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จึงไดการดําเนินการสอบ
ประมวลความรู  (Comprehensive Examination) แบบออนไลน ใหแกนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหวาง
วันท่ี ๒๖-๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ใน ๓ หมวดวิชา ไดแก ๑.หมวดวิชาวาดวยทฤษฎี ๒. หมวดวิชาวา
ดวยการประยุกต ๓. หมวดวิชาวาดวยการวิจัย และไดกําหนดสอบปากเปลา ในวันพุธท่ี ๒๗ เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

๓) การเรียนการสอนของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๓ 
    สืบเนื่องจากนโยบายของผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร  
คณะสังคมศาสตรใหจัดการศึกษาของแตละหลักสูตรเปนการศึกษาออนไลน เนื่องจากสถานการณการ
แพรระบาดของไวรัสโควิด-19 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จึงไดดําเนินการจัดตารางสอนในป
การศึกษา ๒๕๖๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ซ่ึงเปนการจัดการศึกษาออนไลน ท้ัง ๔ รายวิชา ประกอบดวย 
๑. วิชาวิธีวิทยาทางรัฐศาสตร บรรยายโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม และ รศ.ดร.วัชรินทร ชาญศิลป 
๒. วิชาพัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย บรรยายโดย ศ.ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ และ รศ.ดร.
ประณต นันทิยะ ๓. วิชาหลักรัฐศาสตรในพระไตรปฎก บรรยายโดย รศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร และ 
รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช ๔. วิชาหลักรัฐศาสตร บรรยายโดย รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร, รศ.อนุภูมิ  
โซวเกษม และ ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต 
 

๔) เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธในระดับ
ปริญญาโท 
    -ดําเนินการเขียนเอกสารรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร เรียบรอย
แลว โดยไดแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

องคประกอบท่ี 1 และ ๒ ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต เปนผูรับผิดชอบ 
องคประกอบท่ี ๓ และ 5 รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช เปนผูรับผิดชอบ 

  องคประกอบท่ี 4 รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร  เปนผูรับผิดชอบ 



๔๓ 

องคประกอบท่ี 6 รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช และ
ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต เปนผูรับผิดชอบ 

  ภาพรวม ศ.ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร และรศ.ดร.
ประณต  นันทิยะกุล   

เตรียมเอกสารประกอบ SAR คือ นายพลวัฒน สีทา และนางสาวกาญจนา บุญเรือง 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ 
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๔๔ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ เรื่อง หลักสูตรเทคนิคการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     สืบเนื่องจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติท่ีประชุมครั้ง
ท่ี ๕/๒๕๖๓ วันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไดอนุมัติหลักสูตรเทคนิคการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร โดยมีการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาท้ัง
สวนกลางและสวนภูมิภาคหลายแหง ทําใหคณาจารยผูเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมถึงสารนิพนธมีเปน
จํานวนมากท่ีจะตองควบคุมวิทยานิพนธ/สารนิพนธใหเปนไปตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและเปนไป
ในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม หนาท่ี 45-
47 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ 
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๔๕ 

 
หลักสูตรเทคนิคการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ 

ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

๑. ช่ือหลักสูตร : หลักสูตรเทคนิคการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ 
๒. ช่ือหนวยงาน : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
๓. ผูรับผิดชอบ : ผูอํานวยการหลักหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะ
สังคมศาสตร 
๔. เช่ือมโยงกับมาตรฐาน สกอ. : องคประกอบท่ี ๑, ๔, ๕, การพัฒนาอาจารย 
๕. หลักการและเหตุผล : 
 โดยท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดอนุมัติใหสวนงานระดับวิทยา
เขตและวิทยาลัยในภูมิภาคเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาทําใหอาจารยประจําหลักสูตรมีภาระ
งาน ใหคําปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหแกนิสิตท้ังระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
ซึ่งมีความสําคัญเพราะเปนการศึกษาวิจัยท่ีสรางองคความรูท่ีเปนนวัตกรรมขั้นมา จะทําให
มหาวิทยาลัยไดนําองคความรูท่ีไดศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานี้ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอสังคม ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาใหมีความเจริญอยางย่ังยืนตอไป ท้ังนี้ก็ดวยท่ี
อาจารยผูใหคําปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธไดมีความรู ความเขาใจและเอาใจใสตอการ
ควบคุมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหมีผลผลิตท่ีมีคุณภาพตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาว หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 
คณะสังคมศาสตร จึงเห็นสมควรพัฒนาอาจารยระดับบัณฑิตศึกษาหรืออาจารยผูเตรียมการ
เปนอาจารยประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหมีความรู ความเชี่ยวชาญในการให
คําปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธไดอยางถูกตอง แมนยํา มีความเปนเอกภาพตามแนวทาง
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวแลว 
 
๖. วัตถุประสงค 
 ๖.๑ เพ่ือจัดทําหลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอนผานระบบออนไลนในเร่ืองของ
เทคนิคการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 ๖.๒ เพ่ือพัฒนาคณาจารยของมหาวิทยาลัยใหมีศักยภาพเพ่ิมมากย่ิงขึ้นในการ
ควบคุมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 



๔๖ 

 ๖.๓ เพ่ือสงเสริมใหมีการจัดการความรู (KM) ในเร่ืองของเทคนิคการใหคําปรึกษา
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหแกคณาจารยของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางกวางขวางและ
ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
  
๗. ตารางการฝกอบรม 

ครั้งท่ี 
จํานวน
ช่ัวโมง 

วันท่ีอบรม เนื้อหาท่ีอบรม วิทยาการ 

1 2  ภาระงานใหคําปรึกษาท่ีเหมาะสม คณาจารยประจําหลักสูตร 
2 2  การเขียนโครงรางท่ีครบถวน คณาจารยประจําหลักสูตร 
3 2  การตั้งชื่อเรื่องงานวิจัยใหนาสนใจใฝคนควา คณาจารยประจําหลักสูตร 
4 2  การตรวจบทนําท่ีสมบูรณแบบ คณาจารยประจําหลักสูตร 

5 2  การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของจริง คณาจารยประจําหลักสูตร 

6 2  ระเบียบวิธีวิจัยท่ีถูกตอง คณาจารยประจําหลักสูตร 

7 2  ผลการวิจัยท่ีพึงประสงค คณาจารยประจําหลักสูตร 

8 2  การสังเคราะหองคความรูจากการวิจัย คณาจารยประจําหลักสูตร 

9 2  การสรุปอภิปราย ขอเสนอแนะ และบทคัดยอ คณาจารยประจําหลักสูตร 

10 2  สนทนาวาดวยการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

คณาจารยประจําหลักสูตร 

11 2  สอบวัดผลและประเมินผล คณาจารยประจําหลักสูตร 

 

๘. เกณฑสําหรับการฝกอบรม : 
๘.๑ เวลาท่ีเขาอบรมในแตละวัน กําหนดเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
๘.๒ ผูเขาอบรมตองมีชั่วโมงเขาอบรมไมนอยกวา ๘ คร้ังจึงจะถือวาผานหลักสูตร

หากไมไดเขาอบรมตรงตารางท่ีกําหนด ตองเปดฟงในภายหลังทุกคร้ัง 
๘.๓ ผูเขาอบรมตองสงงานทุกสัปดาหภายในวันท่ีอบรมหรือผอนผันไดไมเกินวัน

ถัดไปและตองสงงานใหครบ ๑๐๐ เปอรเซ็นตของเนื้อหาท่ีมีการอบรม 
๘.๔ ผูเขาอบรมจะไดรับวุฒิบัตรเมื่อผานกระบวนการโดยสมบูรณแลว 
๘.๕ ผูเขาอบรมชําระคาธรรมเนียมการอบรมชั่วโมงละ ๕๐ บาท รวม ๒๐ ชั่วโมง 

เปนเงินท้ังส้ิน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถวน) โอนเงินเขาบัญชีของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 
๙. ตัวช้ีวัด 
 ๙.๑ ผลผลิต 

๙.๑.๑ คณาจารยไดรับการพัฒนาในเร่ืองของเทคนิคการใหคําปรึกษา
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ผานระบบออนไลน 



๔๗ 

๙.๑.๒ คณาจารยผูเขารับการฝกอบรม มีทักษะความเชี่ยวชาญในฐานะ
อาจารยท่ีปรึกษาหรือผูควบคุมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธไดมากย่ิงขึ้น 
 
 ๙.๒ ผลลัพธ 

๙.๒.๑ คณาจารยระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศกวา ๑๐๐ 
รูปหรือคน สามารถควบคุมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๙.๒.๒ ทําใหนิสิตผูศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดมีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
เปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
๑๐. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑๐.๑ คณาจารยระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความตื่นตัวในการพัฒนา
ตนเองใหเปนผูท่ีมีความรู ความเขาใจในเทคนิคการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
มากย่ิงขึ้น 
 ๑๐.๒ คณาจารยระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานในการควบคุม
หรือใหคําปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธเปนไปในแนวทางเดียวกันแมจะอยูในภูมิภาคท่ี
หางไกลกัน 
 ๑๐.๓ องคความรูเกี่ยวกับเทคนิคการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
ไดรับการถายทอดในการจัดการความรูผานการฝกอบรมระบบออนไลนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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๕๓ 

 
 

 

 
บัญชีช่ือในการประชุม ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๖๓   
วันเสารที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ เปนตนไป 

ผานระบบออนไลน ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

 
 

บุคลากรสายผูบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
ท่ี ช่ือ-ฉายา/นามสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 
๑ รองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
 

๒ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.   ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กจพ./ 
ประธานหลักสูตร พธ.ด. กจพ. 

 

๓ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. ประธานหลักสูตร พธ.ม. กจพ.  
๔ พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กจพ.  

๕ พระสมนึก ธีรปฺโ เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

 

๖ ศาสตราจารย ดร.บุญทัน ดอกไธสง ประธานหลักสูตร ปร.ด. รปศ.  
๗ รองศาสตราจารย ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร ประธานหลักสูตร ปร.ด. รศ.  
๘ รองศาสตราจารย ดร.ธัชชนันท อิศรเดช ประธานหลักสูตร ร.ม.  
๙ รองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รปศ. 

ประธานหลักสูตร รป.ม. 
 

๑๐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รศ.  
๑๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รปศ.  
๑๒ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

รปศ. (นานาชาติ) 
 

บุคลากรสายวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
ท่ี ช่ือ-ฉายา/นามสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

๑ 
พระเมธีธรรมาจารย, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา/ 

อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 

๒ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๓ พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ผศ.ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  



๕๔ 

๔ พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๕ ศาสตราจารย ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ ์ อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๖ ศาสตราจารย ดร.กฤช  เพ่ิมทันจิตต อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๗ รองศาสตราจารย ดร.สมาน งามสนิท อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๘ รองศาสตราจารย ดร.อภินันท จันตะนี อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๙ รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร นิยมางกูร อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๑๐ รองศาสตราจารย ดร.พรรษา พฤฒยางกูร อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๑๑ รองศาสตราจารย ดร.วัชรินทร ชาญศิลป อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๑๒ รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๑๓ รองศาสตราจารย อนุภูมิ โซวเกษม อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๑๔ รองศาสตราจารย ดร.พิเชฐ ท่ังโต อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๑๕ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุวัต กระสังข อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๑๖ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐพล  เย็นใจมา หัวหนาภาครัฐศาสตร  
๑๗ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๑๘ ผูชวยศาสตราจารยชวัชชัย ไชยสา อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร  
๑๙ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๒๐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวชัชยั สมอเนื้อ อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร  
๒๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.หัฏฐกรณ แกนทาว อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร  
๒๒ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล ดีไทยสงค อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร  
๒๓ พระครูปลัดอุดร  ปริปุณฺโณ, ดร. อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร  
๒๔ พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร  
๒๕ อาจารย ดร.กาญจนา ดําจุติ อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร  
๒๖ อาจารย ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสนศรัทธา อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร  
๒๙ อาจารย ดร.อภิญญา ฉัตรชอฟา อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร  
๓๐ อาจารย ดร.บวร ขมชุณศรี อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร  
๓๑ อาจารย ดร.ปนัดดา รักษาแกว อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร  
๓๒ อาจารย ดร.สมบัติ นามบุรี อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

บุคลากรสายปฏิบัตกิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
ท่ี ช่ือ-ฉายา/นามสกุล ตําแหนง ลายเซ็น 
๑ พระนุชิต นาคเสโน นักจัดการงานท่ัวไป  
๒ นายสุภัทรชัย สีสะใบ นักวชิาการศึกษา  
๓ นางสาวสุมาลี บุญเรือง เจาหนาท่ีการเงินและบัญช ี  
๔ นางสาวกาญจนา บุญเรือง นักจัดการงานท่ัวไป  
๕ นายพลวัฒน สีทา นักวชิาการศึกษา  
๖ นายกรกต ชาบัณฑิต นักวชิาการศึกษา  
๗ นางสาวพัชรี หาลาง นักวิชาการการเงินและบัญช ี  
๘ นายสุทา ขอวาดกลาง พนักงานขับรถ  



๕๕ 
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