
 

 

 

รายงานการประชุม  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖1 

วันศุกรท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. 25๖๑ 

ณ หองประชุมชลบุรี อาคารเรียนรวมโซนบี  

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 
กรรมการท่ีมาประชุม 

๑. รศ.ประณต นันทิยะกุล    ประธานกรรมการ ประธานท่ีประชุม 

๒. รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูล   กรรมการ 

๓. ศ.ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์   กรรมการ 

๔. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร   กรรมการ 

๕. รศ.ดร.ธชัชนันท อิศรเดช   กรรมการ 

๕. ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต   กรรมการและเลขานุการ 

ผูเขาประชุม 

 นางสาวกาญจนา  บุญเรือง   เจาหนาท่ีประจําหลักสูตร 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐9.๓0 น. 

 เม่ือถึงเวลาประชุมและมีผูเขาประชุมครบองคประชุมแลว รศ.ประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรฯ ประธานท่ีประชุม นํากลาวบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นไดกลาวเปดประชุม พรอมท้ังดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

วาระท่ี ๑ เรื่อง แจงเพ่ือทราบ 

 ๑.๑ เรื่อง ประธานแจงเพ่ือทราบ 

1.1.1 เรื่อง แจงคําส่ังแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบและประจําหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร

ใหม พ.ศ. ๒๕๖๑) คณะสังคมศาสตร 

        รศ.ประณต นันทิยะกุล คณะกรรมการบริหารฯ ไดแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากมติสภา

มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดมีมติอนุมัติอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและประจําหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑) คณะสังคมศาสตร 

จํานวน ๖ คน ไดแก ๑. ผศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร ๒. รศ.ประณต นันทิยะกุล  ๓. อาจารย ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๔. ศ.ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ ๕. ผศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช ๖. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๖ 



-๒- 

 

 

 

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ สั่ง ณ วันท่ี ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสําเนาคําสั่งมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีแนบมาพรอมแลวนี้ 

                  จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

         ท่ีประชุมรับทราบ และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให รศ.ประณต นันทิยะกุล เปนประธานคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร และ อาจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เปน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมกา

บริหารหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

  1.1.๒  เรื่องปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

        รศ.ประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอวา เพ่ือใหการจัดการศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายของ

มหาวิทยาลัย จึงกําหนดปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2561 

รายละเอียดปรากฏตามปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีไดแนบมาพรอมแลวนี้ 

                  จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

         ท่ีประชุมรับทราบ 

  1.1.๓  เรื่องกิจกรรมเปดการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ของหลักสูตรระดับปริญญาโท 

        รศ.ประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจาก รศ.

ดร.สุรพล สุยะพรหม ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ไดแจงกับประธาน

หลักสูตรเก่ียวกับกิจกรรมเปดการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ของทุกหลักสูตรในระดับปริญญาโท ซ่ึงจะเปน

การแนะนําการจัดการเรียนการสอน และแนะนําคณาจารยประจําหลักสูตร ซ่ึงในปการศึกษานี้ไดกําหนดกิจกรรม

เปดการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 เปนวันท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ.2561 

                  จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

         ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  ไมมี 

 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ไมมี 

 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๔.1 เรื่องการรับสมัครนิสิตประจําปการศึกษา 2561 

 รศ.ประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอวา เพ่ือใหการจัดการศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายของ
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มหาวิทยาลัย จึงกําหนดรับสมัครนิสิตผูเขาศึกษาตอหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน ๔๐ รูป/คน ประจําป

การศึกษา 2561 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ท้ังนี้หลักสูตรนี้ เปดรับสมัครเปนปแรก 

                  จึงเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

         ท่ีประชุมมีมติเห็นขอบดังนี้  

๑. ใหรับนิสิตประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๓๕ รูปหรือคน ตามจํานวนท่ีสภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติและกําหนดไวใน มคอ.๒ 

๒. เพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย โดยมอบหมายให อาจารย ดร.ยุทธนา  

ประณีต กรรมการและเลขานุการ ไปดําเนินการจัดทําแผนประชมสัมพันธรับนิสิตใหม 

๓. ใหประชาสัมพันธเชิงรุกถึงศิษยเกาท่ีมีความประสงคจะศึกษาตอในจังหวัดท่ีใกลเคียงหรือ

ตามวิทยาเขตท่ีสนใจศึกษาตออีกชองทางหนึ่ง 

 

  ๔.๒ เรื่องเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกผูสมัครเขาเปนนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ภาควิชารัฐศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

รศ.ประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอวา เพ่ือใหการจัดการศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและ

นโยบายของมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกผูสมัครเขาเปนนิสิตประจําป

การศึกษา 2561 ตามเอกสารท่ีไดแนบมาพรอมแลวนี้ 

                  จึงเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

         ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ ใหเสนอรายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบและประจําหลักสูตร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิตทุกคน โดยมีผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

เปนประธาน ตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบคัดเลือกนิสิตตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

 ไมมี 

 

เม่ือดําเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแลว ประธานท่ีประชุมกลาวขอบคุณคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯและกลาวปดประชุมพรอมกับรวมกันบูชาพระรัตนตรัย 
 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.3๐ น. 
 

 

 

 

(รศ.ประณต นันทิยะกุล ) 
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ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

ประธานท่ีประชุม 

 

 

 

                  
       (ผศ.ดร.พรรษา  พฤฒยางกูร)                      (อาจารย ดร.ยุทธนา  ปราณีต) 

 กรรมการ                                           กรรมการและเลขานุการ                                          

ผูตรวจรายงานการประชุม                               ผูบันทึกรายงานการประชุม                  
    

 

 


