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ณ หองประชุมชลบุรี อาคารเรียนรวมโซนบี  

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 
กรรมการท่ีมาประชุม 

๑. รศ.ประณต นันทิยะกุล    ประธานกรรมการ ประธานท่ีประชุม 

๒. ผศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร   กรรมการ 

๓. ศ.ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์   กรรมการ 

๔. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร   กรรมการ 

๕. รศ.ดร.ธชัชนันท อิศรเดช   กรรมการ 

๕. อาจารย 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 แจงคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกผูสมัครเขาเปนนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ภาควิชารัฐศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

  รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ แจงวา เพ่ือใหการจัดการศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายของ

มหาวิทยาลัย จึงขอแจงคําสั่งคณะกรรมการสอบคัดเลือกผูสมัครเขาเปนนิสิตประจําปการศึกษา 2561 โดยมี

ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร เปนประธานกรรมการและอาจารยประจําหลักสูตรทุกทาน

เปนกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีไดแนบมาพรอมแลวนี้ 



-๒- 

 

 

 

                  จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

        ท่ีประชุมรับทราบ 

 

  



-๓- 

 

 

 

๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจงเพ่ือทราบ 

 1.2.1 เรื่อง จํานวนผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2561 

 อาจารย ดร.ยุทธนา  ปราณีต กรรมการและเลขานุการ ไดแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ไดประกาศรับสมัครผูสนใจเขาศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร

มหาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2561 ซ่ึงมีผูสนใจเขาสมัครท้ังสิ้นจํานวน ๑5 รูปหรือคน โดยแบงเปนบรรพชิต 

จํานวน ๑4 รูป และคฤหัสถ จํานวน 1 คน ซ่ึงจะสิ้นสุดการรับสมัครในวันท่ี ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 1.2.2 เรื่องกําหนดการสอบเขาศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2561 

อาจารย ดร.ยุทธนา  ปราณีต กรรมการและเลขานุการ  ไดแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากหลักสูตร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ไดกําหนดวันสอบขอเขียนเขาศึกษาในวันท่ี ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 และจะสอบ

สัมภาษณในวันท่ี 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖1 เม่ือวันศุกรท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1 

   ท่ีประชุมพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   ไมมี 

 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

  ๔.1 เรื่องการกําหนดภาระงานและรายวิชาท่ีจะบรรยายในภาคเรียนท่ี ๑ ประจําปการศึกษา 

2561 

 รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอวา เพ่ือใหการ

จัดการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและ

นโยบายของมหาวิทยาลัย จึงกําหนดภาระงานของอาจารยประจําและตารางสอนของหลักสูตรรัฐศาสตร

มหาบัณฑิต โดยถือเกณฑคนละไมนอยกวา ๓ รายวิชาหรือ ๑๐ หนวยกิต  

                  จึงเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

         ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในภาระงานของแตละทาน รวมท้ังรายวิชาท่ีไดมอบหมาย

ใหสอนในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 



-๔- 

 

 

 

  ๔.๒ เรื่อง กําหนดวันตรวจสอบแผนการเรียนรู มคอ.3 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561 

   รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา 

สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาภาคการศึกษาท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2561 และอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา

จะตองสง มคอ.3 ตามท่ีกําหนดคือกอนเปดภาคการศึกษาอยางนอย 15 วัน ดังนั้น เม่ืออาจารยผูสอนแตละ

รายวิชาไดสงมอบ มคอ.3 แลวจึงเห็นวาควรท่ีจะกําหนดวันตรวจสอบแผนการเรียนรู มคอ.3 ของภาคการศึกษาท่ี 

1 ปการศึกษา 2561 เพ่ือพิจารณาความสอดคลองของ มคอ.3 รวมกันเพ่ือเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการ

สอนและเพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหกําหนดวันตรวจแผนการเรียนรู มคอ.3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

ปการศึกษา 2561 ในวันศุกรท่ี ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 

๔.๓  เรื่อง กําหนดวันปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 

2561 

   รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอตอท่ี

ประชุมวา สืบเนื่องจากปการศึกษา 2561 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ไดเปดรับผูสนใจเขาศึกษาในหลักสูตร

และไดจัดสอบขอเขียนเพ่ือคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรในวันท่ี ๕ มิถุนายน พ.ศ. 2561 และจะสอบสัมภาษณใน

วันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ.2561 นี้ ดังนั้น เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการเปดภาคการศึกษาใหมและเพ่ือชี้แนะ

แนวทางการจัดการศึกษาใหแกนิสิตใหมประจําปการศึกษา 2561 จึงเห็นวาควรท่ีจะกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี

ในการจัดปฐมนิเทศการศึกษาประจําปการศึกษา 2561 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติกําหนดวันปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันท่ี 1๓-1๔ กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ วัดหาดจาวสําราญ ตําบลหาดจาว 

อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี

 

   4.๔ เรื่อง การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ประจําปการศึกษา 2561 

  รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา 

สืบเนื่องจากหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑) ไดกําหนดไวใน มคอ.๒ เก่ียวกับการ

เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนิสิตในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ซ่ึงระบุไววาตองมีการจัดการอบรม

เตรียมความพรอมใหแกนิสิตท่ีเขาใหม ๓ เรื่อง ประกอบดวย ๑) อบรมปรับพ้ืนฐานความรูเฉพาะสาขาวิชา ๒) 

อบรมปรับพ้ืนฐานดานการวิจัย และ ๓) อบรมปรับพ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษ ดังนั้นเพ่ือใหการเตรียมความพรอม

กอนเขาศึกษาดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา จึงเห็นวาควรท่ีจะมีการ

กําหนดผูรับผิดชอบในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาดังกลาว  



-๕- 

 

 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติกําหนดวันจัดโครงการอบรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในแก

นิสิตในวันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 โดยมอบหมายในการอบรมดังนี้ 

  - การอบรมหมวดทฤษฎี มอบหมายให รศ.ประณต นันทิยะกุล และ อาจารย ดร.ยุทธนา  

ปราณีต เปนผูบรรยาย 

  - การอบรมในหมวดวิจัย มอบหมายให ศ.ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ และ ผศ.ดร.พรรษา พฤฒยาง

กูร เปนผูบรรยาย 

  - การอบรมในหมวดภาษาอังกฤษ มอบหมายให ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร และ ผศ.ดร.ธัชช

นันท อิศรเดช เปนผูบรรยาย 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

 ไมมี 

 

เม่ือดําเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแลว ประธานท่ีประชุมกลาวขอบคุณคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯและกลาวปดประชุมพรอมกับรวมกันบูชาพระรัตนตรัย 
 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.3๐ น. 
 

 

 

 

(รศ.ประณต นันทิยะกุล ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

ประธานท่ีประชุม 

 

 

 

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

 กรรมการ                                           กรรมการและเลขานุการ                                          

ผูตรวจรายงานการประชุม                               ผูบันทึกรายงานการประชุม                  
    

 

 


