
 หน้า 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพ่ือทราบ  

๑.๑.๑ เรื่อง การจบการศึกษาของนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ๒ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเน่ือง ๒ 

๓.๑ เรื่อง การไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

๒ 

๓.๒ เรื่อง การด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ๒ 
๓.๓ เรื่อง ติดตามการท า มคอ.๓ ของหลักสูตรฯ ๓ 
๓.๔ เรื่อง การท าตารางสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๓ 
๓.๕ เรื่อง ติดตามการรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา  
๔.๑ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการท าบุญฉลองปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๔ 
๔.๒ เรื่อง กรอบแนวทางก าหนดทิศทางการด าเนินงานการจัดการศึกษาระดับปริญญา

เอก 
๔ 

๔.๓ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะ
สังคมศาสตร์ 

๕ 

๔.๔ เรื่องการจัดท า มคอ. ๕ ของหลักสูตร ๕ 
๔.๕ เรื่อง โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ๕ 
๔.๖ เรื่อง โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ของนิสิต ๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ  ๖ 
  

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๘ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพ่ือทราบ ๘ 

๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพ่ือทราบ ๘ 
๑.๑.๑ การเข้าร่วมกิจกรรมวันบูรพาจารย์ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ๘ 
๑.๑.๒ การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ๙ 
๑.๑.๓ ขอเชิญเข้าร่วมการวางศิลาฤกษ์อาคารหน่วยวิทยบริการ ๙ 

๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจ้งเพ่ือทราบ  
๑.๒.๑ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาการจัดการ

เชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๙ 

๑.๒.๒ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๙ 

๑.๒.๓ เรื่อง เรื่อง ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ๑๐ 
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ของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

๑.๒.๔ เรื่อง ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของ
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๑๐ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ๑๐ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเน่ือง  

๓.๑ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ 

๑๑ 

๓.๒ เรื่อง การด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ๑๑ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา  

๔.๑ เรื่อง ก าหนดวันจัดโครงการเทคนิคการท าวิจัยและวิทยานิพนธ์ ๑๒ 
๔.๒ เรื่อง ก าหนดวันจัดโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๑๒ 

๔.๓ เรื่อง ก าหนดวันจัดโครงการปฐมนิเทศการศึกษา ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๑๒ 

๔.๔ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร 
ครั้งที่ ๓ 

๑๓ 

๔.๕ แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาและมอบหมายหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาแก่
นิสิต 

๑๓ 

๔.๖ การคัดลอกผลงานทางวิชาการของนิสิต ๑๔ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ  ๑๔ 
  

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๑๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพ่ือทราบ ๑๕ 

๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพ่ือทราบ ๑๕ 
ไม่มี  

๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจ้งเพ่ือทราบ ๑๕ 
๑.๒.๑ เรื่อง พิธีปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๑๕ 

๑.๒.๒ เรื่อง การส่งบุคลากรเข้าอบรมโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ๑๖ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ๑๖ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเน่ือง ๑๖ 

๓.๑ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ 

๑๖ 

๓.๒ เรื่อง การด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ๑๗ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา ๑๗ 



 หน้า 
๔.๑ เรื่อง ผู้รับผิดชอบโครงการในงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒ ๑๗ 
๔.๒ เรื่อง ติดตามรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. ๕) ๑๘ 
๔.๓ เรื่อง การจัดท า มคอ. ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑๙ 
๔.๔ เรื่อง การจัดตารางเรียนตารางสอน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ   
๕.๑ เรื่ อง  ปรั บปรุงประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา รัฐศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์ 
๒๐ 

  

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ๒๑ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพ่ือทราบ ๒๑ 

๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพ่ือทราบ ๒๑ 
๑.๑.๑ เรื่อง มจร ต้อนรับการตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
๒๑ 

๑.๑.๒ เรื่อง แจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ 

๒๒ 

๑.๑.๓ เรื่อง การแต่งต้ังต าแหน่งทางวิชาการแก่คณาจารย์ประจ าภาควิช า
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

๒๒ 

๑.๑.๔ เรื่อง ก าหนดการประชุมหัวหน้าโครงการวิจัยและนักวิจัยที่ได้รับอนุมัติ
โครงการวิจัยของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ 

๒๒ 

๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจ้งเพ่ือทราบ ๒๓ 
ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ ๒๓ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเน่ือง ๒๓ 

๓.๑ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ 

๒๓ 

๓.๒ เรื่อง การด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ๒๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา  

๔.๑ เรื่อง ก าหนดวันประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ประจ าเดือน 

๒๖ 

๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติก าหนดวันจัดโครงการคลินิกวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

๒๗ 

๔.๓ เรื่อง ประกาศเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๒๗ 
๔.๔ เรื่อง  ขออนุมัติ โคร งการประชาสัมพันธ์ และแนะแนวกา รศึกษาหลั กสูตร

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
๒๘ 

๔.๕ เรื่อง การจัดท า คู่มือท าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ หลักสูตร ๒๘ 



 หน้า 
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

๔.๖ เรื่อง โครงการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ปีที่ ๘ ๒๘ 
๔.๗ เรื่อง โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ และศึกษาดูงาน ณ ประเทศ

ราชอาณาจักรกัมพูชา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

๒๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ  ๒๙ 
ไม่มี  

  

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๓๑ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพ่ือทราบ ๓๑ 

๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพ่ือทราบ ๓๑ 
๑.๑.๑ เรื่อง การโครงการเดินธุดงค์ – ธรรมยาตรา ปีที่ ๘ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๓๑ 

๑.๑.๒ เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓๒ 

๑.๑.๓ เรื่อง แจ้งการด าเนินการท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยของหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศา สตร์ จ านวน
ทั้งสิ้น ๒๓ โครงการ 

๓๒ 

๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจ้งเพ่ือทราบ ๓๒ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ ๓๒ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเน่ือง ๓๓ 

๓.๑ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ 

๓๓ 

๓.๒ เรื่อง การด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ๓๔ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา ๓๕ 

๔.๑ เรื่อง โครงการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

๓๕ 

๔.๒ เรื่อง การจัดท าระบบการศึกษาออนไลน์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

๓๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ  ๓๖ 
  

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ๓๘ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพ่ือทราบ ๓๘ 

๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพ่ือทราบ ๓๘ 
๑.๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัวโควิด-๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๓) 
๓๘ 



 หน้า 
๑.๑.๒ เรื่อง การท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น ๒๓ 
โครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

๓๙ 

๑.๑.๓ เรื่อง แต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๓๙ 
๑.๑.๔ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ๓๙ 
๑.๑.๕ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าระบบการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
๔๐ 

๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจ้งเพ่ือทราบ ๔๐ 
๑.๒.๑ เรื่อง แจ้งสรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๔๐ 

๑.๒.๒ เรื่อง แจ้งสรุปผลความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพหลักสูตรหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

๔๐ 

๑.๒.๓ เรื่อง แจ้งสรุปผลความพึงพอใจของอาจารย์ ต่อคุณภาพหลักสูตรหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

๔๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ ๔๑ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเน่ือง ๔๑ 

๓.๑ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ 

๔๑ 

๓.๒ เรื่อง การด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ๔๒ 
๓.๓ เรื่อง การจัดระบบการศึกษาที่ให้เข้าถึงฐานข้อมูลสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ และ

ดุษฎีนิพนธ์ 
๔๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา ๔๓ 
๔.๑ เรื่อง การจัดเตรียมความพร้อมระบบออนไลน์เพ่ือการการประชุมวิชาการที่มี

รายงานการประชุม (Proceedings) ในวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
๔๓ 

๔.๒ เรื่อง การบรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ฉบับปี ๒๕๖๔ 

๔๔ 

๔.๓ เรื่อง การส่งประเมินผลภาคการศึกษาที่ ๒ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๔๔ 

๔.๔ เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๔๔ 

๔.๕ เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัวโควิด-๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่๓) ในข้อการ
ท าความสะอาดบริเวณพ้ืนส านักงาน 

๔๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ  ๔๕ 
๕.๑ เรื่อง ก าหนดวันตรวจประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๔๕ 



 หน้า 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
 



 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดี ท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ห้องชลบุรี) อาคารเรียนรวมโซนบี  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
๒ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.ม./พธ.ด.(กจพ.) 
๓ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.ม./พธ.ด.(กจพ.) 
๔ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.ม./พธ.ด.(กจพ.) 
๕ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.ม./พธ.ด.(กจพ.) 
๖ อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.ม./พธ.ด.(กจพ.) 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
๗ นายสุภัทรชัย สีสะใบ นักวิชาการศึกษา 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 เม่ือถึงเวลาประชุม และมีผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมอาราธนาพระสงฆ์
กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย และได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพ่ือทราบ 
 ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
  ๑.๑.๑ เรื่อง การจบการศึกษาของนิสิตหลักสูตร บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
  พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ แจ้งที่ประชุมว่า 
จากที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดวันรับปริญญาขึ้นในวันที่ ๑๒-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในคราวประชุม
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมานั้น บัณฑิตวิทยาลัยไ ด้อนุมัติ



๒ 
 
ให้นิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยหลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดกาเชิงพุทธ 
จ านวน ๓๓ รูป หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จ านวน ๑๗ รูป และ
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพ่ือทราบ 
  ไม่มีการแจ้งในท่ีประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ 

อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  น าเสนอที่ประชุมหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่  ๓ เม่ือวันที่ ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๖๒ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอ
ต่อที่ประชุมนี้แล้ว 

 
 จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไข จึงรับรองรายการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเน่ือง 
 ๓.๑ เรื่อง การไปศึกษาดูงานท่ีประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันท่ี ๑๒-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอว่า นิสิตหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธจ าเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 
๑๒-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๒๕ รูป โดยมีขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและขออนุมัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตรร่วมเดินทางต่อมหาวิทยาลัยตามล าดับ 

จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
 ๑.ให้นายสุภัทรชัย สีสะใบ นักวิชาการศึกษา จัดท าเอกสารโครงการเสนอผู้อ านวยการ
หลักสูตรลงนามเพ่ือขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
 ๒. มอบหมายให้ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมเดินทางไปศึกษา
ดูงานพร้อมกับนิสิตในวันท่ี ๑๒-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

๓.๒ เรื่อง การด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอว่า การจัดการศึกษา
สัมมนา ศึกษาดูงานภายในประเทศ โดย (๑) ร่วมจัดสัมมนาประกอบรายวิชาการปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ 
จัดสัมมนาเรื่อง “บทบาทบัณฑิต มจร กับการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ” ที่วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี  (๒)  
ศึกษาดูงานบ้านพระธาตุ อ าเภอด าเนินสะดวก (๓) ศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของวัดใน
พระพุทธศาสนา ที่พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  (๔) ศึกษาแนวทางวิถีพุทธเกษตร -



๓ 
 
ตลาดวัดอินทาราม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และในส่วนของคณาจารย์ พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ
,ดร. คณาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการ
งานวิจัย” (Research Manager: RM) รุ่นที่ ๑๕ ในวันที่ ๒๑-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ชั้น ๓ ห้องบุหลัน
พิทักษ์พล อาคารอมรภูมิรัตน์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร 

จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 
 ๓.๓ เรื่อง ติดตามการท า มคอ.๓ ของหลักสูตรฯ 
 อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอว่า  ในการประชุมครั้งที่
ผ่านมาทางหลักสูตรได้มีมติให้อาจารย์ผู้สอน จัดท า มคอ. ๓ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ประกอบด้วย 
 ก) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

รายวิชา ผู้สอน 
๖๑๔ ๑๐๑ พ้ืนฐานทางการจัดการ (๓)(๓-๐-๖) พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 

ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
๖๑๔ ๑๐๒ การจัดการในพระไตรปิฎก (๓)(๓-๐-๖) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
๖๑๔ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเชิงพุทธ (๓)(๓-๐-๖) พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. 
๖๑๔ ๑๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ ๓(๓-๐-๖) พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
๖๑๔ ๑๐๔ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ๓(๓-๐-๖) พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
 ข) หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

รายวิชา ผู้สอน 
๘๐๔ ๑๐๑ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์   พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 

ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
๘๐๔ ๑๐๒ เทคนิคการวิจัยชั้นสูงทางการจัดการ   พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
๘๐๔ ๑๐๓ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย    พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
๘๐๔ ๑๐๔ สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ    พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. 

จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 
 ๓.๔ เรื่อง การท าตารางสอน ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอว่า  ในการประชุมครั้งที่
ผ่านมาทางหลักสูตรได้มีมติให้จัดท าตารางเรียนตารางสอน ภาคการศึกษาที่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาแล้วนี้ 

จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบตามท่ีเสนอ 



๔ 
 
 ๓.๕ เรื่อง ติดตามการรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอว่า  ในการประชุมครั้งที่
ผ่านมาทางหลักสูตรได้มีในทบทวนสภาพปัญหา อุปสรรคในการรับสมัครนิสิตใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๒ และ
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบการรับสมัครนิสิตใหม่ ในอนาคต รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาแล้วนี้ 

จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบตามท่ีเสนอและน าผลการปรับปรุงแก้ไขระบบการรับสมัครนิสิต
ใหม่เพ่ือเสนอหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการท าบุญฉลองปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอในที่ประชุมว่า ก่อน
พิธีรับปริญญาของมหาวิทยาลัยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษาจะจัดให้มีการท าบุญแก่นิสิต
ดุษฎีบัณฑิต ที่ส าเร็จการศึกษาในปีนั้นๆ และท่านอธิการบดีได้ก าหนดวันที่ ๘ พฤษภาคม เป็นวันจัดงาน
ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้เพ่ือความเรียบร้อยจึงเสนอที่ประชุมเตรียมความพร้อมงานดังกล่าว 
  
 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังน้ี 
 ๑. มอบหมายให้เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการเตรียมงานดังกล่าวให้
โดยให้ก าหนดผู้รับผิดชอบและติดตามงานตลอดเวลา 
 ๒. ให้คณาจารย์ผู้เข้าร่วมงานแต่งชุดครุยวิทยาฐานะตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  
 ๔.๒ เรื่อง กรอบแนวทางก าหนดทิศทางการด าเนินงานการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประธานในที่ประชุมได้
เสนอที่ประชุมว่า ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๙๑(๒)/ว ๓๔๗ เรื่อง แนวทางในการจัดการศึกษาระดับปริญญา
เอก ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือให้การบริหารงานของ
หลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามแนวทางในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงเสนอจัดท าแผนการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังน้ี 
 มอบหมายให้ อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  จัดท าร่าง
ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนประจ าหลักสูตรให้ผู้อ านวยการหลักสูตรพิจารณา และเสนอต่อ
อธิการบดีลงนามแต่งต้ังต่อไป 
 
 
 



๕ 
 
 ๔.๓ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประธานในท่ีประชุมได้
เสนอท่ีประชุมว่า หลังจากที่หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครบตาม
ระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และจักมีการเข้าตรวจเพ่ือประกันคุณภาพ
การศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาขึ้นช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ นี้ ด้วยเหตุนี้หลักสูตรจึงควรมีการรวบรวม
เอกสารท ารายงานการประเมินตนเอง (CSR) ของแต่ละหลักสูตร 
 จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังน้ี 
 ให้แต่ละหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (CSR) และให้ผู้มีรายชื่อดังน้ีเป็นผู้ตรวจ 
  - ศาสตราจารย์ พลต ารวจโทหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย  
  - รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี 
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี 
 ออกประกาศหลักสูตรมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการรวบรวมเอกสารประกอบรายงานการประเมินตนเอง (CSR) แต่ละองค์ประกอบ 
 
 ๔.๔ เรื่องการจัดท า มคอ. ๕ ของหลักสูตร 
 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประธานในท่ีประชุมได้
เสนอท่ีประชุมว่า หลังจากที่คณาจารย์ท าการเรียนการสอนในแต่ละวิชาเรียบร้อยแล้ว ขอให้จัดท า มคอ. 
๕ ภายใน ๑๕ วันหลังจากท าการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
 ให้คณาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ. ๕ ให้แล้วเสร็จหลังจากท าการสอนแล้ว ไม่เกิน ๑๕ วัน โดย
มอบหมายให้ นายสุภัทรชัย สีสะใบ นักวิชาการศึกษาเป็นผู้รวบรวมและน าเสนอคณะกรรมก าร
บริหารหลักสูตรต่อไป 
 
 ๔.๕ เรื่อง โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประธานในท่ีประชุมได้
เสนอท่ีประชุมว่า เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรฯ เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึง
เห็นสมควรจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
 ให้ด าเนินการตามท่ีเสนอ โดยเลือกเอาวัดบางอ้อยช้าง จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานท่ี
ปฐมนิเทศในปีน้ี และมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว และนายสุภัทรชัย สีสะใบ 
นักวิชาการศึกษา เป็นผู้ด าเนินการ 
 
 



๖ 
 
 ๔.๖ เรื่อง โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ของนิสิต 

 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประธานในท่ีประชุมได้
เสนอท่ีประชุมว่ากระบวนการรับนิสิตนั้นได้พบปัญหาอย่างน้อย ๓ ข้อคือ ๑) นิสิตแรกเข้าขาดความรู้
พ้ืนฐานในสาขาวิชา ๒) นิสิตแรกเข้าขาดความรู้ในการวิจัย และ ๓) นิสิตแรกเข้าขาดความรู้และทักษะ
ภาษอังกฤษ 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑) จัดอบรมปรับพ้ืนฐานในสาขาวิชา  
๒) จัดอบรมวิชาการวิจัยโดยจัดอาจารย์ท่ีปรึกษาให้เป็นกรณีพิเศษ  และ  
๓) จัดอบรมภาษาอังกฤษพ้ืนฐานส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท และสร้างความคุ้นเคยกับ

ภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสารภาษาอังกฤษประกอบการสอน โดยการด าเนินการจัดอบรมท้ัง ๓ ข้อน้ัน
หลักสูตรได้ด าเนินการดังน้ี 

- ขออนุมัติโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  และได้รับอนุมัติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยให้ด าเนินการได้เมื่อวันท่ี ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ และทางหลักสูตรได้ด าเนินการจัด
อบรมดังน้ี 

๑) จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนิสิตในหลักสูตรซ่ึงจะเพ่ือเพ่ิมทักษะ
พ้ืนฐานทางด้านการจัดการ ในวันท่ี ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซ่ึงมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการ
บรรยายประกอบด้วย ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว และ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร. 

๒) จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนิสิตในหลักสูตรซ่ึงจะเพ่ือเพ่ิมทักษะ
พ้ืนฐานทางด้านการวิจัย ในวันท่ี ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซ่ึงมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการบรรยาย
ประกอบด้วย พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.  พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.   

๓) จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนิสิตในหลักสูตรซ่ึงจะเพ่ือเพ่ิมทักษะ
พ้ืนฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซ่ึงมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการ
บรรยายคือ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ดร.  พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. 

ในการจัดฝึกอบรมในการเพ่ิมทักษะท้ังสามทักษะดังกล่าวน้ัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
หมวดได้มีการทดสอบศักยภาพของผู้เข้าอบรมโดยถามตอบและให้ท าบททดสอบ ซ่ึงผู้เข้าร่วมอบรม
ท้ังหมด ผ่านการประเมินของอาจารย์ผู้รับผิดชอบทุกคน พร้อมท่ีจะเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ  
 ไม่มีการเสนอในท่ีประชุม 
 เม่ือด าเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว  ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้บริหาร 
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ และกล่าวปิดการประชุมพร้อมทั้งอาราธนาพระสงฆ์กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
 



๗ 
 
 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
 

(อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว) 
เลขานุการคณะกรรรมการบริหารหลักสูตร 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
 

(พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.) 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 



 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ 

วันจันทร์ ท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมชลบุรี อาคารเรียนรวมโซนบี ชั้น ๕ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
๒ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.ม./พธ.ด.(กจพ.) 
๓ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.ม./พธ.ด.(กจพ.) 
๔ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.ม./พธ.ด.(กจพ.) 
๕ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.ม./พธ.ด.(กจพ.) 
๖ อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.ม./พธ.ด.(กจพ.) 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
๗ นายสุภัทรชัย สีสะใบ นักวิชาการศึกษา 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 เม่ือถึงเวลาประชุม และมีผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมกล่าวน าบูชาพระ
รัตนตรัย และได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพ่ือทราบ 
 ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
  ๑.๑.๑ การเข้าร่วมกิจกรรมวันบูรพาจารย์ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้แจ้งต่อที่
ประชุมว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จากวันบูรพาจารย์ประจ าปี  พ.ศ. 
๒๕๖๒ ขึ้นในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ดังนั้น จึงแจ้งที่ประชุม
เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว 
  จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 



๙ 
 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
  ๑.๑.๒ การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ 

          พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ได้แจ้งต่อที่
ประชุมว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดหลักสูตรอบรม จิตอาสา ๙๐๔ ขึ้น
ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือเชิญคณาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วม 
การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ในครั้งนี้ด้วยโดย ให้ทุกท่านแต่งกายใส่เสื้อเหลือง 
  จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 

 
๑.๑.๓ ขอเชิญเข้าร่วมการวางศิลาฤกษ์อาคารหน่วยวิทยบริการ 

          พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ได้แจ้งต่อที่
ประชุมว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะได้จัด พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารส านัก
วิทยบริการในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแจ้งผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกคนได้เข้าร่วม
กิจกรรมพิธีการวางศิลาฤกษ์ ในวันดังกล่าวโดย พิธีจะเริ่มต้ังแต่เวลา ๐๙:๐๐ น. เป็นต้นไป 
  จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 ๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจ้งเพ่ือทราบ 
  ๑.๒.๑ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า 
สืบเนื่องจากหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้ประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ซ่ึงได้ด าเนินการสอบข้อเขียนในวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๔ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ดังเป็นที่ทราบแล้วนั้น บัดนี้ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตร
ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงมีผู้สอบผ่านทั้งสิ้นจ านวน ๒๒ รูปหรือคนเป็นพระภิกษุจ านวน ๒๑ รูป 
และคฤหัสถ์จ านวน ๑ คน  

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 ๑.๒.๒ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า 
สืบเนื่องจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้ประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ซ่ึงได้ด าเนินการสอบข้อเขียนในวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๓ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ดังเป็นที่ทราบแล้วนั้น บัดนี้ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตร
ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงมีผู้สอบผ่านทั้งสิ้นจ านวน ๒๓ รูป  



๑๐ 
 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 ๑.๒.๓ เรื่อง เรื่อง ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของ
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า 
สืบเนื่องจากเม่ือวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ๑) รศ.ดร.วันทนีย์ แสนภักดี  ประธานกรรมการ ๒) รศ.สยาม 
ด าปรีดา กรรมการ ๓) ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง กรรมการและเลขานุการ ซ่ึงผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของหลักหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ได้คะแนน ๔.๐๒ จากคะแนนเต็ม ๕ 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 ๑.๒.๔ เรื่อง ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของ
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว เลขานุการคณะกรรมการบริหารห ลักสูตรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า 
สืบเนื่องจากเม่ือวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ๑) รศ.ดร.วันทนีย์ แสนภักดี  ประธานกรรมการ ๒) รศ.สยาม 
ด าปรีดา กรรมการ ๓) ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง กรรมการและเลขานุการ ซ่ึงผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของหลักหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ได้คะแนน ๔.๑๙ จากคะแนนเต็ม ๕ 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒  

อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ น าเสนอรายงานการประชุม
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมนี้แล้ว 
 จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
  
 
 
 
 



๑๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเน่ือง 

๓.๑ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
 อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ได้แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่อง
จากที่หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ตามที่ได้แจ้งในที่ประชุมในครั้งที่ผ่านมาแล้วนั้น บัดนี้นิสิตได้เข้าสู่กระบวนการเรียน
การการสอนของหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในปัจจุบันหลักสูตรได้มีการเรียนการสอนและก ากับ
ดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) นิสิตหลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๗ มีทั้งหมด ๑๙ รูป 
  - ยังไม่ได้สอบหัวข้อ ๑ รูป 
  - สอบดุษฎีพิจารณ์ ๕ รูป 
  - อยู่ในช่วงเก็บข้อมูลวิจัย ๑๓ รูป 
  - เข้าพบที่ปรึกษาเพ่ือรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนินพธ์ ทุกวันพฤหัสบดี-วันศุกร์ 
 ๒) นิสิตหลักสูตรพธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๘ มีทั้งหมด ๑๙ รูป 
  - จบภาคทฤษฎีวันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๒ ที่ผ่านมา 
  - ก าหนดสอบวัดความรู้ภาษาบาลี ๒๖ ก.ค. ๖๒ 
  - ก าหนดการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ต้นเดือน ส.ค. ๖๒ 
 ๓) นิสิตหลักสูตรพธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๙ มีทั้งหมด ๒๓ รูป 
  - สอบ MCU-GET ครบทั้ง ๒๓ รูป 
  - เริ่มเรียน MCU ๐๐๕ วันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๒ 
 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
 
 ๓.๒ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ได้แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่อง
จากที่หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ตามที่ได้แจ้งในที่ประชุมในครั้งที่ผ่านมาแล้วนั้น บัดนี้นิสิตได้เข้าสู่กระบวนการเรียน
การการสอนของหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในปัจจุบันหลักสูตรได้มีการเรียนการสอนและก ากับ
ดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) นิสิตหลักสูตรพธ.ม. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๑๑ มีทั้งหมด ๑๔ รูป 
  - จบภาคทฤษฎีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  - สอบผ่านMCU๐๐๓-MCU๐๐๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  - สอบประมวลความรู้ภาคทฤษฎีและปากเปล่า เม่ือวันที่ ๒ - ๓ ก.ค. ๖๒ 
  - ผู้ที่สอบผ่านประมวลความรู้ (๑๑รูป)นัดส่งเอกสารขอสอบ ๓ บทในวันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๒ 
  - เข้าพบที่ปรึกษาเพ่ือรายงานความก้าวหน้าสารนิพนธ์ ทุกวันพุธ 
 ๒) นิสิตหลักสูตรพธ.ม. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๑๒ มีทัง้หมด ๒๒ รูป/คน 
  - อยู่ในช่วงการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ 
  - ก าหนดให้เรียนภาษาอังกฤษ MCU ๐๐๓ ปลายเดือน ก.ค. (ประสานสถาบันภาษา
แล้ว) 



๑๒ 
 
 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ เรื่อง ก าหนดวันจัดโครงการเทคนิคการท าวิจัยและวิทยานิพนธ์ 
 อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ได้เสนอที่ประชุมว่า ตามที่
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้ขออนุมัติมหาวิทยาลัยจัดโครงการเทคนิค
การท าวิจัยและวิทยานิพนธ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเชิงปฏิบัติการ เน้นถึง
กระบวนการท าวิจัยและวิทยานิพนธ์ต้ังแต่เริ่มจนถึงขั้นตอนการเขียนบทความ ได้ก าหนดไว้ ๔ ครั้ง และ
ได้จัดไปแล้ว ๑ ครั้งส าหรับคณา จารย์ และเหลื ออีก ๓ ครั้ง เพ่ือให้โครงการดังกล่าวบรรลุตา ม
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ จึงเสนอที่ประชุดเพ่ือพิจารณาวันในการโครงการที่เหลือจ านวน ๓ ครั้งต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว ด าเนินการในส่วนท่ีเหลืออีก 

๓ ครั้งโดยมอบให้ ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นผู้ก ากับดูแล 
 
๔.๒ เรื่อง ก าหนดวันจัดโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ได้เสนอที่ประชุมว่า ตามที่
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้เปิดรับนิสิตประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับปริญญาเอก และมีผู้สอบผ่านเป็นทีเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้เป็นไปเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรม การ
การอุดมศึกษาก าหนดไว้ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษานั้นๆต้องมีการเตรียมความพร้อมส า
นิสิต จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดวันจัดโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตก่อนเปิดภาค
การศึกษา ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาก าหนดวันต่อไป 
 
๔.๓ เรื่ อง ก าหนดวันจัดโครงการปฐมนิเทศการศึกษา ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ได้เสนอที่ประชุมว่า ตามที่
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้เปิดรับนิสิตประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับปริญญาเอก และมีผู้สอบผ่านเป็นทีเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้เป็นไปเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนดไว้ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดวันจัดโครง การปฐมนิเทศการศึกษา 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติก าหนดวันปฐมนิเทศระดับปริญญาเอก ๓๐ -๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ณ วัดหนองหอย จังหวัดราชบุรี 



๑๓ 
 

 
๔.๔ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งท่ี ๓ 

 อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  เสนอที่ประชุมว่าตามที่
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์จัดโครงการการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่  ๓ ตามบันทึกข้อความที่ ศธ. ๖๑๐๕.๒/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพ่ือให้การจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ได้วางไว้ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาในการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการดังกล่าว ต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว กรรมการและเลขานุการ

ด าเนินโครงการฯ จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมความพร้อม 
 
 ๔.๕ แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาและมอบหมายหน้าท่ีในการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาแก่นิสิต 
 อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอที่ประชุมว่า  เพ่ือให้การ
บริหารจัดการหลักสูตรฯ เก่ียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ รวมถึงการควบคุมดูแลนิสิต
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรให้มีการแต่งต้ัง
อาจารย์ที่ปรึกษา (ชั่วคราว) เพ่ือดูและนิสิต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาแล้วนี้ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

๑) พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. ดูแลนิสิต จ านวน ๓ รูป  
๒) พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร.  ดูแลนิสิต จ านวน ๑ รูป  
๓) พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร.  ดูแลนิสิต จ านวน ๓ รูป 
๔) พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ดร. ดูแลนิสิต จ านวน ๒ รูป   
๕) พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, ผศ.ดร.  ดูแลนิสิต ดูแลนิสิต จ านวน ๑ รูป   
๖) ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว ดูแลนิสิต ดูแลนิสิต จ านวน ๓ รูป 
ซ่ึงอาจารย์ท่ีปรึกษาดังกล่าวมีหน้าท่ี ดังน้ีคือ 
๑) ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการเรียนการสอนท่ัวไป 
๒) ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการท าสารนิพธ์หรือสารนิพนธ์ 
๓) จัดท าตารางปฏิทินให้ค าปรึกษาแก่นิสิต และจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาเสนอต่อ

ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรทุก ๑ เดือน ตลอดปีการศึกษา 
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

๑) พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. ดูแลนิสิต จ านวน ๔ รูป  
๒) พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร.  ดูแลนิสิต จ านวน ๓ รูป  
๓) พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร.  ดูแลนิสิต จ านวน ๔ รูป 
๔) พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. ดูแลนิสิต จ านวน ๓ รูป   
๕) พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, ผศ.ดร.  ดูแลนิสิต ดูแลนิสิต จ านวน ๔ รูป   
๖) ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว ดูแลนิสิต ดูแลนิสิต จ านวน ๔ รูป 
ซ่ึงอาจารย์ท่ีปรึกษาดังกล่าวมีหน้าท่ี ดังน้ีคือ 



๑๔ 
 

๑) ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการเรียนการสอนท่ัวไป 
๒) ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการท าดุษฎีนิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
๓) จัดท าตารางปฏิทินให้ค าปรึกษาแก่นิสิต และจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาเสนอต่อ

ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรทุก ๑ เดือน ตลอดปีการศึกษา 
 
 ๔.๖ การคัดลอกผลงานทางวิชาการของนิสิต 
 อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  เสนอที่ประชุมว่า  สืบเนื่อง
จากมหาวิทยาลัยโดยบัณฑิตวิทยาลัยที่ก ากับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ได้ออกประกาศว่าด้วยเรื่องการคัดลอกผลงานทางวิชาการ จึงท าให้นิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรนั้นเกิดความ
ไม่แน่ใจในการจัดท ารายงานการวิจัย  ด้วยเหตุผลที่ว่านิสิ ตไม่เข้าใจในร ะบบการตรวจสอบของ
กระบวนการดังกล่าวและข้อห้ามปลีกย่อยต่าง ๆ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

(๑) ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขอระเบียบการในเรื่อง
ดังกล่าวให้แก่นิสิตในหลักสูตร  

(๒) ให้นิสิตในหลักสูตรในโปรแกรมป้องกันการคัดลอก (อักขราวิสุทธ์ิ) ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ี
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หรือสาระนิพนธ์ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ  
 - ไม่มี 

 เม่ือด าเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้บริหาร 
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ และกล่าวปิดการประชุมพร้อมทั้งอาราธนาพระสงฆ์กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
 

(อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว) 
เลขานุการคณะกรรรมการบริหารหลักสูตร 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
 

(พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.) 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

 



 
รายงานการประชุม 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ 
วันศุกร์ท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ห้องชลบุรี) อาคารเรียนรวมโซนบี  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
๒ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.ม./พธ.ด.(กจพ.) 
๓ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.ม./พธ.ด.(กจพ.) 
๔ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.ม./พธ.ด.(กจพ.) 
๕ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.ม./พธ.ด.(กจพ.) 
๖ อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.ม./พธ.ด.(กจพ.) 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
๗ นายสุภัทรชัย สีสะใบ นักวิชาการศึกษา 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 เม่ือถึงเวลาประชุม และมีผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมกล่าวน าบูชาพระ
รัตนตรัย และได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพ่ือทราบ 
 ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
  ไม่มี 
 
 ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพ่ือทราบ 

๑.๒.๑ เรื่อง พิธีปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

  อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ได้แจ้งที่ประชุมเรื่องพิธีปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์



๑๖ 
 
คณะสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ วัดหนองหอย จังหวัดราชบุรี ๓๐-๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 จึงแจ้งท่ีประชุมรับทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๒.๒ เรื่อง การส่งบุคลากรเข้าอบรมโปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ 
  อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ได้แจ้งที่ประชุมเรื่อง การส่งบุคลากรเข้าอบรมโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ 
 
 จึงแจ้งท่ีประชุมรับทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ 

อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ น าเสนอรายงานการประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
ครั้งที่ ๕ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังปรากฏตาม
เอกสารที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมนี้แล้ว 

 

 จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว ไม่มีแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเน่ือง 
 ๓.๑ เรื่อง การด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ แจ้งในที่ประชุมเก่ียวกับ
การจัดการศึกษา โดยได้แจ้งดังนี้ 

๑. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๗ อยู่ในช่วง
การท าดุษฎีนิพนธ์ และนิสิตได้รายงานความก้าวหน้าการท าดุษฎีนิพนธ์ โดยท าตารางพบปะคณาจารย์
ประจ าหลักสูตรหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ทุกเดือน 

๒. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๗ จะท าการ
การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ในช่วง ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๗ ได้สอบ
หัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ๓ บท ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ๙ รูป 

๔. หลั กสู ตร พุทธศาสตร ดุษฎี บัณฑิต  สาขาวิ ชา กา รจัดกา รเชิง พุทธ รุ่น ที่ ๘  
ได้จบคอร์สการเรียนภาษาอังกฤษ MCU ๐๐๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

๕. หลั กสู ตร พุทธศาสตร ดุษฎี บัณฑิต  สาขาวิ ชา กา รจัดกา รเชิง พุทธ รุ่น ที่ ๘  
จะเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในเดือนพฤศจิกายนนี้ 

จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
  



๑๗ 
 

๓.๒ เรื่อง การด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ แจ้งในที่ประชุมเก่ียวกับ
การจัดการศึกษา โดยได้แจ้งดังนี้ 

 ๑. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  รุ่นที่ ๑๑ ได้สอบ
ประมวลความรู้   (Comprehensive Examination)  ในวันที่ ๒๖ - ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นที่
เรียบร้อยแล้วที่ผ่านมา  

 ๒. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  รุ่นที่ ๑๑ ได้สอบ
หัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ๓ บท จ านวน ๒๓ รูป ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ที่ผ่านมา  

 ๓. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๑๒ จะเปิดการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในเดือนพฤศจิกายนนี้ 

จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบตามท่ีเสนอ 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ เรื่อง ผู้รับผิดชอบโครงการในงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒ 
 พระอุดมสิทธินายก , ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอในที่ประชุมว่า 
สืบเนื่องด้วยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการในงบประมาณ
ประจ าปี ๒๕๖๒ จึงต้องมีผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือให้โครงการด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังน้ี  
 การรวบรวมโครงการทั้งหมดให้ผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการส่งให้พระนุชิต นาคเสโน
 นักจัดการงานทั่วไปเป็นคนจัดเก็บ 

ท่ี โครงการงบประมาน ปี ๒๕๖๒ งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  

๑ โครงการคลินิกวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิง พุทธ และ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

๕๐,๐๐๐ พระสมนึก ธีรปญฺโญ 

๒ โครงการเทคนิคการท าวิจัยและวิทยานิพนธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๓ โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานท่ีในประเทศระดับ
ปริญญาโท 

๖๐,๐๐๐ เลขานุการ 

๔ 
โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานท่ีในประเทศระดับ
ปริญญาเอก 

๖๐,๐๐๐ เลขานุการ 

๕ โครงการสัมมนาทางวิชาการ ระดับปริญญาโท ๖๐,๐๐๐ เลขานุการ 
๖ โครงการสัมมนาทางวิชาการ ระดับปริญญาเอก ๖๐,๐๐๐ เลขานุการ 
๗ โครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตรา  ๒๐๐,๐๐๐ นายสุภัทรชัย สีสะใบ 
๘ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ๕๐,๐๐๐ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี 

๙ 
โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ๕๐,๐๐๐ 

อ.ดร.สุริยา รักษาเมือง 
พระสมนึก ธีรปญฺโญ 



๑๘ 
 

ท่ี โครงการงบประมาน ปี ๒๕๖๒ งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  
๑๐ โครงการศึกษาดูงานอาเซียน ณ ประเทศสหภาพเมียนมาร์ ๕๐,๐๐๐๐ ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต 

๑๑ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร สถิติและการวิจัยเพ่ือพัฒนาอาจารย์ท่ีปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

๕๐,๐๐๐ ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุข
เหลือง 

๑๒ โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ ๓๐,๐๐๐ 
รศ.ดร.สมาน งามสนิท 
น.ส.กาญจนา บุญเรือง 

๑๓ 
โครงการจัดประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ของ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ๒๐๐,๐๐๐ เลขานุการ 

๑๔ โครงการเปิดการศึกษาและเตรียมความพร้อมบัณฑิต ระดับปริญญาโท ๕๐,๐๐๐ เลขานุการ 
๑๕ โครงการเปิดการศึกษาและเตรียมความพร้อมบัณฑิต ระดับปริญญาเอก ๕๐,๐๐๐ เลขานุการ 

๑๖ โครงการปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ 

๕๐,๐๐๐ เลขานุการ 

๑๗ โครงการปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

๑๐๐,๐๐๐ เลขานุการ 

๑๘ 
โครงการปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ ๑๐๐,๐๐๐ เลขานุการ 

๑๙ 
โครงการปฐมนิเทศการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ ๒๕,๐๐๐ เลขานุการ 

๒๐ โครงการปฐมนิเทศการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ๒๕,๐๐๐ เลขานุการ 
๒๑ โครงการปฐมนิเทศการศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ๒๕,๐๐๐ เลขานุการ 
๒๒ โครงการเอกสารและต ารา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ 

๒๓ 
โครงการวิจัยวัตกรรมการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงฆ์ในสังคมไทยยุค 
๔.๐ ๕๐,๐๐๐ ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต 

๒๔ 
โครงการวิจัยวัตกรรมการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงฆ์ในสังคมไทยยุค 
มจร  ๑.๐ ยุคราชวิทยาลัย (๒๔๓๐-๒๔๙๐) ๕๐,๐๐๐ ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต 

๒๕ 
โครงการวิจัยวัตกรรมการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงฆ์ในสังคมไทยยุค 
มจร  ๒.๐ ยุคมหาวิทยาลัยสงฆ์ (๒๔๙๐-๒๕๒๗) ๕๐,๐๐๐ ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต 

๒๖ โครงการวิจัยวัตกรรมการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงฆ์ในสังคมไทยยุค 
มจร  ๓.๐ ยุคมหาวิทยาลัยของรัฐ (๒๕๒๗-๒๕๕๐) 

๕๐,๐๐๐ ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต 

๒๗ โครงการวิจัยวัตกรรมการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงฆ์ในสังคมไทยยุค 
มจร  ๔.๐ ยุคมหาวิทยาลัยนานาชาติ (๒๕๕๐ เป็นต้นไป) 

๕๐,๐๐๐ ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต 

๒๘ โครงการสัมมนาทางวิชาการทางสังคมศาสตร์ระดับชาติ ๔๐๐,๐๐๐ เลขานุการ 
๒๙ โครงการจัดต้ังห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑๐๐,๐๐๐ เลขานุการ 

รวม ๓,๖๗๐,๐๐๐  
  

๔.๒ เรื่อง ติดตามรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. ๕) 
 พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ แจ้งในที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้เปิดท า
การเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จะสิ้นสุดลงแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ. ๒) จึงให้อาจารย์สอนผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท ารายงาน
ผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ. ๕) ของภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษาที่ ๒๕๖๒จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา 



๑๙ 
 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังน้ี 
 ๑. มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 
(มคอ. ๕) ให้อาจารย์ประจ ารายวิชารายงานภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนโดยให้เป็นไปตาม
แผนท่ีวางไว้ในแผนไว้ในรายละเอียดของรายวิชา ตลอดถึงผลเรียนของนิสิต จ านวนนิสิต  รวมถึง
ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 
 ๒. ให้อาจารย์ประจ ารายวิชาจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. ๕) 
ประกอบด้วย หมวดท่ี ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป, หมวดท่ี ๒ การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับ
แผนการสอน, หมวดท่ี ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา , หมวดท่ี ๔ ปัญหาและ
ผลกระทบต่อการด าเนินการ, หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา, หมวดท่ี ๖ แผนการปรับปรุง 
 ๓. ให้อาจารย์ประจ ารายวิชาจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. ๓) ภายใน 
๓๐ วันหลังส้ินสุดภาคการศึกษา 
  
 ๔.๓ เรื่อง การจัดท า มคอ. ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  เสนอในท่ีประชุมว่า 
สืบเนื่องจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จักได้เปิดท าการเรียนการสอนใน ภาค
การศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(มคอ. ๒) จงึให้อาจารย์สอนผู้รับผิดชอบรายวิชาที่ได้ก าหนดไว้ในตารางสอนจัดท า รายละเอียดประจ า
รายวิชา (มคอ.๓)  
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
 ๑. มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท ารายละเอียดประจ ารายวิชา  (มคอ. ๓)ให้
สอดคล้องและให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเน้ือหาความรู้ของรายวิชา ตลอดถึง
ระยะเวลาใช้ในการเรียน วิธีการสอน การสอน การวัดผลประเมินผลรายวิชาตลอดจนหนังสือท่ีนิสิต
สามารถจะคว้าประกอบรายวิชา 
 ๒. ให้อาจารย์ประจ ารายวิชาจัดรายละเอียดประจ ารายวิชาให้มีองค์ประกอบให้ครบ ๗ 
หมวด คือ หมวดท่ี ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป, หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์, หมวดท่ี ๓ ลักษณะ
และการด าเนินการ, หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต, หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการ
ประเมินผล, หมวดท่ี ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน, หมวดท่ี ๗  การประเมินและปรับปรุง
การด าเนินการของรายวิชา 
 ๓. ให้อาจารย์ประจ ารายวิชาจัดท ารายละเอียดประจ ารายวิชาแล้วจัดส่งให้หลักสูตรภาย ใน
วันท่ี หรือก่อนเปิดภาคการศึกษาภายใน ๑๕ วัน 
 
 ๔.๔ เรื่อง การจัดตารางเรียนตารางสอน ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอในท่ีประชุมว่า ใน
การประชุมครั้งที่ผ่านมาทางหลักสูตรได้มีมติให้จัดท าตารางเรี ยนตารางสอน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาแล้วนี้ 

จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 



๒๐ 
 
 ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ  

๕.๑ เรื่อง ปรับปรุงประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  เสนอในท่ีประชุมว่า 
สืบเนื่องด้วยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ได้มีประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ที่ใช้ประกาศควร
ปรับปรุงให้เข้า กับกฎเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  และให้น าเข้า ที่ประชุม คณะกร รมการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ปรับปรุงให้เข้า
กับกฎเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย และให้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
 

 เม่ือด าเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณ ผู้บริหาร 
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ และกล่าวปิดการประชุมพร้อมทั้งอาราธนาพระสงฆ์กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๐ น 
 
 
 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
 

(อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว) 
เลขานุการคณะกรรรมการบริหารหลักสูตร 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
 

(พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.) 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

 
 



 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓   
ณ ห้องเธียร์เตอร์ B ๕๐๘ - B ๕๐๙  อาคารเรียนรวม โซนบี  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
๒ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.ม./พธ.ด.(กจพ.) 
๓ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.ม./พธ.ด.(กจพ.) 
๔ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.ม./พธ.ด.(กจพ.) 
๕ ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.ม./พธ.ด.(กจพ.) 
๖ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.ม./พธ.ด.(กจพ.) 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
๗ นายสุภัทรชัย สีสะใบ นักวิชาการศึกษา 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

เม่ือถึงเวลาประชุม และมีผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมกล่าวน าบูชาพระ
รัตนตรัย และได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพ่ือทราบ 

๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
๑.๑.๑ เรื่อง มจร ต้อนรับการตรวจเย่ียมของรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า 

เม่ือวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ร่วมต้อนรับรัฐมนตรี
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม และคณะที่ได้มาตรวจเยี่ยม พร้อมให้
ข้อเสนอแนะทิศทางของ มจร. 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ท่ีประชุมรับทราบ 



๒๒ 
 

 
๑.๑.๒ เรื่อง แจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบท่ี ๔ พ.ศ. 

๒๕๖๓-๒๕๖๗ 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า 

สืบเนื่องจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้ท าการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่
ในฐานข้อมูล TCI เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI 
รอบที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ซ่ึงวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  ได้ถูกจัดให้เป็น วารสารกลุ่มท่ี 
๒ 

จงึแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ท่ีประชุมรับทราบ 

 
๑.๑.๓ เรื่อง การแต่งต้ังต าแหน่งทางวิชาการแก่คณาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์ 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า 

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้แต่งต้ังต าแหน่งทางวิชาการแก่คณาจารย์ประจ า
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จ านวน ๕ รูปหรือคน ดังนี้ 

๑. ผู้ ช่ วยศาสตรา จ ารย์ ดร.ธั ชชนั นท์  อิศรเดช  ด า ร งต า แหน่ง  รองศา สตร า จา รย์  
ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

๒. ผู้ ช่ วยศา สตร าจ า รย์  ดร .เ ติมศักด์ิ  ทองอินทร์  ด า รงต าแหน่ ง  ร องศาสตร า จา รย์  
ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

๓. ผู้ช่ว ยศาสตรา จารย์ ดร. เกี ยรติ ศัก ด์ิ สุ ขเหลือ ง ด าร งต า แหน่ง รองศา สตราจ ารย์  
ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

๔. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ 

๕. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ 

 
จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ท่ีประชุมรับทราบ 
 
๑.๑.๔ เรื่อง ก าหนดการประชุมหัวหน้าโครงการวิจัยและนักวิจัยท่ีได้รับอนุมัติ โครงการวิจัย

ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า 

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการวิจัยของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตามบันทึกข้อความ ที่ อว ๘๐๐๕.๒/
๖๐๕ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพ่ือให้การด าเนินการโครงการวิจัยของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายในการบริหารของมหาวิทยาลัยฯ จึงแจ้ง
ก าหนดการประชุมหัวหน้าโครงการวิจัยและนักวิจัย ในวันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. 



๒๓ 
 
เป็นต้นไป ณ ห้องเธียร์เตอร์ บี ๕๐๘ – บี ๕๐๙  อาคารเรียนรวมโซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ท่ีประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒  

พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  น าเสนอรายงานการ
ประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 
๖/๒๕๖๒  เม่ือวันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
ดังปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมนี้แล้ว 
 จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเน่ือง 

๓.๑ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
 พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. รักษาการเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ ได้แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงมกราคม ๒๕๖๓ ทางหลักสูตรได้มีการเรียนการสอนและ
ก ากับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้ดังนี้ 

๑) นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นท่ี ๙ 
จ านวน ๒๓ รูป ซ่ึงปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ระหว่างภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ ใน ๔ รายวิชาคือ 

เรียนทุกวันพฤหัสบดี ๒ รายวิชา คือ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐  น. รายวิชาพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ รับผิดชอบรายวิชาโดย 

พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร./ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. รายวิชาสัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย รับผิดชอบ

รายวิชาโดย พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร./ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ผศ.ดร. 
เรียนทุกวันศุกร์ ๒ รายวิชา คือ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. รายวิชาเทคนิคการวิจัยขั้นสูงทางการจัดการ รับผิดชอบ

รายวิชาโดย พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร./พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. รายวิชาสัมมนาทางการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบรายวิชา

โดย พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร./ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. 
  ๒) ความก้าวหน้าการท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตหลัก สูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
   - จัดสอบวิพากษ์หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ แก่นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๙ จ านวน ๒๓ รูป ไปเม่ือวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
   - จัดสอบหัวข้อและโครงร่าง (๓ บท) แก่นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๘ จ านวน ๑๔ รูป ไปเม่ือวันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ คงเหลือยังไม่
สอบ ๔ รูป 



๒๔ 
 
   - นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๗ 
จ านวน ๑๙ รูป 
    - ยังไม่ได้สอบหัวข้อ ๑ รูป 
    - อยู่ในช่วงเก็บข้อมูลวิจัย ๙ รูป 
    - สอบดุษฎีพิจารณ์แล้ว ๒ รูป 
    - สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์แล้ว ๗ รูป 

๓) กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ 
จัดการเชิงพุทธ 

- จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศแก่นิสิตใหม่ ณ วัดหนองหอย จังหวัดราชบุรี   
เม่ือวันที่ ๓๐-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
   - จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (การเรียนการสอน) ณ วัดหนองหอย จังหวัด
ราชบุรี  จ านวน ๔ ครั้ง คือ 
    - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๒-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
    - ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
    - ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
    - ครั้งที่ ๔ วันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 
   - ขออนุมัติจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศครั้งที่ ๒ (ประเด็นในการศึกษาดู
งานคือการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมและกิจกรรม (CSR) ณ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
   - ขออนุมัติจัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ (ประเด็นในการศึกษาดูงานคือ
ต้นก าเนิดพระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภูมิ) ณ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ ๓ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

๔) การปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
เชิงพุทธ และขอต าแหน่งทางวิชาการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

- มีการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหม่ (ตามแบบ สมอ ๐๘) อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
   - มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๒ รูปหรือคน ได้รับการแต่งต้ังต าแหน่ง
ทางวิชาการ คือ ๑) พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ และ ๒) อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
   - มีอาจารย์ได้รับการบรรจุใหม่ จ านวน ๑ รูป คือ พระมหานิกร ฐานุตฺตโร 
(ศรีราช) เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
   - มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรพร้อมในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ จ านวน ๓ รูป คือ ๑) พระอุดมสิทธินายก , ผศ.ดร. ๒) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร , 
ผศ.ดร. และ ๓) พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
   
 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 



๒๕ 
 
 
 ๓.๒ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. รักษาการเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ ได้แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงมกราคม ๒๕๖๓ ทางหลักสูตรได้มีการเรียนการสอนและ
ก ากับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้ 

๑) นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นท่ี ๑๒ 
จ านวน ๒๐ รูป และ ๑ คน ซ่ึงปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ระหว่างภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ ใน ๕ 
รายวิชาคือ 

เรียนทุกวันจันทร์ ๒ รายวิชา คือ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐  น. รายวิชาทฤษฎีองค์กรและการจัดการเชิงพุทธ บรรยายโดย  

พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร./ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
เวลา ๑๒.๓๐-๑๕.๐๐ น. รอเรียนภาษาอังกฤษ MCU๐๐๔ บรรยายโดย คณาจารย์ 

สถาบันภาษา 
เวลา ๑๕.๑๕-๑๗.๔๕ น. รายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ บรรยายโดย 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร./พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. 
เรียนทุกวันอังคาร ๒ รายวิชา คือ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. รายวิชาภาวะผู้น าทางการจัดการ บรรยายโดย พระอุดมสิทธิ 

นายก,ผศ.ดร./ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ผศ.ดร. 
เวลา ๑๒.๓๐-๑๕.๐๐ น. รายวิชานวัตกรรมทางการจัดการ บรรยายโดย พระมหา 

สุนันท์ สุนนฺโท,ผศ.ดร./อ.ดร.ประสิทธ์ิ พุทธศาสน์ศรัทธา 
เวลา ๑๕.๑๕-๑๗.๔๕ น. รายวิชากรรมฐาน บรรยายโดยพระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ผศ. 

ดร. 
๒) ความก้าวหน้าการท าสารนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ   
- จัดสอบวิพากษ์หัวข้อสารนิพนธ์ แก่นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๑๒ จ านวน ๒๐ รูป และ ๑ คน ไปเม่ือวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 - นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๑๑ พร้อม

สอบสารนิพนธ์ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ านวน ๑๔ รูป  
 

๓) กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ 
จัดการเชิงพุทธ 

- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศครั้งที่ ๑ (ประเด็นในการศึกษาดูงานคือภาวะผู้น า 
กับการบริหารจัดการวัดในยุค ๔.๐) ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒   
  - จัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ (ประเด็นในการศึกษาดูงานคือการบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน) ณ ประเทศพม่า ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ 



๒๖ 
 
  - ขออนุมัติจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศครั้งที่ ๒ (ประเด็นในการศึกษาดูงานคือ
การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมและกิจกรรม CSR) ณ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง
วันที่ ๒๗-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 

๔) การปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
เชิงพุทธ และขอต าแหน่งทางวิชาการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

- มีการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหม่ (ตามแบบ สมอ ๐๘) อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
   - มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๒ รูปหรือคน ได้รับการแต่งต้ังต าแหน่ง
ทางวิชาการ คือ ๑) พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ และ ๒) อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
   - มีอาจารย์ได้รับการบรรจุใหม่ จ านวน ๑ รูป คือ พระมหานิกร ฐานุตฺตโร 
(ศรีราช) เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
   - มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรพร้อมในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ จ านวน ๓ รูป คือ ๑) พระอุดมสิทธินายก , ผศ.ดร. ๒) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร , 
ผศ.ดร. และ ๓) พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ เรื่อง ก าหนดวันประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ประจ าเดือน 
 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ประธานในที่ประชุมได้
เสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันจึงเสนอในที่ประชุมเพ่ือก าหนดวันประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้มีการประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง ตลอด พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังน้ี 
 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ปี 
๑/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
๒/๒๕๖๒ วันพุธท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ 
๓/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
๔/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
๕/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
๖/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ 



๒๗ 
 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ปี 
๗/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
๘/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
๙/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
๑๐/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
๑๑/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่  ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
๑๒/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

โดยก าหนดเวลาประชุมแต่ละครั้ง เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  
 
๔.๒  เรื่อง ขออนุมั ติก าหนดวั นจัดโครงการคลินิกวิ จัยร ะดับบัณฑิตศึกษา  หลัก สูตร

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  เสนอที่ประชุมว่า 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ จัดโครงการคลินิกวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ในช่วงการก าหนดวัน และสถานที่เพ่ือจัดโครงการดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ

จัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ ด าเนินการจัดตารางนัดนิสิตเข้าพบต่อไป 
 
๔.๓ เรื่อง ประกาศเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  เสนอในที่ประชุมว่า
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาจะรับสมัครนิสิตใหม่ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่จะถึงนี้ เพ่ือให้การรับสมัครนิสิต
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอเพ่ือพิจารณาก าหนดรับสมัครนิสิตประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติการก าหนดวันดังน้ี 

   

รายละเอียด 
หลักสูตร พธ.ด. กจพ. 

(เรียน พฤหัสบดี - ศุกร์) 
หลักสูตร พธ.ม. กจพ.  
(เรียน จันทร์ - อังคาร) 

รับสมัคร วันที่ ๑ ก.พ. - วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๓ วันที่ ๑ ก.พ. - วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๓ 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ วันท่ี ๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ วันท่ี ๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ 
สอบข้อเขียน วันท่ี ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ วันท่ี ๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ 
สอบสัมภาษณ์ วันท่ี ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ วันท่ี ๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ 
ประกาศผลสอบ วันท่ี ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ วันท่ี ๘ มิ.ย. ๒๕๖๓ 
ลงทะเบียนนิสิต วันท่ี ๑๖ – ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ วันท่ี ๘ – ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ 
เตรียมความพร้อม วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันท่ี ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ 
ปฐมนิเทศการศึกษา วันท่ี ๒๘ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันท่ี ๒๖-๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๓ 
เปิดภาคการศึกษา  วันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วันท่ี ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ 
ค่าเทอมตลอดหลักสูตร ๓๕๐,๐๐๐ บาท ๘๐,๐๐๐ บาท 



๒๘ 
 

 
๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติโครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอในที่ประชุมว่าในปี

การศึกษา ๒๕๖๓ ที่จะถึงนี้หลักสูตรจักเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ เพ่ือให้การด าเนินการรับสมัครนิสิตใหม่
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงเสนอที่ประชุมเพ่ืออนุมัติ โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา
หลักสูตร 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังน้ี 

 ๑. มอบหมายให้ ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว เป็นผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
และแนะแนวการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จก่อนประกาศเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 
 ๒. มอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและเจ้าหน้าท่ีลงพ้ืนท่ีประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ร่วมกับส านักทะเบียนและวัดผลตามสถานศึกษา หน่วยงานราชการ และวัดเป็นต้น 
 
 ๔.๕ เรื่อง  การ จัดท า คู่มื อท า ดุษฎี นิพน ธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพน ธ์ ห ลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอในท่ีประชุมว่า 
การจัดท าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ของนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบดังกล่าว และสอดคล้องกับรูปแบบการเสนอขอดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติ มอบหมายให้ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และคณะท างาน

จัดท าคู่มือท าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ประจ าหลักสูตรฯ  ให้แล้วเสร็จก่อนส้ินเดือน
กุมภาพันธ์ 

 
๔.๖ เรื่อง โครงการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ปีท่ี ๘ 

 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประธานในที่ประชุมได้
แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ทางหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ขออนุมัติโครงการเดินธุดงค์ -ธรรมยาตรา 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่  ๑๔ – วันเสาร์ที่  ๑๕ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อ่างเก็บน้ าประแสร์ อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ไปแล้ว และทางมหาวิทยาลัย อนุมัติ
โครงการมาแล้ว  
 บัดนี้ทางหลักสูตรฯ ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาและสถานที่ในการจัดโครงการเดินธุดงค์ -
ธรรมยาตรา จากเดิม วันศุกร์ที่ ๑๔ – วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาเป็น วันศุกร์ที่  ๒๑ – วัน
เสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเปลี่ยนสถานที่จัดโครงการจากเดิม อ่างเก็บน้ าประแสร์ อ าเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง มาเป็น อ่างเก็บน้ าดอกกราย อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพ่ือให้การจัดการ
โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบและติดตาม
ความก้าวหน้าของและฝ่าย 



๒๙ 
 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังน้ี 
๑. มอบหมายให้พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ , ผศ.ดร. รักษาการเลขานุการหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, พระสมนึก ธีรปญฺโ เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์  และนายสุภัทรชัย สีสะใบ นักวิชาการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จัดท าแผนปฏิบัติการและให้ด าเนินการตามแผนให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรค์แต่ละแผนกให้รายงานแก่ผู้อ านวยการหลักสูตรทราบทันที 
 

๔.๗  เรื่อง โครง การสัมมนาวิช าการระ ดับนานาชาติ และ ศึกษา ดูง าน ณ ประ เทศ
ราชอาณาจักรกัมพูชา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะ
สังคมศาสตร์  

พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ประธานในที่ประชุมได้
เสนอที่ประชุมว่า การจัดการศึกษาทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ได้ก าหนดให้มีการบูรณาการระหว่าง
วิชาการทางด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ของสาขาวิชาต่างๆ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
การจัดการ เชิงพุทธ ภาควิชารั ฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ พิจ ารณาถึงความจ าเป็นที่จะต้องให้
คณะกรรมการบริหารและนิสิตของมหาวิทยาลัยเดินทางไปร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และ
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา 

 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังน้ี 
๑. มอบหมายให้เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ผู้รับผิดชอบ

โครงการฯ และท าเรื่องขออนุมัติโครงการจากอธิการบดี 
๒. มอบหมายให้พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ , ผศ.ดร. รักษาการเลขานุการหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และ นายกรกต ชาบัณฑิต นักวิชาการศึกษา ดูและเรื่อง
บทความวิชาการท่ีจะน าไปเสนอการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในครั้งน้ี 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ  
 - ไม่มี 

 เม่ือด าเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการ 
และกล่าวปิดการประชุมและพระสงฆ์กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 

 

 

 



๓๐ 
 
 
 

ลงชื่อ.................................................................... 

 
(พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.) 

เลขานุการคณะกรรรมการบริหารหลักสูตร 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
 

(พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.) 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

 



 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ 

วันพุธท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓   
ณ ห้องเธียร์เตอร์ B ๕๐๘ - B ๕๐๙  อาคารเรียนรวม โซนบี  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
๒ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.ม./พธ.ด.(กจพ.) 
๓ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.ม./พธ.ด.(กจพ.) 
๔ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.ม./พธ.ด.(กจพ.) 
๕ ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.ม./พธ.ด.(กจพ.) 
๖ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.ม./พธ.ด.(กจพ.) 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
๗ นายสุภัทรชัย สีสะใบ นักวิชาการศึกษา 

 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 เม่ือถึงเวลาประชุม และมีผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมกล่าวน าบูชาพระ
รัตนตรัย และได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพ่ือทราบ 
 ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
  ๑.๑.๑ เรื่อง การโครงการเดินธุดงค์ – ธรรมยาตรา ปีท่ี ๘ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ประธานที่
ประชุมได้แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ จัดโครงการเดินธุดงค์ – ธรรมยาตรา ณ วัดดอกกราย - อ่างเก็บน  า
ดอกกราย ต าบลแม่น  าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซ่ึงโครงการดังกล่าวได้ด าเนินระหว่างวันที่ ๒๑ 



๓๒ 
 
– ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงมีพระเดชพระคุณพระเทพสิทธิเวที , ดร . 
เจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิด และมีพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิโสภณ , ดร. รักษาการ
เจ้าคณะภาค ๒ เป็นประธานพระวิปัสสนาจารย์ การด าเนินการโครงการในครั งนี มีผู้ เข้าร่วมโครงการ
จ านวน ๔๔๔ รูปและคน 
  จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

๑.๑.๒ เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  เสนอในที่
ประชุมว่า เนื่องจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ในข้อ ๙.๓ ว่ากรณีอาจารย์ใหม่ที่ มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มี
ผลงานทางวิชาการ หลังส าเร็จการศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้ แต่ทั งนี หาก
จะท าหน้าที่ เป็นอาจารย์ผู้สอน ในระดับปริญญาเอก หรือเป็นอาจารย์ประจ า หลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก ต้องมีผลงานทาง วิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ ชิ น ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ 
ชิ น ภายใน ๔ ปี หรือ ๓ ชิ น ภายใน ๕ ปี 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ท่ีประชุมรับทราบ 

 

๑.๑.๓ เรื่อง แจ้งการด าเนินการท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยของหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จ านวนท้ังส้ิน ๒๓ 
โครงการ 

พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  เสนอในที่
ประชุมว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการวิจัยของ หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตามบันทึกข้อความ ที่ 
อว ๘๐๐๕.๒/๖๐๕ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ และที่ อว ๘๐๐๕.๒/๙๔ ลงวันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วนั นเพ่ือให้การด าเนินการโครงการวิจัยของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายในการบริหารของมหาวิทยาลัยฯ จึงแจ้งกองนิติการด าเนินการ
ท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จ านวนทั งสิ น ๒๓ โครงการตามที่อธิการบดีได้อนุมัติแล้ว  

 
จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓  
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ น าเสนอรายงานการ

ประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 



๓๓ 
 
๑/๒๕๖๓  เม่ือวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
ดังปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมนี้แล้ว 
 จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเน่ือง 

๓.๑ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
 พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้เสนอต่อที่ประชุม
ว่า สืบเนื่องจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้มีการเรียนการสอนและ
ก ากับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี ดังนี  

๑)  เรื่อง การสอบป้อง กัน ดุษฎี นิพน ธ์ของหลัก สูตรพุทธศาสตร ดุษฎี บัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น ๔ และ ๗ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒  นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ ได้ด าเนินการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ไปแล้ว จ านวน ๑๙ รูป จากจ านวนทั้งสิ้น ๒๑ รูป ดังนี้คือ 

   --ขอลาออก ๑ รูป คือ พระครูกิตติวรานุวัตร 
- รอสอบดุษฎีพิจารณ์แล้ว ๑ รูป พระฉัตรชัย อธิปญฺโ  

   - สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์แล้ว ๑๙ รูป 
 

 ๒) เรื่อง การเรียนการสอนของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ รุ่น ๙ 

 ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้ด าเนินการเรียนเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน ๔ 
รายวิชา คือ วิชาพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ วิชาเทคนิคการวิจัยขั้นสูงทางการจัดการ วิชาสัมมนา
มหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย วิชาสัมมนาทางการจัดการเชิงพุทธ  

 จะเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต้ังแต่วันที่  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
เป็นต้นไป ใน ๕ รายวิชาคือ วิชากรรมฐาน วิชาปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา วิชาการบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ และวิชาการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพชั้นสูงฃ 

๓) เรื่องกิจกรรมเสริมหลักสูตรของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ รุ่น ๙ 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ รุ่น ๙ ได้แก่ 

๓.๑) เข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ปีที่ ๘ ณ อ่างเก็บน้ าดอกกราย จังหวัด
ระยอง ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ านวน ๒๓ รูป จากทั้งสิ้น ๒๓ รูป 



๓๔ 
 

๓.๒) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศครั้งที่ ๑ (ประเด็นในการศึกษาดูงานคือการ
บริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมและกิจกรรม CSR) ณ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 
๒๗-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

๓.๓) ขออนุมัติจัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ มีนาคม 
๒๕๖๓ โดยมีพระเทพวิสุทธิโสภณ, ดร. เป็นประธานพระวิปัสสนาจารย์ มีพระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.
ดร. เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ณ วัดหนองหอย จังหวัดราชบุรี 
 

๔) เรื่อง สรุปจ านวนประธานท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา ป.โท* ป.เอก รวม หมายเหตุ 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ๓ ๔ ๕  
พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. - ๒ ๒  
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. ๓ ๓ ๔  
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. ๒ ๒ ๓  
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ๑ ๓ ๔  
ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว ๒ ๔ ๕  
  *สารนิพนธ์ ๓ เรื่อง เท่ากับ วิทยานิพนธ์ ๑ เรื่อง 

  
 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
 
 ๓.๒ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้เสนอต่อที่ประชุม
ว่า สืบเนื่องจากที่หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ได้มีการเรียนการสอน
และก ากับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี  

๑) เรื่องการสอบป้องกันสารนิพนธ์ของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการเชิงพุทธ รุ่น ๑๑ 

เม่ือพุธ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทางหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ รุ่น ๑๑ ได้ด าเนินการสอบป้องกันสารนิพนธ์ไปแล้ว จ านวน ๑๒ รูป จากจ านวนทั้งสิ้น 
๑๔ รูป ส่วนพระมหาชัยสิทธ์ิ ชยสิทฺโท (เปรียบยอดยิ่ง) และพระพุทธชาติ อาภากโร (แสงแจ่ม)  รอสอบ

ป้องกัน 

๒) เรื่อง การเรียนการสอนของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการเชิงพุทธ รุ่น ๑๒ 



๓๕ 
 

 การเรียนการสอนของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น 
๑๒ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สิ้นเสร็จไปเม่ือวันอังคาร ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
และจะเปิดภาคฤดูร้อน ๓/๒๕๖๒ ระหว่าง ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๒ 
รายวิชา คือ วิชาสัมมนาการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ และวิชาการจัดการองค์กรสมัยใหม่  

 
๓) เรื่องกิจกรรมเสริมหลักสูตรของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการเชิงพุทธ รุ่นท่ี ๑๒ 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ รุ่นที่ ๑๒ ได้แก่ 

๑) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศครั้งที่ ๒ ประกอบรายวิชานวัตกรรมทางการ
จัดการเชิงพุทธ ณ ทรูดิจิตอลปาร์ค กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

๒) เข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ปีที่ ๘ ณ อ่างเก็บน้ าดอกกราย จังหวัด
ระยอง ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ านวน ๑๘ รูปหรือคน จากทั้งสิ้น ๒๐ รูปหรือคน 

๓) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศครั้งที่ ๓ (ประเด็นในการศึกษาดูงานคือการ
บริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมและกิจกรรม CSR) ณ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 
๒๗-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

  
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ เรื่อง โครงการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุ ม (Proceedings) หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอในที่ประชุมว่า  นิสิต
ระดับปริญญาโทท่ีจะส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์  ประกอบด้วย ๓ หลักสูต  ๑. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จ านวน ๑๔ รูป  ๒. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ วิทยาลัยสงฆ์ จ านวน ๒๐ รูป  ๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน ๒๐ รูปหรือ
คน ๔. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน ๒๕ รูปหรือคน และ ๕. จากสถานบันภาคีเครือข่าย 
จ านวน ๒๐ คน รวมทั งสิ น จ านวน ๙๙ รูปหรือคน  ต้องมีการตีพิมพ์ผลงานสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์
เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยของหลักสูตรทั งสามสาขาให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง อันจะน าไปสู่
การประกันคุณภาพการศึกษาและความเป็นเลิศทางวิชาการต่อไป หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ จึงได้ก าหนดให้มีโครงการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 



๓๖ 
 
(Proceedings) ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังน้ี 
๑. การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม ( Proceedings) หลักสูตร บัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ ณ ห้อง B๕๐๘ -B๕๐๙ อาคาร
เรียนรวม โซนบี ชั้น ๕ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ ท่ี ๓ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

๒. ท าหนังสือเชิญร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 
(Proceedings) ประกอบด้วย ๑) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  ๒) 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ๓) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ๔) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (โครงการเสริมสร้าง
สุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในสังคมไทย (สรพ.)) 

 ๓. ท าหนังสืออาราธนาพระราชปริยัติกวี ,ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานในพิธีและกล่าว 
สัมปสาทนียกถา 

๔.  รู ปแบการน า เสนอบทความวิจัยใ นการประชุ มวิ ชาการท่ีมีร ายงานการประชุ ม 
(Proceedings) มีดังน้ี 

 ๑) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ การน าเสนอ
ผลงานแบบโปสเตอร์ และมอบหมายให้อาจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง  เป็นดูแลเก่ียวกับโปสเตอร์ 
ผู้น าเสนอผลงาน 

๒) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต การ 
น าเสนอผลงานบนเวที 
 

๔.๒ เรื่อง การจัดท าระบบการศึกษาออนไลน์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  เสนอในที่ประชุมว่า 
เนื่องจากนิสิตที่อาศัยอยู่ที่หางไกลหรืออยู่ต่างประเทศบางครั งไม่สามารถมาเข้าห้องเรียนได้จึงขอความ
อนุเคราะห์ให้ทางหลักสูตรอ านวยความสะดวกเก่ียวกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในบางครั ง เพ่ือได้
จัดเก็บเอกสารการบรรยายในวิชานั นและสามารถหยิบน ามาทบทวนได้ 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีปร ะชุม พิจารณาแล้วมีม ติมอบหมายพระปลัดระพิน พุทฺ ธิสา โร,  ผศ.ดร.  ร่วม เป็น

คณะกรรมการ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ  
 - ไม่มี 

 เม่ือด าเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการ 
และกล่าวปิดการประชุมและพระสงฆ์กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย 



๓๗ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.................................................................... 

 
(พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.) 

เลขานุการคณะกรรรมการบริหารหลักสูตร 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
 

(พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.) 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

 

 



 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓   
ณ ห้องเธียร์เตอร์ B ๕๐๘ - B ๕๐๙  อาคารเรียนรวม โซนบี  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
๒ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.ม./พธ.ด.(กจพ.) 
๓ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.ม./พธ.ด.(กจพ.) 
๔ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.ม./พธ.ด.(กจพ.) 
๕ ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.ม./พธ.ด.(กจพ.) 
๖ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.ม./พธ.ด.(กจพ.) 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
๗ นายสุภัทรชัย สีสะใบ นักวิชาการศึกษา 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 เม่ือถึงเวลาประชุม และมีผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมกล่าวน าบูชาพระ
รัตนตรัย และได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพ่ือทราบ 
 ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
  ๑.๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัวโควิด-๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับท่ี ๓) 
  พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ประธานที่
ประชุมได้แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัวโควิด-๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่๓) ตามมติ
คณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและ
การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เม่ือวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 



๓๙ 
 
  จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๑. ๒ เรื่อง การท าสัญญารับทุน อุดหนุนการวิจัยของ หลัก สูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จ านวนท้ังส้ิน ๒๓ โครงการเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว 

พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ประธานที่
ประชุมได้แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการวิจัย
ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตามบันทึก
ข้อความ ที่ อว  ๘๐๐๕.๒/๖๐๕ ลงวันที่ ๑๘ ธั นวาคม ๒๕๖๒ ที่ อว ๘๐๐๕.๒/๙๔ ลงวันที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และที่ อว ๘๐๐๕.๒/๑๘๔ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการโครงการวิจัยของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และ
นโยบายในการบริหารของมหาวิทยาลัยฯ บัดนี้กองนิติการได้แจ้งว่าการท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ จ านวน
ทั้งสิ้น ๒๓ โครงการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
  จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ และพระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ นัดวันประชุมออนไลน์หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัยในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 
และมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินท าเรื่องการเบิกจ่ายตามสัญญาทุนวิจัยงวดแรก 
 

 ๑.๑.๓ เรื่อง แต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ประธานที่

ประชุมได้แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๓๖, ๓๗, 
๓๘, ๓๙, ๔๐, ๔๑, และ ๔๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๖๓ เม่ือวันพุธที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้อนุมัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ๒) หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ซ่ึงได้ด าเนินการ
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด (สกอ.)   

 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
๑.๑.๔ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประธานที่ประชุม

ได้แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๗๘, ๒๗๙, ๒๘๐, 
๒๘๑, ๒๘๒, และ ๒๘๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๒๗ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และ



๔๐ 
 
มติที่ประชุมผู้อ านวยการและเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันศุกร์ที่  ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จึง
แต่งต้ังผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
๑.๑.๕ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าระบบการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประธานที่ประชุม

ได้แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๓๓/๒๕๖๓ เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าระบบการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงออกค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าระบบการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓  

 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจ้งเพ่ือทราบ 
๑.๒.๑ เรื่อง แจ้งสรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  แจ้งว่า 
บัดนี้คณะท างานได้จัดท าสรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
๑.๒.๒ เรื่อง แจ้งสรุปผลความพึงพอใจของนิสิตต่อ คุณภาพหลักสูตรหลักสูตรพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  แจ้งว่า 

บัดนี้คณะท างานได้จัดท าสรุปผลความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพหลักสูตรหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เรียบร้อยแล้ว 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 



๔๑ 
 

๑.๒.๓ เรื่อง แจ้งสรุปผลความพึงพอใจของอาจารย์ต่อคุณภาพหลักสูตรหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  แจ้งว่า 
บัดนี้คณะท างานได้จัดท าแจ้งสรุปผลความพึงพอใจของอาจารย์ต่อคุณภาพหลักสูตรหลักสูตรพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธเรียบร้อยแล้ว 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓  
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ น าเสนอรายงานการ

ประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 
๒/๒๕๖๓  เม่ือวันพุธท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดัง
ปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมนี้แล้ว 
 จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเน่ือง 

๓.๑ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
 พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ , ผศ.ดร. เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ได้มีการเรียนการสอนและก ากับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้ ดังนี้ 

๑)  เรื่อง การสอบป้อง กัน ดุษฎี นิพน ธ์ของหลัก สูตรพุทธศาสตร ดุษฎี บัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น ๔ และ ๗ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒  นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ ได้ด าเนินการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ไปแล้ว จ านวน ๑๙ รูป และรอสอบดุษฎีพิจารณ์แล้ว ๑ รูป 
ดังนี้คือ 

   --สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจบแล้ว ๗ รูป 
- เสนอบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว ๖ รูป 

   - รอเสนอบัณฑิตวิทยาลัย ๖ รูป 
   -รอสอบดุษฎีพิจารณ์แล้ว ๑ รูป พระฉัตรชัย อธิปญฺโ  
 

 ๒) เรื่อง การเรียนการสอนของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการเชิงพุทธ รุ่น ๙ 

สืบเนื่องจากนโยบายของผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ให้จัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรเป็นการศึกษาออนไลน์ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา



๔๒ 
 
การจัดการเชิงพุทธ รุ่น ๙ ประจ าภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ด าเนินการสอนผ่าน

ระบบออนไลน์ จ านวน ๒ รายวิชา คือ วิชาปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา และวิชาวิปัสสนากรรมฐาน 

๓) เรื่อง สรุปจ านวนประธานท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา ป.โท* ป.เอก รวม หมายเหตุ 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ๓ ๔ ๕  
พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. - ๒ ๒  
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. ๓ ๓ ๔  
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. ๒ ๒ ๓  
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ๑ ๓ ๔  
ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว ๒ ๔ ๕  
  *สารนิพนธ์ ๓ เรื่อง เท่ากับ วิทยานิพนธ์ ๑ เรื่อง 

 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
  
 ๓.๒ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ , ผศ.ดร. เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ได้มีการเรียนการสอนและก ากับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้ 

๑) เรื่องการเสนอขอส าเร็จการศึกษาของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น ๑๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒  นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

ได้ด าเนินการสอบป้องกันสารนิพนธ์ไปแล้ว จ านวน ๑๒ รูป ดังนี้คือ  

- เสนอบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว ๘ รูป 
  - รอเสนอบัณฑิตวิทยาลัย ๔ รูป 
๒) เรื่อง การเรียนการสอนของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการเชิงพุทธ รุ่น ๑๒ 

สืบเนื่องจากนโยบายของผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ให้จัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรเป็นการศึกษาออนไลน์ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ รุ่น ๑๒ ประจ าภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ด าเนินการสอนผ่าน
ระบบออนไลน์ จ านวน ๒ รายวิชา คือ วิชาสัมมนาการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ และวิชาการจัดการ

องค์กรสมัยใหม่  



๔๓ 
 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
 
  

๓.๓ เรื่อง การจัดระบบการศึกษาท่ีให้เข้าถึงฐานข้อมูลสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ และดุษฎี
นิพนธ์ 

พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ , ผศ.ดร. เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากทางหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ได้มีคณะกรรมการ
จัดท าระบบการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะ
สังคมศาสตร์ จึงเห็นสมควรจัดระบบการศึกษาที่ให้เข้าถึงฐานข้อมูลสารนิพนธ์/วิ ทยานิพนธ์ และดุษฎี
นิพนธ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นิสิตในการค้นหาสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์  ในการท า
วิจัย 

 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังน้ี 
การคัดกรองสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์โดยมอบหมายให้ พระปลัดระพิน พุทฺธิ

สาโร, ผศ.ดร. เป็นผู้คัดกรองสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ของสาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ เรื่อง การจัดเตรียมความพร้อมระบบออนไลน์เพ่ือการการประชุมวิชาการท่ีมีรายงาน
การประชุม (Proceedings) ในวันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประธานที่ประชุมได้แจ้งที่
ประชุมว่า สืบเนื่องจากนโยบายของผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ต้องการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืน  ๆ ที่ เก่ียวกับการศึกษาให้
สอดคล้องกับประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศของกระทรวงฯ และมีด าริให้คณะกรรมการจัดการศึกษา
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ จัดท าระบบการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมที่จะจัดขึ้นในวันที่  ๓ เมษายน 
พ.ศ.๒๕๖๓ นี้  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังน้ี 
๑. มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ประสิทธ์ิ พุทธศาสน์ศรัทธา เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าห้อง

ประชุมวิชาการในวันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันศุกร์ท่ี ๓ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
๒. มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง และ อาจารย์  ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ 

เป็นผู้รับผิดชอบเก่ียวกับอุปกรณ์และระบบอ่ืน ๆ ในวันงานพร้อมท้ังเซ็ตระบบการเปิดประชุมของ
อธิการบดีด้วย 

 ๓. ส่วนเรื่องการสรุปเล่มการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings)ในครั้ง
น้ีมอบหมายให้ เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แต่ละสาขา และเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบ 



๔๔ 
 
 

๔.๒ เรื่อง การบรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ฉบับ
ปี ๒๕๖๔  
 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประธานที่ประชุมได้
แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ใกล้ครบการบรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. จึงขอ
ความเห็นชอบในการบรับปรุงหลักสูตร  
  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ผู้อ านวยการหลักสูตรและเลขานุการหลักสูตรท า
แผนเชิงกลยุทธ์ในการบรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. 
 

๔.๓ เรื่อง การส่งประเมินผลภาคการศึกษาท่ี ๒ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประธานที่ประชุมได้
แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้มีการสอบวัดผลภาคการ
เรียนการศึกษาที่ ๒ ที่ผ่านมา และเห็นสมควรให้คณาจารย์ส่งเกรดทุกรายวิชาโดยด่วน  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่ละหลักสูตรส่งผลการประเมินผลภาคการศึกษาท่ี ๒ ภายใน

วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๔.๔ เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประธานที่ประชุมได้
แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัวโควิด-๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่๓) ในการปฏิบัติงานของบุคลากรหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาฯ 
 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้บุคลากรหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ปรับเหล่ือมวันเวลาตามความ
เหมาะสม หรือมอบหมายงานให้ไปปฏิบัติท่ีวัดหรือบ้านโดยไม่จ าเป็นเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีท างาน 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัวโควิด-๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับท่ี๓) 
 

๔.๕ เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัวโควิด-๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับท่ี๓) ในข้อการท าความสะอาด
บริเวณพ้ืนส านักงาน 
 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประธานที่ประชุมได้
แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัวโควิด-๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่๓) โดยยกระดับในการท าความสะอาดบริเวณพ้ืน
ส านักงานและเน้นการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในห้องท างานตามที่ราชการก าหนด 



๔๕ 
 
 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ ดูแลความสะอาดบริเวณพ้ืนส านักงานและห้องเรียนโดยเน้นการ
พ่นยาฆ่าเชื้อโรคในห้องท างานตามท่ีราชการก าหนด ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม น้ี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ  
 

๕.๑ เรื่อง ก าหนดวันตรวจประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประธานที่ประชุมได้
แจ้งที่ประชุมว่าา เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซ่ึงหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิง และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เพ่ือให้การ
ตรวจประกันคุณภาพการ ศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์และนโยบายของหลักสูตร จึงขอความเห็นชอบก าหนดวันตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังน้ี 
๑.มอบหมายให้เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จัดท าแผน

เชิงกลยุทธ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  เพ่ือน ามาเสนอ
ท่ีประชุม 

๒. วันตรวจประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คือ วันท่ี ๒๐-๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

 
 เม่ือด าเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการ 
และกล่าวปิดการประชุมและพระสงฆ์กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 

 
 
 
 

ลงชื่อ.................................................................... 

 
(พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.) 



๔๖ 
 

เลขานุการคณะกรรรมการบริหารหลักสูตร 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
 

(พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.) 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
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