
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร 
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ 
วันพฤหัสบดีที ่๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓   

ณ หองเธียรเตอร B ๕๐๘ - B ๕๐๙  อาคารเรียนรวม โซนบี  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

 
กรรมการท่ีมาประชุม 

๑. รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล   ประธานกรรมการ ประธานท่ีประชุม 

๒. ผศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร   กรรมการ 

๓. ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์   กรรมการ 

๔. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร   กรรมการ 

๕. รศ.ดร.ธชัชนันท อิศรเดช   กรรมการ 

๖. ผศ.ดร.ดร.ยุทธนา  ปราณีต   กรรมการและเลขานุการ 

ผูเขาประชุม 

๑. นางสาวกาญจนา  บุญเรือง   นักจัดการงานท่ัวไป 
๒. นายพลวัฒน สีทา    นักวิชาการศึกษา 

เริ่มประชุมเวลา ๐9.๓0 น. 
 เมื่อถึงเวลาประชุมและมีผูเขาประชุมครบองคประชุมแลว รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล ประธาน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประธานท่ีประชุม นำกลาวบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นไดกลาวเปดประชุม 

พรอมท้ังดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจงเพ่ือทราบ 
 ๑.๑ เรื่อง ประธานแจงเพ่ือทราบ 
   



๒ 
 
 
  1.1.1 เรื ่อง มจร ตอนรับการตรวจเยี ่ยมของรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
  รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดแจงตอท่ีประชุม
วา เม่ือวันจันทรท่ี ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผูบริหาร คณาจารย ไดรวมตอนรับรัฐมนตรี
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ นวัตกรรม และคณะที่ไดมาตรวจเยี ่ยม พรอมให
ขอเสนอแนะทิศทางของ มจร. 
  จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  1.1.2 เรื่อง แจงผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยูในฐานขอมูล TCI รอบที่ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ 

          รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯไดแจงตอท่ีประชุม
วา สืบเนื่องจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (ศูนย TCI) ไดทําการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการท่ี
อยูในฐานขอมูล TCI เสร็จเรียบรอยแลว และไดประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานขอมูล TCI 
รอบที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ซึ่งวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน ไดถูกจัดใหเปน วารสารกลุมท่ี 
๒ 
  จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 

 
  ๑.๑.๓ เรื่อง การแตงตั้งตำแหนงทางวิชาการแกคณาจารยประจำภาควิชารัฐศาสตร 
คณะสังคมศาสตร 
  รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯไดแจงตอท่ีประชุม
วา สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดแตงตั้งตำแหนงทางวิชาการแกคณาจารย
ประจำภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร จำนวน ๒ คน ดังนี้ 
  ๑. ผู ชวยศาสตราจารย ดร.ธัชชนันท อิศรเดช  ดำรงตำแหนง รองศาสตราจารย 
ในสาขาวิชารัฐศาสตร 
  ๒. ผู ชวยศาสตราจารย ดร.เติมศักดิ ์ ทองอินทร ดำรงตำแหนง รองศาสตราจารย  
ในสาขาวิชารัฐศาสตร 
  จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
   ๑.๑.๔ เรื ่อง กำหนดการประชุมหัวหนาโครงการวิจัยและนักวิจัยที ่ไดรับอนุมัติ
โครงการวิจัยของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
  รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯไดแจงตอท่ีประชุม
วา สืบเนื ่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดอนุมัต ิโครงการวิจัยของหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ตามบันทึกขอความ ที่ อว ๘๐๐๕.๒/๖๐๕ ลงวันท่ี 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อใหการดำเนินการโครงการวิจัยของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ เปนไปดวยความ
เรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค และนโยบายในการบริหารของมหาวิทยาลัยฯ จึงแจงกำหนดการประชุม



๓ 
 
หัวหนาโครงการวิจัยและนักวิจัย ในวันอังคารท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. เปนตนไป ณ หอง
เธียรเตอร บี ๕๐๘ – บี ๕๐๙  อาคารเรียนรวมโซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำ
ไทร อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐศาสตร นำเสนอรายงานการประชุมหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร คณะ
สังคมศาสตร ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทรที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม ดังปรากฏตามเอกสารท่ีไดนำเสนอตอท่ีประชุมนี้แลว 
 จึงเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข  
  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

๓.๑ เรื่อง การดำเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

รัฐศาสตร ไดแจงที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ระหวาง
เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงมกราคม ๒๕๖๓ ทางหลักสูตรไดมีการเรียนการสอนและกำกับดูแลนิสิต ดัง
รายละเอียดดังนี้  

๑) การติดตามการรับทราบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ ยังไมไดประกาศแจงผลการ

รับทราบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ซ่ึงตอนนี้ ไดผานระบบออนไลนในข้ึนตอน S 1 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติให ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร ใหติดตามวาหลักสูตรติดขัดอะไรตอสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาแหงชาติ และรายงานความกาวหนาตอท่ีประชุม 

๒) การติดตามการดำเนินงานดุษฎีนิพนธของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร 

นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร รุนท่ี ๑  ปจจุบันอยูในระหวาง 
การดำเนินการทำดุษฎีนิพนธและขอสอบ หัวขอและโครงราง ซ่ึงมีรายละเอียดของนิสิต แตละคนดังนี้  

- นิสิตดำเนินการสอบหัวขอและโครงรางไปแลว ๔ ครั้ง จำนวน ๑๕ รูป/คน 
- นิสิตขอข้ึนสอบในวันท่ี ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓ คน 
- ยังไมไดดำเนินการขอสอบโครงรางฯ อีกจำนวน ๙ รูป/คน  

๓) การปรับปรุงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร ปร.ด. 
สาขาวิชารัฐศาสตร  

- มีการปรับปรุงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจำหลักสูตร และ 



๔ 
 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหม (ตามแบบ สมอ ๐๘) อยูในขั้นตอนการพิจารณาเพื่อเสนอขออนุมัติ
ปรับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 1 คน คือ รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช มาเปน รศ.ดร.วัชรินทร 
ชาญศิลป และเพ่ิมเติมอาจารยประจำหลักสูตร จำนวน 3 คน ประกอบดวย 1. รศ.ดร.วัชรินทร ชาญศิลป 
2. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 3. รศ.อนุภูมิ โซวเกษม 
 

๔) โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานท่ีในประเทศของนิสิต
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๒ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐศาสตร ทางหลักสูตรไดจัดโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ใน
ประเทศของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
รุนที่ ๒ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ องคการบริหารสวนจังหวัดชุมพร ตำบลทาตะเภา อำเภอเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพรและเขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) ตำบลเขาพัง อำเภอบานตาขุน จังหวัดสุ
ราษฎรธานี ระหวางวันท่ี ๒๗-๒๙ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหดำเนินการตอไป 
 
 ๓.๒ เรื่อง การดำเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐศาสตร ไดแจงที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 
ถึงมกราคม ๒๕๖๓ ทางหลักสูตรไดมีการเรียนการสอนและกำกับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้ 

๑) การรับทราบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติไดประกาศแจงผลการรับทราบ

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ผานระบบออนไลน และจะไดดำเนินการแจงผลการรับทราบใหกับ
มหาวิทยาลัยโดยเอกสารตอไป 

๒) โครงการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐไตหวันของนิส ิตหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต รุนท่ี ๑ จำนวน ๒๑ รูป/คน ระหวางวันท่ี ๙-๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ีผานมา 

 
๓) การสอบวิพากษหัวขอของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๒ 

นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตไดดำเนินการสอบวิพากษหัวขอ ในวันท่ี ๒๐ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งในการสอบครั้งนี้มีนิสิตเขาสอบจำนวน ๒๓  รูปหรือคน เปนที่เรียนรอยและ
ไดรับการอนุมัติหัวขอสารนิพนธ จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเรียบรอยแลว 

๔) การสอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธและสารนิพนธ ๓ บท ของหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๑ 

นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน ๓๑ รูปหรือคน ไดดำเนินการขอจัดสอบ
หัวขอและโครงรางวิทยานิพนธและสารนิพนธ เรียบรอยแลว โดยมีนิสิตเขาสอบจำนวน ๓๐ รูปหรือคน  
เหลืออีก ๑ คน ยังไมไดดำเนินการสอบ และท่ีสอบผานโครงรางฯ ๓ บท ขณะนี้กำลังดำเนินการวิเคราะห
ผลการวิจัยในบทท่ี ๔ และบางทานไดสรุป อภิปรายผลในบทท่ี ๕ และขอตรวจรูปแบบเรียบรอยแลว 



๕ 
 

๕) ขอความเห็นชอบในการปรับปรุงอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

- โดยมีการปรับปรุงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจำหลักสูตร 
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหม (ตามแบบ สมอ ๐๘) อยูในขั้นตอนการพิจารณาเพื่อเสนอขอ
อนุมัติปรับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 1 คน คือ ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต มาเปน รศ.ดร.ธัชช
นันท อิศรเดช และเพ่ิมเติมอาจารยประจำหลักสูตร จำนวน 3 คน ประกอบดวย 1. รศ.ดร.วัชรินทร ชาญ
ศิลป 2. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 3. รศ.อนุภูมิ โซวเกษม 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหดำเนินการตอไป 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ เร ื ่อง กำหนดวันประชุมหลักสูตรรัฐศาตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร คณะ
สังคมศาสตร ประจำเดือน 
 รองศาสตราจารย ดร.ประณต นันทิยะกุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ประธานในที่ประชุมไดเสนอที่ประชุมวา หลักสูตร
บัณฑิตศึกษามีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก เพื่อใหการดำเนินงาน
ของหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนไปในทิศทางเดียวกันจึงเสนอในที่ประชุมเพื่อกำหนดวัน
ประชุมอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหมีการประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง ตลอด พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ป 
1/2562 วันพฤหัสบดท่ีี ๒๓ มกราคม พ.ศ.256๓ 
2/2562 วันพุธท่ี ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ.256๓ 
3/2562 วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ มีนาคม พ.ศ.256๓ 
4/2562 วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ.256๓ 
5/2562 วันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.256๓ 
6/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 2๕ มิถุนายน พ.ศ.256๓ 
7/2562 วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.256๓ 
8/2562 วันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.256๓ 
9/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 2๔ กันยายน พ.ศ.256๓ 
10/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 2๙ ตุลาคม พ.ศ.256๓ 
11/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  2๖ พฤศจกิายน พ.ศ.256๓ 
12/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 2๔ ธันวาคม พ.ศ.256๓ 



๖ 
 

โดยกำหนดเวลาประชุมแตละครั้ง เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป และมอบหมายให ผศ.ดร
ยุทธนา  ปราณีต เลขานุการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
จัดพิมพประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพ่ือทำปฏิทินประชุมคณาจารย และเจาหนาท่ีหลักสูตร เสนอ
ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตลงนามและประกาศแจงใหคณาจารยและบุคลากรทราบตอไป  

 
๔.๒ เร ื ่อง ขออนุมัต ิกำหนดวันจัดโครงการคลินิกวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร

บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
 ผศ.ดรยุทธนา  ปราณีต เลขานุการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร คณะ
สังคมศาสตร ผู ร ับผิดชอบโครงการไดเสนอที ่ประชุมวา เนื ่องจากมหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาฯ จัดโครงการคลินิกวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะ
สังคมศาสตร เรียบรอยแลว และอยูในชวงการกำหนดวัน และสถานที่เพื่อจัดโครงการดังกลาว จึงเสนอท่ี
ประชุมเพ่ือพิจารณา 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติมอบหมายใหผศ.ดรยุทธนา  ปราณีต เลขานุการหลักสูตร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร และเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท้ัง
สามสาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร และสาขาวิชา
รัฐศาสตร รวมปรึกษาหารือกับอาจารยประจำหลักสูตรเพ่ือกำหนดจัดตารางนัดนิสิตเขาพบตอไป 

 
๔.๓ เรื่อง ประกาศเปดรับสมัครนิสิตใหม ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 รองศาสตราจารย ดร.ประณต นันทิยะกุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต เสนอในที่ประชุมวา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จะรับสมัครนิสิตใหมประจำปการศึกษา 
๒๕๖๓ ท่ีจะถึงนี้เพ่ือใหการรับสมัครนิสิตเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเสนอเพ่ือพิจารณากำหนดรับสมัคร
นิสิตประจำปการศึกษา ๒๕๖๓  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติการกำหนดวันดังนี้ 

 ๑. ระดับปริญญาเอก  
รายละเอียด 

หลักสูตร ปร.ด. รศ. 
(เรียน เสาร - อาทิตย) 

หมายเหตุ 

รับสมคัร วันท่ี ๑ ก.พ. - วันท่ี ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๓  

ประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิสอบ วันท่ี ๑ มิ.ย. ๒๕๖๓  

สอบขอเขียน วันท่ี ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๓  

สอบสัมภาษณ วันท่ี ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๓  

ประกาศผลสอบ วันท่ี ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓  

ลงทะเบียนนิสิต วันท่ี ๑๘ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓  

เตรียมความพรอม วันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓  

ปฐมนิเทศการศึกษา วันท่ี ๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓  

เปดภาคการศึกษา  วันท่ี ๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๖๓  

คาเทอมตลอดหลักสูตร ๔๕๐,๐๐๐ บาท  



๗ 
 

 
๒. ระดับปริญญาโท 

รายละเอียด หลักสูตร ร.ม. 
(เรียน เสาร - อาทิตย) 

หมายเหตุ 

รับสมคัร วันท่ี ๑ ก.พ. - วันท่ี ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๓  

ประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิสอบ วันท่ี ๑ มิ.ย. ๒๕๖๓  

สอบขอเขียน วันท่ี ๖ มิ.ย. ๒๕๖๓  

สอบสัมภาษณ วันท่ี ๗ มิ.ย. ๒๕๖๓  

ประกาศผลสอบ วันท่ี ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๓  

ลงทะเบียนนิสิต วันท่ี ๑๒ – ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓  

เตรียมความพรอม วันท่ี ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓  

ปฐมนิเทศการศึกษา วันท่ี ๒๖-๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๓  

เปดภาคการศึกษา  วันท่ี ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๓  

คาเทอมตลอดหลักสูตร ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 
 
๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติโครงการประชาสัมพันธและแนะแนวการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
รองศาสตราจารย ดร.ประณต นันทิยะกุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตร

มหาบัณฑิต เสนอในท่ีประชุมวาในปการศึกษา ๒๕๖๓ ท่ีจะถึงนี้หลักสูตรจักเปดรับสมัครนิสิตใหม เพ่ือให
การดำเนินการรับสมัครนิสิตใหมเปนไปดวยความเรียบรอยจึงเสนอที่ประชุมเพื ่ออนุมัติโครงการ
ประชาสัมพันธและแนะแนวการศึกษาหลักสูตร 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี ้

 ๑. มอบหมายให ผศ.ดร.ยุทธนา  ประณีต เลขานุการหลักสูตร เปนผูรับผิดชอบโครงการ
จัดทำปายประชาสัมพันธและแนะแนวการศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ ใหแลวเสร็จกอนประกาศ
เปดรับสมัครนิสิตใหม 
 ๒. มอบหมายใหเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา อาจารยประจำหลักสูตร และเจาหนาที่ลง
พ้ืนท่ีประชาสัมพันธหลักสูตรรวมกับสำนักทะเบียนและวัดผลตามสถานศึกษา หนวยงานราชการ และ
วัดเปนตน 
 ๔.๕ เรื่อง การจัดทำคูมือทำดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ และสารนิพนธ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
 รองศาสตราจารย ดร.ประณต นันทิยะกุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
เสนอในที่ประชุมวา การจัดทำดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ และสารนิพนธ ของนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ เปนไปอยาง
ถูกตองตามระเบียบดังกลาว และสอดคลองกับรูปแบบการเสนอขอดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ และสารนิพนธ 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ มอบหมายให ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต ประสานงานกับอาจารย 

ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (นานาชาติ) 



๘ 
 
และคณะทำงานจัดทำคูมือทำดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ และสารนิพนธ ประจำหลักสูตรฯ ใหแลวเสร็จ
กอนส้ินเดือนกุมภาพันธ 

 
๔.๖ เรื่อง แจงกำหนดการเดินธุดงคธรรมยาตรา ปท่ี ๘ 

 รองศาสตราจารย ดร.ประณต นันทิยะกุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบ ัณฑ ิต  ได แจ  งท ี ่ประช ุมว  า  ตามท ี ่ทางหล ักสูตรบ ัณฑ ิตศ ึกษา ภาคว ิชาร ั ฐศาสตร  
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดขออนุมัติโครงการเดินธุดงค-ธรรมยาตรา 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ในวัน ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อางเก็บน้ำประแสร อำเภอวังจันทร 
จังหวัดระยอง ไปแลว และทางมหาวิทยาลัยอนุมัติโครงการมาแลว  
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้ 
๑. มอบหมายให ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต ประสานงานกับ พระสมนึก ธีรปฺโ เลขานุการ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร และนายสุภัทรชัย สีสะใบ นักวิชาการศึกษา ผูรับผิดชอบ
โครงการฯ จัดทำแผนปฏิบัติการและใหดำเนินการตามแผนใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด หาก
เกิดปญหาหรืออุปสรรคแตละแผนกใหรายงานแกผูอำนวยการหลักสูตรทราบทันที 
 ๒. มอบหมายใหเจาหนาที่แตละหลักสูตรสำรวจจำนวนคณาจารย และนิสิตที่จะเขารวม
โครงการโดยใหทราบจำนวนใหแนนอน เพื่อจะจัดอาหารและเครื่องดื่มใหเพียงพอ และใหอาจารย
และนิสิตแจงความประสงคท่ีรวมเดินทางรวมกับรถมหาวิทยาลัย 
 

๔.๗ เร ื ่อง โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ และศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
ราชอาณาจักรกัมพูชา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  

รองศาสตราจารย ดร.ประณต นันทิยะกุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต ประธานในท่ีประชุมไดเสนอท่ีประชุมวา การจัดการศึกษาทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีได
กำหนดใหมีการบูรณาการระหวางวิชาการทางดานพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหมของสาขาวิชาตางๆ 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร พิจารณาถึงความจำเปนท่ีจะตองใหผูบริหาร 
คณาจารย เจาหนาที่และนิสิตของมหาวิทยาลัยเดินทางไปรวมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และ
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้ 
๑. มอบหมายให ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

รัฐศาสตร ประสานงานกับเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร และเลขานุการ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งสามสาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร และสาขาวิชารัฐศาสตร ผูรับผิดชอบโครงการฯ และทำเรื่องขออนุมัติโครงการจากอธิการบดี 
 ๒. มอบหมายใหเจาหนาท่ีหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำรวจจำนวนคณาจารย เจาหนาท่ี 
และนิสิตที่จะเขารวมโครงการโดยใหทราบจำนวนใหแนนอน เพื่อที่จะจองตั๋วเครื่องบินและจัดการ
หองพัก 



๙ 
 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ  
 - ไมมี 

 เมื ่อดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแลว ประธานที่ประชุมกลาวขอบคุณผูบริหาร 
คณาจารย และเจาหนาท่ี และกลาวปดการประชุมพรอมท้ังอาราธนาพระสงฆกลาวนำบูชาพระรัตนตรัย 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.ประณต  นันทิยะกุล) 
ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ประธานท่ีประชุม 
   
   
   

(รองศาสตราจารย ดร.ธัชชนนัท อิศรเดช) 
กรรมการ 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา  ปราณีต) 
เลขานุการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 



 
 
 

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดท่ีี ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. 25๖๒ 
ณ หองประชุมชลบุรี อาคารเรียนรวมโซนบี  

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 
กรรมการท่ีมาประชุม 

๑. รศ.ประณต นันทิยะกุล    ประธานกรรมการ ประธานท่ีประชุม 
๒. รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูล   กรรมการ 
๓. ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์   กรรมการ 
๔. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร   กรรมการ 
๕. รศ.ดร.ธชัชนันท อิศรเดช   กรรมการ 
๕. ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต   กรรมการและเลขานุการ 

ผูเขาประชุม 
 นางสาวกาญจนา  บุญเรือง   เจาหนาท่ีประจำหลักสูตร 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐9.๓0 น. 
 เม่ือถึงเวลาประชุมและมีผูเขาประชุมครบองคประชุมแลว รศ.ประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ ประธานท่ีประชุม นำกลาวบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นไดกลาวเปดประชุม พรอมท้ังดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

วาระท่ี ๑ เรื่อง แจงเพ่ือทราบ 
 ๑.๑ เรื่อง ประธานแจงเพ่ือทราบ 

1.1.1 เรื่อง แจงคำส่ังแตงตั้งเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร 
        รศ.ประณต นันทิยะกุล คณะกรรมการบริหารฯ ไดแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากท่ีประชุมครั้งท่ี 

๕/๒๕๖๑ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดมีมติอนุมัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและประจำ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑) คณะสังคมศาสตร จำนวน ๑ คนคือ ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ยุทธนา  ปราณีต ดำรงตำแหนงเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร ท้ังนี้ ตั้งแต
วันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สั่ง ณ วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำสั่ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีแนบมาพรอมแลวนี้ 
                  จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
         ท่ีประชุมรับทราบ และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให รศ.ประณต นันทิยะกุล เปนประธานคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เปน กรรมการและเลขานุการคณะ
กรรมกาบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
   



-๒- 
 

 

 

1.1.๒  เรื่องปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
        รศ.ประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอวา เพ่ือใหการจัดการศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย จึงกำหนดปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจำปการศึกษา 256๒ 
รายละเอียดปรากฏตามปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีไดแนบมาพรอมแลวนี้ 
                  จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
         ท่ีประชุมรับทราบ 
  1.1.๓  เรื่องกิจกรรมเปดการศึกษา ประจำปการศึกษา 256๒ ของหลักสูตรระดับปริญญาโท 

        รศ.ประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจาก รศ.
ดร.สุรพล สุยะพรหม ผูอำนวยการหลักสูตรบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ไดแจงกับประธาน
หลักสูตรเก่ียวกับกิจกรรมเปดการศึกษา ประจำปการศึกษา 256๒ ของทุกหลักสูตรในระดับปริญญาโท ซ่ึงจะเปน
การแนะนำการจัดการเรียนการสอน และแนะนำคณาจารยประจำหลักสูตร ซ่ึงในปการศึกษานี้ไดกำหนดกิจกรรม
เปดการศึกษา ประจำปการศึกษา 256๒ เปนวันท่ี 2๒ มิถุนายน พ.ศ. 256๒ 
                  จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
         ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ เม่ือวันศุกรท่ี ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- ท่ีประชุมพิจารณาแลว รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ไมมี 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.1 เรื่องการรับสมัครนิสิตประจำปการศึกษา 256๒ 

 รศ.ประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอวา เพ่ือใหการจัดการศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย จึงกำหนดรับสมัครนิสิตผูเขาศึกษาตอหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน ๓๐ รูป/คน ประจำป
การศึกษา 256๒ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ท้ังนี้หลักสูตรนี้ เปดรับสมัครเปนปท่ีสอง 
                  จึงเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
         ท่ีประชุมมีมติเห็นขอบดังนี้  

๑. ใหรับนิ สิตประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐ รูปหรือคน ตามจำนวนท่ีสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติและกำหนดไวใน มคอ.๒ 

๒. เพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย โดยมอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย ดร.
ยุทธนา  ปราณีต กรรมการและเลขานุการ ไปดำเนินการจัดทำแผนประชมสัมพันธรับ
นิสิตใหม 

๓. ใหประชาสัมพันธเชิงรุกถึงศิษยเกาท่ีมีความประสงคจะศึกษาตอในจังหวัดท่ีใกลเคียงหรือ
ตามวิทยาเขตท่ีสนใจศึกษาตออีกชองทางหนึ่ง 



-๓- 
 

 

 

 
  ๔.๒ เรื่องเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกผูสมัครเขาเปนนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
ภาควิชารัฐศาสตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 

รศ.ประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอวา เพ่ือใหการจัดการศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและ
นโยบายของมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกผูสมัครเขาเปนนิสิตประจำป
การศึกษา 256๒ ตามเอกสารท่ีไดแนบมาพรอมแลวนี้ 

                  จึงเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
         ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ ใหเสนอรายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบและประจำหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิตทุกคน โดยมีผูอำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
เปนประธาน ตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบคัดเลือกนิสิตตอไป 
 ๔.๓ เรื่องเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรูนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตรุนท่ี ๑ 
ภาควิชารัฐศาสตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑ 
   รศ.ประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอวา เพ่ือใหการจัดการศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรูนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๑ 
ประจำปการศึกษา 256๑ ตามเอกสารท่ีไดแนบมาพรอมแลวนี้ 
                  จึงเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
         ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ ใหเสนอรายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบและประจำหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิตทุกคน โดยมีผูอำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
เปนประธาน ตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบสอบประมวลความรูตอไป 
 ๔.๔ เรื่องสงผลการสอบปลายภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๑ นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต รุนท่ี ๑  
   รศ.ประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอวา เพ่ือใหการจัดการศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอใหสงผลการสอบปลายภาคของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๑ ประจำป
การศึกษา 256๑ ภายในวันท่ี ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
                  จึงเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
         ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอและมีมติใหเสนอแตงตั้งคณะกรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูใหแลวเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตอไป 
 
 ๔.๔ เรื่องสง มคอ.๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒  
        รศ.ประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอวา เพ่ือใหการจัดการศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอใหสงผลการสอบปลายภาคของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๒ ประจำป
การศึกษา 256๒ ภายในวันท่ี ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
                  จึงเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 



-๔- 
 

 

 

         ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอและมีมติใหเสนอแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
มคอ. ๓ ใหแลวเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 ไมมี 
 

เม่ือดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแลว ประธานท่ีประชุมกลาวขอบคุณคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯและกลาวปดประชุมพรอมกับรวมกันบูชาพระรัตนตรัย 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.3๐ น. 
 
 

 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.ประณต  นนัทิยะกุล) 
ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ประธานท่ีประชุม  
  

  
 

 

  
(รองศาสตราจารย ดร.ธัชชนันท อิศรเดช) 

กรรมการ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา  ปราณตี) 
เลขานุการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 



 
 
 

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

วันอาทิตยท่ี  ๗ เมษายน พ.ศ. 25๖๒ 
ณ หองประชุมชลบุรี อาคารเรียนรวมโซนบี  

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 
กรรมการท่ีมาประชุม 

๑. รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล   ประธานกรรมการ ประธานท่ีประชุม 
๒. ผศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร   กรรมการ 
๓. ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์   กรรมการ 
๔. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร   กรรมการ 
๕. รศ.ดร.ธชัชนันท อิศรเดช   กรรมการ 
๕. ผศ.ดร.ดร.ยุทธนา  ปราณีต   กรรมการและเลขานุการ 

ผูเขาประชุม 
 นางสาวกาญจนา  บุญเรือง   เจาหนาท่ีประจำหลักสูตร 
 นายพลวัฒน สีทา    นักวิชาการศึกษา 
เริ่มประชุมเวลา ๐9.๓0 น. 
 เม่ือถึงเวลาประชุมและมีผู เขาประชุมครบองคประชุมแลว รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประธานท่ีประชุม นำกลาวบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นไดกลาวเปดประชุม พรอม
ท้ังดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

วาระท่ี ๑ เรื่อง แจงเพ่ือทราบ 
 ๑.๑ เรื่อง ประธานแจงเพ่ือทราบ 
1.1.1 เรื่อง แจงคำส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกผูสมัครเขาเปนนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
ภาควิชารัฐศาสตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
  รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ แจงวา เพ่ือใหการจัดการศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย จึงขอแจงคำสั่งคณะกรรมการสอบคัดเลือกผูสมัครเขาเปนนิสิตประจำปการศึกษา 256๒ โดยมี
ผูอำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร เปนประธานกรรมการและผูชวยศาสตราจารยประจำ
หลักสูตรทุกทานเปนกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีไดแนบมาพรอมแลวนี้ 
                  จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

        ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  



-๒- 
 

 

 

๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจงเพ่ือทราบ 
 1.2.1 เรื่อง จำนวนผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปการศึกษา 256๒ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา  ปราณีต กรรมการและเลขานุการ ไดแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจาก
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ไดประกาศรับสมัครผูสนใจเขาศึกษาหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ซ่ึงมีผูสนใจเขาสมัครท้ังสิ้นจำนวน ๑5 รูปหรือคน โดยแบงเปน
บรรพชิต จำนวน ๑4 รูป และคฤหัสถ จำนวน 1 คน ซ่ึงจะสิ้นสุดการรับสมัครในวันท่ี ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ 
 จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 1.2.2 เรื่องกำหนดการสอบเขาศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา  ปราณีต กรรมการและเลขานุการ  ไดแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจาก
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ไดกำหนดวันสอบขอเขียนเขาศึกษาในวันท่ี ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และจะ
สอบสัมภาษณในวันท่ี 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันศุกรท่ี ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลว รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   ไมมี 

 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๔.1 เรื่องการกำหนดภาระงานและรายวิชาท่ีจะบรรยายในภาคเรียนท่ี ๑ ประจำปการศึกษา 
๒๕๖๒ 

 รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอวา เพ่ือใหการ
จัดการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและ
นโยบายของมหาวิทยาลัย จึงกำหนดภาระงานของผูชวยศาสตราจารยประจำและตารางสอนของหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต โดยถือเกณฑคนละไมนอยกวา ๓ รายวิชาหรือ ๑๐ หนวยกิต  
                  จึงเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
         ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในภาระงานของแตละทาน รวมท้ังรายวิชาท่ีไดมอบหมาย
ใหสอนในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

  ๔.๒ เรื่อง กำหนดวันตรวจสอบแผนการเรียนรู มคอ.3 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 
๒๕๖๒ 
   รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา 
สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาภาคการศึกษาท่ี 1 ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ และผูชวยศาสตราจารยผูสอนในแต



-๓- 
 

 

 

ละรายวิชาจะตองสง มคอ.3 ตามท่ีกำหนดคือกอนเปดภาคการศึกษาอยางนอย 15 วัน ดังนั้น เม่ือผูชวย
ศาสตราจารยผูสอนแตละรายวิชาไดสงมอบ มคอ.3 แลวจึงเห็นวาควรท่ีจะกำหนดวันตรวจสอบแผนการเรียนรู 
มคอ.3 ของภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณาความสอดคลองของ มคอ.3 รวมกันเพ่ือเปน
ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนและเพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหกำหนดวันตรวจแผนการเรียนรู มคอ.3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
ปการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันศุกรท่ี ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๔.๓  เรื่อง กำหนดวันปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปการศึกษา 
๒๕๖๒ 

   รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอตอท่ี
ประชุมวา สืบเนื่องจากปการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ไดเปดรับผูสนใจเขาศึกษาในหลักสูตร
และไดจัดสอบขอเขียนเพ่ือคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรในวันท่ี ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และจะสอบสัมภาษณใน
วันท่ี ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ นี้ ดังนั้น เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการเปดภาคการศึกษาใหมและเพ่ือชี้แนะ
แนวทางการจัดการศึกษาใหแกนิสิตใหมประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ จึงเห็นวาควรท่ีจะกำหนดวัน เวลา และสถานท่ี
ในการจัดปฐมนิเทศการศึกษาประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตกิำหนดวันปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ระหวางวันท่ี 1๔-1๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดบางออยชาง ตำบลบางกรวย 
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี
 
   4.๔ เรื่อง การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี 
๒ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา 

สืบเนื่องจากหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑) ไดกำหนดไวใน มคอ.๒ เก่ียวกับการ
เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนิสิตในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ซ่ึงระบุไววาตองมีการจัดการอบรม
เตรียมความพรอมใหแกนิสิตท่ีเขาใหม ๓ เรื่อง ประกอบดวย ๑) อบรมปรับพ้ืนฐานความรูเฉพาะสาขาวิชา ๒) 
อบรมปรับพ้ืนฐานดานการวิจัย และ ๓) อบรมปรับพ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษ ดังนั้นเพ่ือใหการเตรียมความพรอม
กอนเขาศึกษาดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา จึงเห็นวาควรท่ีจะมีการ
กำหนดผูรับผิดชอบในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาดังกลาว  
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติกำหนดวันจัดโครงการอบรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในแก
นิสิตในวันท่ี ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมอบหมายในการอบรมดังนี ้
  - การอบรมหมวดทฤษฎี มอบหมายให รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.
ยุทธนา  ปราณีต เปนผูบรรยาย 
  - การอบรมในหมวดวิจัย มอบหมายให ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์ และ รศ.ดร.พรรษา พฤฒยาง
กูร เปนผูบรรยาย 



-๔- 
 

 

 

  - การอบรมในหมวดภาษาอังกฤษ มอบหมายให ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร และ ผศ.ดร.ธัชช
นันท อิศรเดช เปนผูบรรยาย 
  ๔.๕ เรื่องการกำหนดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาฤดูรอนนิสิต รุนท่ี ๑ ประจำปการศึกษา 
๒๕๖๑ 

 รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอวา เพ่ือใหการ
จัดการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและ
นโยบายของมหาวิทยาลัย จึงกำหนดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาฤดูรอน นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุน
ท่ี ๑ จำนวน ๓๑ รูปหรือคน ในวันท่ี ๑๐ -๑๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายวิชา  
                  จึงเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
         ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาฤดูรอน จำนวน ๒ 
รายวิชา และใหสงผลการสอบ ภายใน วันท่ี ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
  ๔.๖ เรื่องการกำหนดสอบประมวลความรูนิสิต รุนท่ี ๑ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอวา เม่ือนิสิตรุน
ท่ี ๑ ไดศึกษาครบทุกวิชาแลว เห็นสมควรดำเนินการจัดสอบประมวลความรูเพ่ือใหการจัดการศึกษาหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย จึงกำหนดสอบประมวลความรู นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๑ จำนวน ๓๑ รูปหรือคน 
ใน ๓ หมวดวิชา ไดแก หมวดวาดวย ทฤษฎี หมวดวาดวยการวิจัย และหมวดวาดวยการประยุกต  
                  จึงเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
         ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในการสอบประมวลความรูใน ๓ หมวดวิชา และได
มอบหมายใหคณาจารยประจำรายวิชาออกขอสอบประมวลความรูในหมวดวิชาดังตอไปนี้ ไดแก  
   - การสอบหมวดทฤษฎี มอบหมายให รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล และ ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 
เปนผูบรรยาย 
  - การอบรมในหมวดวิจัย มอบหมายให ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์ และ รศ.ดร.พรรษา พฤฒยาง
กูร เปนผูบรรยาย 
  - การอบรมในหมวดภาษาอังกฤษ มอบหมายให ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร และ ผศ.ดร.ธัชช
นันท อิศรเดช เปนผูบรรยาย 
และใหจำนวน ๒ รายวิชา และใหสงผลการสอบ ภายใน วันท่ี ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 ไมมี 
 

เม่ือดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแลว ประธานท่ีประชุมกลาวขอบคุณคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯและกลาวปดประชุมพรอมกับรวมกันบูชาพระรัตนตรัย 
 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.3๐ น. 



-๕- 
 

 

 

 

 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.ประณต  นนัทิยะกุล) 
ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ประธานท่ีประชุม 
 

  
  

 
 

  
(รองศาสตราจารย ดร.ธัชชนันท อิศรเดช) 

กรรมการ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา  ปราณตี) 
เลขานุการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร 
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 
วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๓   

ณ หองเธียรเตอร B ๕๐๘ - B ๕๐๙  อาคารเรียนรวม โซนบี  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
กรรมการท่ีมาประชุม 

๑. รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล   ประธานกรรมการ ประธานท่ีประชุม 

๒. ผศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร   กรรมการ 

๓. ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์   กรรมการ 

๔. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร   กรรมการ 

๕. รศ.ดร.ธชัชนันท อิศรเดช   กรรมการ 

๖. ผศ.ดร.ดร.ยุทธนา  ปราณีต   กรรมการและเลขานุการ 

ผูเขาประชุม 

๑. นางสาวกาญจนา  บุญเรือง   นักจัดการงานท่ัวไป 
๒. นายพลวัฒน สีทา    นักวิชาการศึกษา 

เริ่มประชุมเวลา ๐9.๓0 น. 
 เมื่อถึงเวลาประชุมและมีผูเขาประชุมครบองคประชุมแลว รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล ประธาน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประธานท่ีประชุม นำกลาวบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นไดกลาวเปดประชุม 

พรอมท้ังดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจงเพ่ือทราบ 
 ๑.๑ เรื่อง ประธานแจงเพ่ือทราบ 
   

 



๒ 
 
  1.1.1 เรื่อง การโครงการเดินธุดงค – ธรรมยาตรา ปที่ ๘ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
  รองศาสตราจารย ดร.ประณต นันทิยะกุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ประธานท่ีประชุมไดแจงท่ีประชุมวา สืบเนื่อง
จากมหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร จัดโครงการเดินธุดงค – ธรรม
ยาตรา ณ วัดดอกกราย - อางเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแมน้ำคู อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซ่ึงโครงการ
ดังกลาวไดดำเนินระหวางวันท่ี ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งมีพระเดช
พระคุณพระเทพสิทธิเวที, ดร. เจาคณะจังหวัดระยอง เปนประธานพิธีเปด และมีพระเดชพระคุณพระเทพ
วิสุทธิโสภณ, ดร. รักษาการเจาคณะภาค ๒ เปนประธานพระวิปสสนาจารย การดำเนินการโครงการใน
ครั้งนี้มีผูเขารวมโครงการจำนวน ๔๔๔ รูปและคน. 
  จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

1.1.๒ เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐาน 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 รองศาสตราจารย ดร.ประณต นันทิยะกุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต ภาคว ิชาร ัฐศาสตร  คณะสังคมศาสตร เสนอในที ่ประช ุมว า เน ื ่องจากประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ใน
ขอ ๙.๓ วากรณีอาจารยใหมที ่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แมยังไมมีผลงานทางวิชาการ หลังสำเร็จ
การศึกษาอนุโลมใหเปนอาจารยผูสอนในระดับปริญญาโทได แตทั้งนี้หากจะทำหนาที่เปนอาจารยผูสอน 
ในระดับปริญญาเอก หรือเปนอาจารยประจำหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ และอาจารยผู สอบวิทยานิพนธ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตองมีผลงานทาง 
วิชาการภายหลังสำเร็จการศึกษาอยางนอย ๑ ชิ้น ภายใน ๒ ป หรือ ๒ ชิ้น ภายใน ๔ ป หรือ ๓ ชิ้น 
ภายใน ๕ ป 

จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 ๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจงเพ่ือทราบ 
  ๑.๒.๑ เรื ่อง แจงการดำเนินการทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยของหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร จำนวนท้ังส้ิน ๒๓ โครงการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐศาสตร ไดแจงที ่ประชุมวา สืบเนื ่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดอนุมัติ
โครงการวิจัยของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ตามบันทึกขอความ ที่ อว 
๘๐๐๕.๒/๖๐๕ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ และท่ี อว ๘๐๐๕.๒/๙๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 
เรียบรอยแลวนั้นเพื ่อใหการดำเนินการโครงการวิจัยของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ เปนไปดวยความ
เรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค และนโยบายในการบริหารของมหาวิทยาลัยฯ จึงแจงกองนิติการดำเนินการ
ทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร จำนวน
ท้ังสิ้น ๒๓ โครงการตามท่ีอธิการบดีไดอนุมัติแลว  



๓ 
 

 
 จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

รัฐศาสตร ไดแจงที ่ประชุมวา นำเสนอรายงานการประชุมหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชา
รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อใหที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังปรากฏตามเอกสารท่ีไดนำเสนอตอท่ีประชุมนี้แลว 
 จึงเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

๓.๑ เรื่อง การดำเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

รัฐศาสตร ไดเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ไดมี
การเรียนการสอนและกำกับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้  

๑) การติดตามความกาวหนานิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร รุน ๑ 

- นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร รุนท่ี ๑ อยูในชวงเสนอ 
สอบหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ ๓ บท และขออนุมัติหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ ๓ บท ดังตอไปนี้ 
    - ยังไมไดสอบหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ ๗ รูปหรือคน 
    - สอบหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ ๓ บทแลว ๕ รูปหรือคน 
    - อยูในชวงเก็บขอมูลวิจัย ๑๒ รูปหรือคน 

  ๒) การเรยีนการสอนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร รุน ๒ 

เริ่มเปดเรียนภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2562 ตั้งแตวันท่ี ๗ มีนาคม ถึง วันท่ี 
๑๐ พฤษภาคม 2563 ใน ๒ รายวิชาคือ วิชาสัมมนาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ และวิชาสัมมนา
การเมืองการปกครองของไทย 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร ติดตอนิสิต ๗ รูปหรือคน ประกอบดวย ๑) พระครูรัตนสุตากร ๒) 
พระมหานรินทร ส ุรปฺโ ๓) พระออน ถาวโร  ๔)นายนิต ิพ ันธ อ ินทโชติ ๕) นายพัททดล 
เสวตวรรณ ๖) นายวีรชัย คำธร ๗) นายอเนก ณ เชียงใหม เพ่ือสอบหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ ๓ บท 
ตอไป 
 
 ๓.๒ เรื่อง การดำเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐศาสตร ไดแจงที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ไดมีการเรียนการสอนและ
กำกับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้ 



๔ 
 

๑) การติดตามความกาวหนานิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
-นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๑ อยูในชวงสอบวิทยานิพนธ 

สารนิพนธ และขอสอบวิทยานิพนธและสารนิพนธ ดังตอไปนี้ 
    - ยังไมไดสอบหัวขอและโครงราง ๑ คน คือ นายพัฒนภูมิ ผองยุบล 
    - รอสอบปองกันวิทยานิพนธและสารนิพนธ ๑๐ รูปหรือคน 

- สอบปองกันวิทยานิพนธและสารนิพนธแลว ๒๐ รูปหรือคน 
  ๒) การเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุน ๒ 

เริ่มเปดเรียนภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2562 ตั้งแตวันท่ี ๗ มีนาคม ถึง วันท่ี 
๑๐ พฤษภาคม 2563 ใน ๒ รายวิชาคือ วิชาสัมมนาเฉพาะเรื่องงานวิจัยทางรัฐศาสตร และวิชาสัมมนา
การเมืองในกลุมประเทศอาเซียน 

๓) เรื่องกิจกรรมเสริมหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
- โครงการศึกษาดูงาน ณ องคการบริหารสวนจังหวัดชุมพร และเขื่อนรัชชประ

ภา ของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ นที่ ๒ จำนวน ๓๑ รูปหรือคน ระหวางวันที่ 27 - 29 
กุมภาพันธ 2563 โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐศาสตร นางสาวกาญจนา บุญเรือง และนางสาวพัชรี หาลาง 

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร ติดตอนิสิต ๑ คน คือ นายพัฒนภูมิ ผองยุบล เพื่อสอบหัวขอโครง
รางวิทยานิพนธและสารนิพนธ ๓ บท ตอไป สวนรอสอบปองกันวิทยานิพนธและสารนิพนธ ๑๐ รูป
ใหจัดการสอบโดยเร็ว 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ เรื ่อง โครงการประชุมวิชาการที ่มีรายงานการประชุม (Proceedings) หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
 รองศาสตราจารย ดร.ประณต นันทิยะกุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร เสนอในที่ประชุมวา นิสิตระดับปริญญาโทที่จะสำเร็จ
การศึกษาประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร ประกอบดวย 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน ๒๕ รูปหรือคน และ ๕. จากสถานบันภาคีเครือขาย จำนวน ๒๐ 
คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙๙ รูปหรือคน  ตองมีการตีพิมพผลงานสารนิพนธและวิทยานิพนธเพื่อเผยแพร
ผลงานวิจัยของหลักสูตรทั้งสามสาขาใหสาธารณชนไดรับทราบอยางกวางขวาง อันจะนำไปสูการประกัน
คุณภาพการศึกษาและความเปนเลิศทางวิชาการตอไป หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร จึงได
กำหนดใหมีโครงการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้ 



๕ 
 

๑. การประชุมวิชาการที ่มีรายงานการประชุม (Proceedings) หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ณ หอง B508-B509 อาคารเรียนรวม โซนบี ชั้น ๕ คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ในวันศุกร ท่ี ๓ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

๒. มอบหมายใหเลขานุการ ประสานงานเกี่ยวกับนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต การ
นําเสนอผลงานบนเวที 
 

๔.๒ เรื่อง การจัดทำระบบการศึกษาออนไลน หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะ
สังคมศาสตร 
 รองศาสตราจารย ดร.ประณต นันทิยะกุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร เสนอในท่ีประชุมวา เนื่องจากนิสิตท่ีอาศัยอยูท่ีหางไกล
หรืออยูตางประเทศบางครั้งไมสามารถมาเขาหองเรียนไดจึงขอความอนุเคราะหใหทางหลักสูตรอำนวย
ความสะดวกเก่ียวกับการเรียนการสอนแบบออนไลนในบางครั้ง เพ่ือไดจัดเก็บเอกสารการบรรยายในวิชา
นั้นและสามารถหยิบนำมาทบทวนได 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติมอบหมายใหผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร เสนอขออนุมัติคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบ
การศึกษา ตอผูอำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร จากอธิการบดี ตอไป 
   

  ๔.๓ เรื่องการกำหนดภาระงานและรายวิชาที่จะบรรยายในภาคเรียนที่ ๑ ประจำปการศกึษา 

๒๕๖๒  

  รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอวา เพื่อใหการ

จัดการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุตาม

วัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงกำหนดภาระงานของผูชวยศาสตราจารยประจำและ

ตารางสอนของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โดยถือเกณฑคนละไมนอยกวา ๓ รายวิชาหรือ ๑๐ หนวย

กิต                    

จึงเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

         ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในภาระงานของแตละทาน รวมทั้งรายวิชาที่ได

มอบหมายใหสอนในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

  ๔.๔ เรื่อง กำหนดวันตรวจสอบแผนการเรียนรู มคอ.3 ภาคการศึกษาท่ี 1 ป

การศึกษา ๒๕๖๓ 



๖ 
 
   รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอตอท่ี
ประชุมวา สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาภาคการศึกษาที ่ 1 ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ และผูชวย
ศาสตราจารยผูสอนในแตละรายวิชาจะตองสง มคอ.3 ตามท่ีกำหนดคือกอนเปดภาคการศึกษาอยางนอย 
15 วัน ดังนั้น เมื่อผูชวยศาสตราจารยผูสอนแตละรายวิชาไดสงมอบ มคอ.3 แลวจึงเห็นวาควรที่จะ
กำหนดวันตรวจสอบแผนการเรียนรู มคอ.3 ของภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณา
ความสอดคลองของ มคอ.3 รวมกันเพื่อเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนและเพื่อใหสอดคลอง
กับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหกำหนดวันตรวจแผนการเรียนรู มคอ.3 ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา ๒๕๖๓ ภายในวันท่ี ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

๔.๕  เรื่อง กำหนดวันปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ประจำป

การศึกษา ๒๕๖๒ 

   รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอ
ตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากปการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ไดเปดรับผูสนใจเขาศึกษา
ในหลักสูตรและไดจัดสอบขอเขียนเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรในวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และจะสอบสัมภาษณในวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการ
เปดภาคการศึกษาใหมและเพื่อชี้แนะแนวทางการจัดการศึกษาใหแกนิสิตใหมประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 
จึงเห็นวาควรท่ีจะกำหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการจัดปฐมนิเทศการศึกษาประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติกำหนดวันปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ ระหวางวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วัดบาง
ออยชาง ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี
 

   4.๖ เรื ่อง การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร

มหาบัณฑิต รุนท่ี ๓ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

  รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอตอท่ี
ประชุมวา สืบเนื่องจากหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑) ไดกำหนดไวใน มคอ.
๒ เกี่ยวกับการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนิสิตในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งระบุไววา
ตองมีการจัดการอบรมเตรียมความพรอมใหแกนิสิตที่เขาใหม ๓ เรื่อง ประกอบดวย ๑) อบรมปรับพ้ืน
ฐานความรู เฉพาะสาขาวิชา ๒) อบรมปรับพื ้นฐานดานการวิจัย และ ๓) อบรมปรับพื ้นฐานดาน
ภาษาอังกฤษ ดังนั้นเพ่ือใหการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุ
วัตถุประสงคของการจัดการศึกษา จึงเห็นวาควรที่จะมีการกำหนดผูรับผิดชอบในการเตรียมความพรอม
กอนเขาศึกษาดังกลาว  

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 



๗ 
 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติกำหนดวันจัดโครงการอบรมเตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษาในแกนิสิตในวันท่ี ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมอบหมายในการอบรมดังนี ้
  - การอบรมหมวดทฤษฎี มอบหมายให รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล และ ผู ช วย
ศาสตราจารย ดร.ยุทธนา  ปราณีต เปนผูบรรยาย 
  - การอบรมในหมวดวิจัย มอบหมายให ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์ และ รศ.ดร.พรรษา 
พฤฒยางกูร เปนผูบรรยาย 
  - การอบรมในหมวดภาษาอังกฤษ มอบหมายให ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร และ ผศ.
ดร.ธัชชนันท อิศรเดช เปนผูบรรยาย 
  ๔.๗ เรื่องการกำหนดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาฤดูรอนนิสิต รุนที่ ๑ ประจำป

การศึกษา ๒๕๖๒ 

 รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอวา 

เพื่อใหการจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุ

ตามวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงกำหนดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาฤดูรอน นิสิต

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๑ จำนวน ๓๑ รูปหรือคน ในวันท่ี ๑๐ -๑๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

จำนวน ๒ รายวิชา  

                  จึงเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

         ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาฤดูรอน 

จำนวน ๒ รายวิชา และใหสงผลการสอบ ภายใน วันท่ี ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ๔.๘ เรื่องการกำหนดสอบประมวลความรูนิสิต รุนท่ี ๒ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอวา 

เมื่อนิสิตรุนที่ ๑ ไดศึกษาครบทุกวิชาแลว เห็นสมควรดำเนินการจัดสอบประมวลความรูเพื่อใหการจัด

การศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุตาม

วัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงกำหนดสอบประมวลความรู นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร

มหาบัณฑิต รุนที่ ๒ จำนวน ๒๓ รูปหรือคน ใน ๓ หมวดวิชา ไดแก หมวดวาดวย ทฤษฎี หมวดวาดวย

การวิจัย และหมวดวาดวยการประยุกต  

                  จึงเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

         ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในการสอบประมวลความรูใน ๓ หมวดวิชา และ
ไดมอบหมายใหคณาจารยประจำรายวิชาออกขอสอบประมวลความรูในหมวดวิชาดังตอไปนี้ ไดแก
  
   - การสอบหมวดทฤษฎี มอบหมายให รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล และ ผศ.ดร.ยุทธนา  
ปราณีต เปนผูบรรยาย 



๘ 
 
  - การอบรมในหมวดวิจัย มอบหมายให ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์ และ รศ.ดร.พรรษา 
พฤฒยางกูร เปนผูบรรยาย 
  - การอบรมในหมวดภาษาอังกฤษ มอบหมายให ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร และ ผศ.
ดร.ธัชชนันท อิศรเดช เปนผูบรรยาย และใหจำนวน ๒ รายวิชา และใหสงผลการสอบ ภายใน วันท่ี ๑๕ 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ  

 - ไมมี 

 เมื ่อดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแลว ประธานที่ประชุมกลาวขอบคุณผูบริหาร 
คณาจารย และเจาหนาท่ี และกลาวปดการประชุมพรอมท้ังอาราธนาพระสงฆกลาวนำบูชาพระรัตนตรัย 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 

 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.ประณต  นนัทิยะกุล) 
ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ประธานท่ีประชุม 
 

  
  

 
 

  
(รองศาสตราจารย ดร.ธัชชนนัท อิศรเดช) 

กรรมการ 
ผูตรวจรายงานการประชมุ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา  ปราณีต) 
เลขานุการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 



 
 
 

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ 

วันอาทิตยท่ี ๒ มิถุนายน พ.ศ. 25๖๒ 
ณ หองประชุมชลบุรี อาคารเรียนรวมโซนบี  

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 
กรรมการท่ีมาประชุม 

๑. รศ.ประณต นันทิยะกุล    ประธานกรรมการ ประธานท่ีประชุม 
๒. รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร   กรรมการ 
๓. ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์   กรรมการ 
๔. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร   กรรมการ 
๕. ผศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช   กรรมการ 
๖. ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต   กรรมการและเลขานุการ 

 
ผูเขาประชุม 
 นางสาวกาญจนา  บุญเรือง   เจาหนาท่ีประจำหลักสูตร 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐9.๓0 น. 
 เม่ือถึงเวลาประชุมและมีผูเขาประชุมครบองคประชุมแลว รศ.ประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ ประธานท่ีประชุม นำกลาวบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นไดกลาวเปดประชุม พรอมท้ังดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

วาระท่ี ๑ เรื่อง แจงเพ่ือทราบ 
 ๑.๑ เรื่อง ประธานแจงเพ่ือทราบ 
1.1.1 เรื่อง จำนวนนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
  รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ แจงวา เพ่ือใหการจัดการศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย จึงขออนุมัติรับนิสิตประจำปการศึกษา 2562 จำนวน ๒๔ รูป/คน  ปรากฏวา ในปการศึกษาแรกท่ี
ไดมีผูมาสมัครเรียนในหลักสูตร จำนวน ๒๔ รูป/คน โดยผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาท้ังหมด ซ่ึงไมเปนไปตาม
เปาหมายท่ีกำหนดไว คือ ๔๕ รูป/คน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีไดแนบมาพรอมแลวนี้ 
                  จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

        ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  



-๒- 
 

 

 

๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจงเพ่ือทราบ 
 ๑.๒.๑ เรื่อง การตรวจสอบแผนการเรียนรู มคอ.3 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

   ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต กรรมการและเลขานุการ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องในวันศุกรท่ี 
๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 อาจารยผูสอนในแตละรายวิชาจะตองสง มคอ.3 ตามท่ีกำหนดคือกอนเปดภาค
การศึกษาอยางนอย 15 วัน ซ่ึงไดตรวจสอบแผนการเรียนรู มคอ.3 ของภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2562 
เพ่ือพิจารณาความสอดคลองของ มคอ.3 รวมกันเพ่ือเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนและเพ่ือให
สอดคลองกับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาเรียบรอยแลว 
   จึงแจงตอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
    ท่ีประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖1 เม่ือวันเสารท่ี ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ เร่ือง การติดตามจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร ไดแจงท่ีประชุมวา 
สืบเน่ืองจากท่ีหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ไดเปดรับสมัครนิสิตใหมประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ตามท่ีไดแจงในท่ีประชุมในครั้งท่ี
ผานมาแลวน้ัน บัดน้ีนิสิตไดเขาสูกระบวนการเรียนการการสอนของหลักสูตรเปนท่ีเรียบรอยแลว และในปจจุบันหลักสูตรไดมีการ
เรียนการสอนและกำกับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังน้ี 

๑) นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๑ มีท้ังหมด ๓๑ รูป/คน 
  - จบภาคทฤษฎีเปนท่ีเรียบรอยแลว 
  - สอบประมวลความรูเปนท่ีเรียบรอยแลว 
  - อยูในชวงเรียน MCU 003 

๒) นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๒ มีท้ังหมด ๒๔ รูป/คน 
  - อยูในชวงการเรียนภาคทฤษฎีภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหดำเนินการตอไป 

 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   ๔.1 เรื่องการกำหนดปฏิทินการศึกษาในภาคเรียนท่ี ๑ ประจำปการศึกษา 2562 

        รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอวา เพ่ือใหการจัด
การศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและ
นโยบายของมหาวิทยาลัย จึงกำหนดปฏิทินการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารท่ีไดแนบมาพรอมแลวนี้ 
                  จึงเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
         ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 

๔.๒ เรื่องแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษานิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปการศึกษา 2562  



-๓- 
 

 

 

        รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอตอท่ี
ประชุมวา เพ่ือใหการจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุ
ตามวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงเสนอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษานิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต ปการศึกษา 2562รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีไดแนบมาพรอมแลวนี ้
    
         จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอแลวมอบหมาย ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต 
กรรมการและเลขานุการ นำเสนอผูอำนวยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ลง
นามประกาศแตงตั้งท่ีปรึกษาตอไป แลวประกาศใหนิสิตไดทราบโดยท่ัวกัน 
 

๔.๓  เรื่อง กำหนดวันปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปการศึกษา 
2562 

   รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอตอท่ี
ประชุมวา สืบเนื่องจากปการศึกษา 2562 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ไดเปดรับผูสนใจเขาศึกษาในหลักสูตร
และไดจัดสอบขอเขียนเพ่ือคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรในวันท่ี ๕ มิถุนายน พ.ศ. 2562 และจะสอบสัมภาษณใน
วันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 นี้ ดังนั้น เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการเปดภาคการศึกษาใหมและเพ่ือ
ชี้แนะแนวทางการจัดการศึกษาใหแกนิสิตใหมประจำปการศึกษา 2562 จึงเห็นวาควรท่ีจะกำหนดวัน เวลา และ
สถานท่ีในการจัดปฐมนิเทศการศึกษาประจำปการศึกษา 2562 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติกำหนดวันปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
ประจำปการศึกษา 2562 ระหวางวันท่ี 1๔-๑๖ มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ วัดบางออยชาง ตำบลบางกรวย 
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ีและใหแจงบันทึกขอความถึงคณาจารยในภาควิชารัฐศาสตรเขารวมโครงการ
นี้ โดยพรอมเพรียง 
 
   4.๔ เรื่อง การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
ประจำปการศึกษา 2562 

  รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา 

สืบเนื่องจากหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑) ไดกำหนดไวใน มคอ.๒ เก่ียวกับการ
เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนิสิตในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ซ่ึงระบุไววาตองมีการจัดการอบรม
เตรียมความพรอมใหแกนิสิตท่ีเขาใหม ๓ เรื่อง ประกอบดวย ๑) อบรมปรับพ้ืนฐานความรูเฉพาะสาขาวิชา ๒) 
อบรมปรับพ้ืนฐานดานการวิจัย และ ๓) อบรมปรับพ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษ ดังนั้นเพ่ือใหการเตรียมความพรอม
กอนเขาศึกษาดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา จึงเห็นวาควรท่ีจะมีการ
กำหนดผูรับผิดชอบในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาดังกลาว  
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติกำหนดวันจัดโครงการอบรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในแก
นิสิตในวันท่ี ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมอบหมายในการอบรมดังนี ้
  - การอบรมหมวดทฤษฎี มอบหมายให รศ.ประณต นันทิยะกุล และ ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต เปน
ผูบรรยาย 



-๔- 
 

 

 

  - การอบรมในหมวดวิจัย มอบหมายให ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์ และ รศ.ดร.พรรษา พฤฒยาง
กูร เปนผูบรรยาย 
  - การอบรมในหมวดภาษาอังกฤษ มอบหมายให ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร และ รศ.ดร.ธัชช
นันท อิศรเดช เปนผูบรรยาย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 ไมมี 
 

เม่ือดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแลว ประธานท่ีประชุมกลาวขอบคุณคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯและกลาวปดประชุมพรอมกับรวมกันบูชาพระรัตนตรัย 
 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.3๐ น. 
 

 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.ประณต  นนัทิยะกุล) 
ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ประธานท่ีประชุม 
 

  
  

 
 

  
(รองศาสตราจารย ดร.ธัชชนันท อิศรเดช) 

กรรมการ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา  ปราณตี) 
เลขานุการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 



 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

คร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ 
วันพฤหัสบดีที ่๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓   

ณ หองเธียรเตอร B ๕๐๘ - B ๕๐๙  อาคารเรียนรวม โซนบี  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

กรรมการท่ีมาประชุม 

๑. รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช   ประธานกรรมการ ประธานท่ีประชุม 

๒. รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร   กรรมการ 
๓. รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล   กรรมการ 

๔. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร   กรรมการ 

๕. ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธ์ิ   กรรมการ 

๖. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม   กรรมการ 

15๗. รศ. ดร.วัชรินทร ชาญศิลป15   กรรมการ 

๘. รศ.อนุภมูิ โซวเกษม   กรรมการ 
๙. ผศ.ดร.ดร.ยุทธนา  ปราณตี  กรรมการและเลขานุการ 

ผูเขาประชุม 

๑. นางสาวกาญจนา  บุญเรือง   นักจัดการงานท่ัวไป 

๒. นายพลวัฒน สีทา    นักวิชาการศึกษา 

เริ่มประชุมเวลา ๐9.๓0 น. 
 เมื่อถึงเวลาประชุมและมีผูเขาประชุมครบองคประชุมแลว รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรฯ ประธานที่ประชุม นำกลาวบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นไดกลาวเปดประชุม พรอมทั้งดำเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ือง แจงเพ่ือทราบ 

 ๑.๑ เร่ือง ประธานแจงเพ่ือทราบ 

  1.1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื ่อง มาตรการปองกันการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัวโควิด-๑๙ (COVID-19) (ฉบับท่ี ๓) 
  รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช ประธานกรรมการ ไดแจงที่ประชุมวา สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยไดแจง
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการปองกันการแพรระบาดของเช้ือไวรัวโควิด-๑๙ (COVID-

19) (ฉบับที่๓) ตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง 
มาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 



๒ 
 
 

  จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 ๑.๒ เร่ือง เลขานุการแจงเพ่ือทราบ 

  ๑.๒.๑ เรื่อง การทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 
คณะสังคมศาสตร จำนวนท้ังสิ้น ๒๓ โครงการเปนท่ีเรียบรอยแลว 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร 
ไดแจงวา สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดอนุมัติโครงการวิจัยของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ตามบันทึกขอความ ที่ อว ๘๐๐๕.๒/๖๐๕ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ อว 
๘๐๐๕.๒/๙๔ ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ และท่ี อว ๘๐๐๕.๒/๑๘๔ ลงวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรียบรอยแลวน้ัน
เพื่อใหการดำเนินการโครงการวิจัยของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค และ
นโยบายในการบริหารของมหาวิทยาลัยฯ บัดน้ี กองนิติการไดแจงวา การทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยของหลกัสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร จำนวนท้ังสิ้น ๒๓ โครงการ เปนท่ีเรียบรอยแลว  

 

  จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

  ที ่ประชุมรับทราบ โดยรองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู อำนวยการหลักส ูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร นัดวันประชุมออนไลนหัวหนาโครงการวิจัยและผูรวมวิจัยใน
วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ และมอบหมายใหเจาหนาท่ีฝายการเงินทำเร่ืองการเบิกจายตามสัญญาทุนวิจัยงวดแรก 
 

 ๑.๒.๒ เรื่อง คำสั่งแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตรเปนที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธไดเกิน ๕ รูปหรือคน 
แตไมเกิน ๑๐ รูปหรือคน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร 
ไดแจงวา สืบเนื่องจากไดมีคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๔๔/๒๕๖๓ เรื่อง คำสั่งแตงตั้งอาจารย
ประจำหลักสูตรเปนที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธไดเกิน ๕ รูปหรือคน แตไมเกิน ๑๐ รูปหรือคน เพื่อใหการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ บรรจุวัตถุประสงคตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และเปนไปตามขอ ๑๒.๕ แหงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘  และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา๑๙ (๑๓) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ วันพุธ
ท่ี ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงแตงตั้งใหผูมีรายนามดังตอไปน้ี เปนอาจารยประจำหลักสูตรเปนท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ปการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดเกิน 
๕ รูปหรือคน แตไมเกิน ๑๐ รูปหรือคน 

 

จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 ท่ีประชุมรับทราบ 
 

๑.๒.๓ เรื่อง แตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร 

ไดแจงวา สืบเนื่องจากไดมีคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๓๖, ๓๗, ๓๘, ๓๙, ๔๐, ๔๑, และ ๔๒/
๒๕๖๓ เรื่อง แตงตั้งอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสตูร ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวัน
พุธที ่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดอนุมัติอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรของหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร จำนวน ๒ หลักสูตรประกอบดวย ๑) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ซึ่งไดดำเนินการเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด (สกอ.)   

จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

 



๓ 
 

๑.๒.๔ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท้ัง ๒ หลักสูตร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร 

ไดแจงวา สืบเนื่องจากไดมีคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่  ๒๘๒, และ ๒๘๓/๒๕๖๓ เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และมติที่ประชุมผูอำนวยการและเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกรที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จึงแตงตั้งผูมี
รายนามตอไปน้ีเปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร ไดนำเสนอ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  เมื่อวันพุธที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังปรากฏตามเอกสารที่ไดนำเสนอตอท่ี
ประชุมน้ีแลว 

 จึงเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 

๓.๑ เร่ือง การดำเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร 

ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเน่ืองจากท่ีหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ไดมีการเรียนการสอนและกำกับ
ดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังน้ี  

 

๑) การติดตามความกาวหนานิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร รุน ๑ 
- นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร รุนท่ี ๑ อยูในชวงเสนอ 

สอบหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ ๓ บท และชวงทำดุษฎีนิพนธ ดังตอไปน้ี  
    - ยังไมไดสอบหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ ๕ รูปหรือคน 

    - อยูในชวงทำดุษฎีนิพนธ ๑๙ รูปหรือคน 

 
  ๒) การเรียนการสอนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร รุนท่ี ๒ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร 
ได เสนอตอที ่ประชุมว า สืบเนื ่องจากนโยบายของผ ู อำนวยการหลักส ูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาร ัฐศาสตร  
คณะสังคมศาสตรใหจัดการศึกษาของแตละหลักสูตรเปนการศึกษาออนไลน เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร จึงไดจัดการศึกษาภาคฤดูรอนเปนการจัดการศึกษา
ออนไลนทั ้ง ๒ วิชาประกอบดวย ๑) วิชาสัมมนาการเมืองการปกครองไทย ๒) วิชาสัมมนาการเมืองการปกครอง
เปรียบเทียบ 
 

๓) สรุปจำนวนประธานท่ีปรึกษาสารนิพนธ/วิทยานิพนธ และดุษฎีนิพนธหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐศาสตร ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

อาจารยท่ีปรึกษา ป.โท  
(สารนิพนธ)* 

ป.โท 
(วิทยานิพนธ)* 

ป.เอก รวม หมายเหตุ 

รองศาสตราจารย ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร   ๓ ๓  
ศาสตราจารย ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธ์ิ   ๖ ๖  



๔ 
 
รองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม   - -  

รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล   ๓ ๓  

รองศาสตราจารยอนุภูมิ โซวเกษม   - -  

รองศาสตราจารย ดร.พรรษา พฤฒยางกูร   - -  

รองศาสตราจารย ดร.วัชรินทร ชาญศิลป   - -  

รองศาสตราจารย ดร.ธัชชนันท อิศรเดช   ๒ ๒  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต   ๓ ๓  

  *สารนิพนธ 3 เรื่อง เทากับ วิทยานิพนธ 1 เรื่อง 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหดำเนินการตอไป 
 

 ๓.๒ เร่ือง การดำเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร ไดเสนอตอ
ท่ีประชุมวา สืบเน่ืองจากท่ีหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ไดมีการเรียนการสอนและกำกับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังน้ี 

๑) การติดตามความกาวหนานิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
-นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๑ อยูในชวงเสนอขอสำเร็จการศึกษา 

และขอสอบหัวขอและโครงรางสารนิพนธ ดังตอไปน้ี 

    - เสนอบัณฑิตวิทยาลัยแลว ๓๐ รูปหรือคน 

- สอบหัวขอและโครงราง ๑ คน คือ นายพัฒนภูมิ ผองยุบล 

 

  ๒) การเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุน ๒ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร 
ได เสนอตอที ่ประชุมว า สืบเนื ่องจากนโยบายของผ ู อำนวยการหลักส ูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาร ัฐศาสตร  
คณะสังคมศาสตรใหจัดการศึกษาของแตละหลักสูตรเปนการศึกษาออนไลน เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จึงไดจัดการศึกษาภาคฤดูรอนเปนการจัดการศึกษาออนไลนทั้ง ๒ วิชา
ประกอบดวย ๑) วิชาสัมมนาเฉพาะเรื่องงานวิจัยทางรัฐศาสตร ๒) วิชาสัมมนาการเมืองในกลุมประเทศอาเซียน 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหดำเนินการตอไป 

 

๓.๓ เรื่อง การจัดเตรียมความพรอมระบบออนไลนเพื่อการการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceedings) ในวันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร ได
แจงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากนโยบายของผูอำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
ตองการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาใหสอดคลองกับประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศ
ของกระทรวงฯ และมีดำริใหคณะกรรมการจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ จัดทำระบบการประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุมท่ีจะจัดข้ึนในวันท่ี  ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ น้ี  
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๒ เรื่องเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกผูสมัครเขาเปนนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร

มหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 



๕ 
 
  รศ.ประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอวา เพื่อใหการจัดการศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและ

นโยบายของมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกผูสมัครเขาเปนนิสิตประจำป

การศึกษา 256๒ ตามเอกสารท่ีไดแนบมาพรอมแลวนี้ 

                  จึงเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

         ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ ใหเสนอรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบและประจำ

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตทุกคน โดยมีผูอำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 

คณะสังคมศาสตร เปนประธาน ตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบคัดเลือก

นิสิตตอไป 

 ๔.๓ เรื่องเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรูนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

รุนท่ี ๒ ภาควิชารัฐศาสตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 

   รศ.ประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอวา เพื่อใหการจัด

การศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุตาม

วัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรูนิสิต

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๒ ประจำปการศึกษา 256๒ ตามเอกสารท่ีไดแนบมาพรอมแลวนี้ 

                  จึงเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

         ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ ใหเสนอรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบและประจำ

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตทุกคน โดยมีผูอำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 

คณะสังคมศาสตร เปนประธาน ตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบสอบ

ประมวลความรูตอไป 

 ๔.๔ เรื ่องสงผลการสอบปลายภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๒ นิสิตหลักสูตร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๒  

   รศ.ประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอวา เพื่อใหการจัด

การศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุตาม

วัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอใหสงผลการสอบปลายภาคของนิสิตหลักสูตร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๑ ประจำปการศึกษา 256๑ ภายในวันท่ี ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

                  จึงเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

         ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอและมีมติใหเสนอแตงตั้งคณะกรรมการ

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูใหแลวเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตอไป 

 ๔.๕ เรื่องการนำสง มคอ.๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓  



๖ 
 
        รศ.ประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอวา เพื ่อใหการจัด

การศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุตาม

วัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอใหสงผลการสอบปลายภาคของนิสิตหลักสูตร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๓ ประจำปการศึกษา 256๓ ภายในวันท่ี ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

                  จึงเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

         ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอและมีมติใหเสนอแตงตั้งคณะกรรมการ

พิจารณา มคอ. ๓ ใหแลวเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอไป 

 ๔.๖ เรื่อง การสงประเมินผลภาคการศึกษาท่ี ๒ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร 
 รองศาสตราจารย ดร.ธัชชนันท อิศรเดช ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต เสนอในที่ประชุมวา เนื่องจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร กำกับดูแลทั้ง ๒  
หลักสูตร ประกอบดวย ๑. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และ ๒.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร ไดมีการสอบวัดผลภาคการเรียนการศึกษาท่ี ๒ ท่ีผานมา  
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหคณาจารยสงผลการประเมินผลภาคการศึกษาท่ี ๒ ภายในวันท่ี 
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๔.๗ เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการ
ปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัวโควิด-๑๙ (COVID-19) (ฉบับท่ี ๓) ในขอการทำความสะอาด
บริเวณพ้ืนสำนักงาน 
 รองศาสตราจารย ดร.ธัชชนันท อิศรเดช ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต เสนอในที่ประชุมวา เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื ่อง 
มาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัวโควิด-๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่๓) โดยยกระดับในการทำ
ความสะอาดบริเวณพ้ืนสำนักงานและเนนการพนยาฆาเชื้อโรคในหองทำงานตามท่ีราชการกำหนด 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติมอบหมายใหเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐศาสตร ดูแลความสะอาดบริเวณพื้นสำนักงานและหองเรียนโดยเนนการพนยาฆาเชื้อโรคในหอง
ทำงานตามท่ีราชการกำหนด ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ  

๕.๑ เรื่อง กำหนดวันตรวจประกันคุณภาพการศึกษาประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐศาสตร ไดเสนอในท่ีประชุมวา เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แนว
ปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐศาสตร กำกับดูแลทั้ง ๒ หลักสูตร ประกอบดวย ๑. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และ ๒.
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร  เพื่อใหการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาประจำป
การศึกษา ๒๕๖๒ ดำเนินไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคและนโยบายของหลักสูตร จึงขอความ



๗ 
 
เห็นชอบกำหนดวันตรวจประกันคุณภาพการศึกษาประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้ 
๑. มอบหมายใหผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชารัฐศาสตร จัดทำแผนเชิงกลยุทธในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำป
การศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือนำมาเสนอท่ีประชุม 

๒. วันตรวจประกันคุณภาพการศึกษาประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร คือ วันท่ี ๒๐-๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาโท มี 
๓ หล ักส ูตร ประกอบดวย ๑. หลักส ูตรร ัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ๒. หลักส ูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) และ ๓. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

 วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก มี ๕ หลักสูตร ประกอบดวย ๑. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิง ๒. พุทธหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ๓. หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ๔. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(นานาชาติ) และ ๕. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
 เมื ่อดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแลว ประธานที่ประชุมกลาวขอบคุณผูบริหาร 
คณาจารย และเจาหนาท่ี และกลาวปดการประชุมพรอมท้ังอาราธนาพระสงฆกลาวนำบูชาพระรัตนตรัย 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
 

(รองศาสตราจารย ดร.ประณต  นนัทิยะกุล) 
ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ประธานท่ีประชุม 
 

  
  

 
 

  
(รองศาสตราจารย ดร.ธัชชนันท อิศรเดช) 

กรรมการ 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา  ปราณตี) 
เลขานุการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 



รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๓๐ เมษายน พ.ศ. 25๖ 
ณ หองประชุมชลบุรี อาคารเรียนรวมโซนบี  

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

กรรมการท่ีมาประชุม 

๑. รศ.ดร.ธชัชนันท อิศรเดช   ประธานกรรมการ ประธานท่ีประชุม 
๒. รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร   กรรมการ 
๓. รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล   กรรมการ 
๔. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร   กรรมการ 
๕. ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์   กรรมการ 
๖. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม   กรรมการ 
15๗. รศ. ดร.วัชรินทร ชาญศิลป15   กรรมการ 
๘. รศ.อนุภูมิ โซวเกษม    กรรมการ 
๙. ผศ.ดร.ดร.ยุทธนา  ปราณีต   กรรมการและเลขานุการ 

ผูเขาประชุม 

๑. นางสาวกาญจนา  บุญเรือง   นักจัดการงานท่ัวไป 
๒. นายพลวัฒน สีทา    นักวิชาการศึกษา 

เริ่มประชุมเวลา ๐9.๓0 น. 
 เมื่อถึงเวลาประชุมและมีผูเขาประชุมครบองคประชุมแลว รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช ประธาน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประธานท่ีประชุม นำกลาวบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นไดกลาวเปดประชุม 

พรอมท้ังดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

วาระท่ี ๑ เรื่อง แจงเพ่ือทราบ 

 ๑.๑ เรื่อง ประธานแจงเพ่ือทราบ 

1.1.1 เรื ่อง แจงคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกผูสมัครเขาเปนนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร

มหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

  รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ แจงวา เพื ่อใหการจัด

การศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุตาม

วัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงขอแจงคำสั่งคณะกรรมการสอบคัดเลือกผูสมัครเขาเปน



๒ 
 
นิสิตประจำปการศึกษา 256๒ โดยมีผูอำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร เปนประธาน

กรรมการและผูชวยศาสตราจารยประจำหลักสูตรทุกทานเปนกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ี

ไดแนบมาพรอมแลวนี้ 

                  จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

        ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (๒๖ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติให รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑ เรื ่อง การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

รัฐศาสตร 
ผู ชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชารัฐศาสตร ไดเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร ไดมีการเรียนการสอนและกำกับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้  

๑) เรื่อง การติดตามความกาวหนานิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐศาสตร 
   ๑.๑) นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร รุนท่ี ๑ อยูในชวง 
ขออนุมัติหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ ๓ บท และอยูในชวงทำดุษฎีนิพนธ ดังตอไปนี้ 

 
ท่ี ช่ือ ฉายา/นามสกุล สถานะ หมายเหตุ 
1. พระเทพปริยัติเมธ ี  วิเคราะหขอมูลการสัมภาษณ  
2. พระครูธรรมธรบุญเท่ียง พุทฺธสาวโก IOC  
3. รอยเอกไพบูลย สุขเจตน ี วิเคราะหขอมูลการสัมภาษณ  
4. นายธนะพัฒน เดชเลิศวรพัฒน IOC  
5. นางสาวอภิชญาณัฐโศภา อบสิน วิเคราะหขอมูลการสัมภาษณ  
6. พระครูรัตนสุตากร จนฺทโชโต ยังไมไดสอบ ๓ บท  
7. พระมหาพิพัฒพงศ ิตธมฺโม วิเคราะหขอมูลการสัมภาษณ  
8. พระมหานรินทร สุรปฺโ ยังไมไดสอบ ๓ บท  
9. พระออน ถาวโร ยังไมไดสอบ ๓ บท  

10. พันเอกภาณุรัตน ดีเสมอ Try Out  
11. พ.ต.ท.ชุมพล เพ็งศิริ IOC  
12. วาท่ีพันตรีไพฑูรย ปริญญาธรรมกุล วิเคราะหขอมูลการสัมภาษณ  
13. นายชุติพนธ วงษอมรวิทย แจกแบบสัมภาษณ  
14. นายนิติพันธ อินทโชติ ยังไมไดสอบ ๓ บท  
15. นายพัททดล เสวตวรรณ ยังไมไดสอบ ๓ บท  
16. นายวีรชัย คำธร ยังไมไดสอบ ๓ บท  



๓ 
 

ท่ี ช่ือ ฉายา/นามสกุล สถานะ หมายเหตุ 
17. นายสมชาย ชูเมือง Try Out  
๑๘. นายสุทน ทองเล็ก วิเคราะหขอมูลการสัมภาษณ  
๑๙. นายเอนก ณ เชียงใหม รอข้ึนสอบหัวขอและโครงราง  
๒๐. นางสาวฉัชศุภางค สารมาศ วิเคราะหขอมูลการสัมภาษณ  
๒๑. นางสาวปณัชชฐิตา บูรณกิจ IOC  
๒๒. นางสาวรัชฎากร เอ่ียมอำไพ Try Out  
๒๓. นางสาวอัญธิษฐา อักษรศรี วิเคราะหขอมูลการสัมภาษณ  
๒๔. นายอัครเดช พรหมกัลป วิเคราะหขอมูลการสัมภาษณ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ เรื่อง ตารางมอบหมายหนาที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมและเขียน SAR ของ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 

     รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไดเสนอวา สืบเนื่อง
จากประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื ่อง แนวปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ซ่ึงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตรกำกับดูแลท้ัง ๘ 
หลักสูตร ประกอบดวย ๑. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ๒.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร เพื่อใหการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ดำเนินไปดวยความ
เรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคและนโยบายของหลักสูตร จึงขอความเห็นชอบกำหนดตารางมอบหมาย
หนาที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมและเขียน SAR ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะ
สังคมศาสตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหผูรับผิดชอบในแตละองคประกอบที่ไดรับมอบหมาย

ภายในวันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ไดมอบหมายให ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต
เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประสานงานกับประธานหลักสูตรโดยกรอกขอมูลเขาระบบของการ
รายงานการประเมินตนเอง ใหเสร ็จภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยตอไปซ่ึงไดแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   องคประกอบท่ี ๑ ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต      เปนผูรับผิดชอบ 
  องคประกอบท่ี ๒ รศ.ประณต นันทิยะกลุ กับ ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต  เปนผูรับผิดชอบ 
  องคประกอบท่ี ๓ ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต กับ รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช  เปนผูรับผิดชอบ 

   องคประกอบท่ี ๔ รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร กับ รศ.ดร.เติมศักด์ิ  ทองอินทร เปนผูรับผิดชอบ 
  องคประกอบท่ี ๕ ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์ กับ รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช  เปนผูรับผิดชอบ 
  องคประกอบท่ี ๖ รศ.ดร.เติมศักด์ิ  ทองอินทร กับ รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล  เปนผูรับผิดชอบ 

  เตรียมเอกสาร นายพลวัฒน สีทา และ นางสาวกาญจนา บุญเรือง 
 

๔.๒ เรื่อง การสอบวัดผลปลายภาคฤดูรอนของนิสติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร รุนท่ี ๒ 
   รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร สืบเนื่องจากนโยบายของผูอำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตรคณะสังคมศาสตรใหจัดการศึกษาของแตละหลักสูตรเปนการศึกษาออนไลน เนื ่องจาก



๔ 
 
สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร จึงไดจัด
การศึกษาภาคฤดูรอนเปนการจดัการศึกษาออนไลนทั้ง ๒ วิชาประกอบดวย ๑) วิชาสัมมนาการเมืองการ
ปกครองของไทย ๒) วิชาสัมมนาการเมืองเปรียบเทียบ ไดดำเนินการเรียนการสอนภาคฤดูรอนเสร็จสิ้น
แลว  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหดำเนินการตามมติที่ประชุมเพื่อดำเนินการใหลุลวงตามเกณฑ

การประเมินผลและวัดผลตอไป 
๔.๓ เรื่อง การสอบวัดผลปลายภาคฤดูรอนของนิสติหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

รุนท่ี ๒ 
   รศ.ดร.ธ ัชชนันท อิศรเดช ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สืบเนื ่องจากนโยบายของผู อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตรคณะ
สังคมศาสตรใหจัดการศึกษาของแตละหลักสูตรเปนการศึกษาออนไลน เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จึงไดจัดการศึกษาภาคฤดูรอนเปนการจัด
การศึกษาออนไลนทั้ง ๒ วิชาประกอบดวย ๑) วิชาสัมมนาการเมืองในกลุมประเทศอาเซียน ๒) วิชา
สัมมนาเฉพาะเรื่องงานวิจัยทางรัฐศาสตร ไดดำเนินการเรียนการสอนภาคฤดูรอนเสร็จสิ้นแลว  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหดำเนินการตามมติที่ประชุมเพื่อดำเนินการใหลุลวงตามเกณฑ

การประเมินผลและวัดผลตอไป 
๔.๔ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต 

               รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต ไดเสนอวา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจสอบ
ความถูกตองของผลการประเมินการเรียนรูของนิสิตที่อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาเสนอมา มีตรวจสอบ
ความถูกตองของการประเมินตามแผนการประเมินผลการเรียนรู การใหคะแนนและการตัดเกรดการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และสงสำนักทะเบียนวัดผลและ
ประเมินผลตอไป ดังนั้น ในปการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร จึงเสนอ
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตอง โดยมอหมายใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาตามรายละเอียดท่ีไดนำเสนอตอท่ีประชุมแลวนี้ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท ี ่ ป ร ะ ช ุ ม พ ิ จ า ร ณ า แ ล  ว ม ี ม ต ิ ใ ห  ด ำ เ น ิ น ก

า ร ต า ม
มติท่ีประชุมเพ่ือดำเนินการใหลุลวงตามเกณฑการประเมินผลและวัดผลตอไป 



๕ 
 
 ๔.๕ เรื่อง การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ และ 
มคอ.๗) 
 รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ได
เสนอวา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
มีการกำกับประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรซึ่งมีการดำเนินการตามระบบ คือ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีในแตละภาค
การศึกษาแลว ภายในระยะเวลา ๓๐ วันจะมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในระบบ
ประเมินผลของหลักสูตร และรายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน เสนอตอผูอำนวยการ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
 ในปการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตไดมีกระบวนการกำกับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการประจำหลักสูตรจะนำเขาสูที่ประชุมเพื่อพิจารณารวมกันในทุก
ประเด็นที่เกี ่ยวกับการเรียนการสอนโดยเฉพาะ มคอ.๕ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาในแตละภาคการศึกษา 
ภายในระยะไมเกิน ๓๐ วันทุกรายวิชาจะตองสงใหกับคณะกรรมการและเลขานุการเพื่อเตรียมนำเขาสูท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร เพื่อพิจารณารวมกันวา แตละรายวิชาไดดำเนินการ มคอ.๕ 
สอดคลองกับ มคอ.๒ และ มคอ.๓ หรือไมอยางไร ซึ่งในปการศึกษา ๒๕๖๒ จึงไดมีการนำเรื่องดังกลาว
เขาสูท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหดำเนินการตามมติที่ประชุมเพื่อดำเนินการใหลุลวงตามเกณฑ

การประเมินผลและวัดผล และการประเมินหลักสูตรตอไป 
 
 ๔.๖ เรื่องการประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
  รศ.ดร.ธ ัชชนันท อิศรเดช ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต ไดเสนอวา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิตมีการประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งมีการดำเนินการตามระบบ คือ เพื่อใหการจัดการศึกษาหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยไดดำเนินการตามกระบวนการสอบวิทยานิพนธและสารนิพนธมีกระบวนการสอบ
ดังตอไปนี้ 

๑. การวิพากษหัวขอโครงรางฯ 
๒. การสอบหัวขอและโครงรางฯ ๓ บท 

  ๓. การสอบปองกันวิทยานิพนธและสารนิพนธ โดยมีการแตงผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนประธาน
ในการสอบใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของกฎกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไปตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัยโดยนำเสนอตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลงนามในคำสั่งแตงตั้งในแตละครั้งท่ีมีการดำเนินการสอบ
ปองกันและจบการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหดำเนินการตามมติที่ประชุมเพื่อดำเนินการใหลุลวง
ตามเกณฑการสอบปองกันตอไป 
 

๔.๗ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 



๖ 
 

ผู ชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐศาสตร ไดเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ไดมีการเรียน
การสอนและกำกับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้  

๑) เรื่อง การติดตามความกาวหนานิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
      ๑.๑) นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๑ อยูในชวงขออนุมัติสำเร็จการศึกษา
ตอสภามหาวิทยาลัย ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 

ท่ี ช่ือ ฉายา/นามสกุล สถานะ หมายเหตุ 
1. พระมหาจักรพงศ ชินเมธ ี  รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
2. พระมหาณรงค ธมฺมเมธี   รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
3. พระมหาณัฐพล กิตฺติปฺโญ   รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
4. พระมหาวิษณุ จิรวฑฺฒนเมธ ี  รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
5. พระมหาศิวพล พลเมธี   รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
6. พระมหาสมเกียรติ เขมจาริญาโณ   รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
7. พระมหายิ่งยศ มหามงฺคโล   รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
8. พระปลัดเอกชัย จนทฺโชโต   รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
9. พระกฤษฎายุทธ ธมฺมวโร   รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  

10. พระจักรพงษ อนุตตโร  รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
11. พระชาญชัย ติสฺสวํโส   รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
12. พระชัยยา ฐิตเมโธ   รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
13. พระชัยวัฒน อริญชยญาโณ   รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
14. พระนิคม จนฺทธมฺโม   รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
15. พระประเสริฐ เตชโก   รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
16. พระสรอยทอง ปฺญาวุโธ   รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
17. พระสุรเดช สุมเมธโส   รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
18. พระอโณทัย กตปุญโญ   รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
19. พระเนาวนนท   ชยาภินนฺโท  รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
20. Ven.Poke Pha  รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
๒๑. นายเกรียงไกร พัฒนะโชต ิ รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
๒๒. นางสาวณัฐกาญจน เข็มนาค รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
๒๓. นายธเดช ชวัลลักษณ รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
๒๔. นายนนทชนันทกรณ ฝายเทศ รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
๒๕. นายปฐวี ทายเมือง รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
๒๖. นางสาวปนอนงค ทองบอ รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
๒๗. นางสาวปูนวิ เศษศรี รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
๒๘. นางสาวรัตนา สารักษ รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
๒๙. นายวิจิตร เกิดนอย  รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
๓๐. นายนิทัศน ภูประเสริฐ  รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
๓๑ นายพัฒนภูมิ ผองยุบล สอบหัวขอและโครงรางแลว ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ขอมูล ณ วันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓  
- รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จำนวน ๓๐ รูปหรือคน 
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     - สอบหัวขอและโครงรางแลว ๑ คน  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติให ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประสานงานกับประธานหลักสูตร แจงใหนิสิตที่ผานการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย ไดดำเนินการ
ลงทะเบียนข้ึนทะเบียนบัณฑิตเพ่ือขอรับเอกสารและเขารับปริญญาบัตรในชวงท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด
ในโอกาสตอไป และใหติดตามนายพัฒนภูมิ ผองยุบล ดำเนินการตามกระบวนหลังจากสอบหัวขอและ
โครงรางเรียบรอยแลว เพ่ือใหสำเร็จการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยภายในเดือน กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ  
 ไมมี 
 
 เมื ่อดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแลว ประธานที่ประชุมกลาวขอบคุณผูบริหาร 
คณาจารย และเจาหนาท่ี และกลาวปดการประชุมพรอมท้ังอาราธนาพระสงฆกลาวนำบูชาพระรัตนตรัย 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 

 
 

(รองศาสตราจารย ดร.ธัชชนนัท อิศรเดช) 
ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ประธานท่ีประชมุ 
 

   
(รองศาสตราจารย ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร) 

กรรมการ 
ผูตรวจรายงานการประชมุ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา  ปราณีต) 
เลขานุการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 
 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร ภาควิชารัฐศาสตร 
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

คร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ 
วันจันทรที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ หองประชุมชลบุรี อาคารเรียนรวมโซนบี ช้ัน ๕ 
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

อำเภอวังนอย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 
กรรมการท่ีมาประชุม 

๑. รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล   ประธานกรรมการ ประธานท่ีประชุม 

๒. ผศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร   กรรมการ 

๓. ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์   กรรมการ 

๔. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร   กรรมการ 

๕. รศ.ดร.ธชัชนันท อิศรเดช   กรรมการ 

๖. ผศ.ดร.ดร.ยุทธนา  ปราณีต   กรรมการและเลขานุการ 

ผูเขาประชุม 

๑. นางสาวกาญจนา  บุญเรือง   นักจัดการงานท่ัวไป 
๒. นายพลวัฒน สีทา    นักวิชาการศึกษา 

เริ่มประชุมเวลา ๐9.๓0 น. 
 เมื่อถึงเวลาประชุมและมีผูเขาประชุมครบองคประชุมแลว รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล ประธาน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประธานท่ีประชุม นำกลาวบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นไดกลาวเปดประชุม 

พรอมท้ังดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจงเพ่ือทราบ 
 ๑.๑ เรื่อง ประธานแจงเพ่ือทราบ 
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1.1.1 เรื่อง การเขารวมกิจกรรมวันบูรพาจารยประจำป พ.ศ. 2562 
  รองศาสตราจารย ดร.ประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ  หลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ไดแจงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดจากวันบูรพาจารยประจำป พ.ศ. 2562 ขึ้นในวันที่ 18 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแตเวลา 08.00 น. เปนตนไป ดังนั้น จึงแจงที่ประชุมเพื่อเขารวมกิจกรรมใน
วันเวลาและสถานท่ีดังกลาว 
  จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
  1.1.2 เรื่อง การเขารวมอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 

          รองศาสตราจารย ดร.ประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ  หลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ไดแจงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดจัดหลักสูตรอบรม จิตอาสา 904 ข้ึนในวันท่ี 24 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 ดังนั้น จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือเชิญคณาจารยเจาหนาท่ีทุกทานเขารวม การฝกอบรมหลักสูตรจิต
อาสา 904 ในครั้งนี้ดวยโดย ใหทุกทานแตงกายใสเสื้อเหลือง 
  จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 

 
1.1.3 เรื่อง ขอเชิญเขารวมการวางศิลาฤกษอาคารหนวยวิทยบริการ 

รองศาสตราจารย ดร.ประณต นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ  หลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ไดแจงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะไดจัด พิธีวางศิลาฤกษอาคารสำนักวิทยบริการในวันที่ 26 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จึงแจงผูบริหารคณาจารยเจาหนาท่ีทุกคนไดเขารวมกิจกรรมพิธีการวางศิลาฤกษ 
ในวันดังกลาวโดย พิธีจะเริ่มตั้งแตเวลา 09:00 น. เปนตนไป 
  จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 ๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจงเพ่ือทราบ 
      ๑.๒.๑ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตร ร.ม. ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
              ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร ได
แจงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ไดประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเขา
ศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งไดดำเนินการสอบขอเขียนในวันที่ ๗ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ และสอบสัมภาษณในวันท่ี ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ดังเปนท่ีทราบแลวนั้น บัดนี้ได
ดำเนินการสอบคัดเลือกผูที่จะเขาศึกษาในหลักสูตรดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งมีผูสอบผานท้ังสิ้น
จำนวน ๒๔ รปูหรือคนเปนพระภิกษุจำนวน ๑๖ รปู และคฤหัสถจำนวน ๘ คน 

จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 



๓ 
 

๑.๒.๒ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร ไดแจงตอท่ี
ประชุมวา สืบเนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ไดประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งได
ดำเนินการสอบขอเขียนในวันท่ี ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และสอบสัมภาษณในวันท่ี ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๒ ดังเปนที่ทราบแลวนั้น บัดนี้ไดดำเนินการสอบคัดเลือกผูที่จะเขาศึกษาในหลักสูตรดังกลาวเปนท่ี
เรียบรอยแลว ซ่ึงมีผูสอบผานท้ังสิ้นจำนวน ๒๕ รูปหรือคนเปนพระภิกษุจำนวน ๗ รูป และคฤหัสถจำนวน 
๑๘ คน 

จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 

๑.๒.๓ เรื ่อง ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปการศึกษา 2561 
 ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร ไดแจงตอท่ี
ประชุมวา สืบเนื่องจากเม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ท่ีผานมาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ไดเขา
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปการศึกษา 256๑ โดยมี
คณะกรรมการประกอบดวย ๑) รศ.ดร.ศรชัย ทาวมิตร ประธานกรรมการ ๒) รศ.ดร.ภาสกรณ ดอกจันทร 
กรรมการ ๓) ผศ.ดร.อัจฉรา หลอตระกูล กรรมการและเลขาน ุการ ซ ึ ่ งผลการประเม ินค ุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑ อยูใน
ระดับคุณภาพ ดี ไดคะแนน 3.๑๘ จากคะแนนเตม็ ๕ 

จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 

๑.๒.๔ เรื ่อง ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ประจำปการศึกษา 2561 
 ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร ไดแจงตอท่ี
ประชุมวา สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผานมาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร ไดเขารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำป
การศึกษา 256๑ โดยมีคณะกรรมการประกอบดวย ๑) รศ.ดร.ศรชยั ทาวมิตร ประธานกรรมการ ๒)รศ.
ดร.ภาสกรณ ดอกจันทร กรรมการ ๓) ผศ.ดร.อัจฉรา หลอตระกูล กรรมการและเลขานุการ ซึ่งผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑ อยูในระดับคุณภาพ ดี ไดคะแนน 3.๑๘ จากคะแนนเต็ม ๕ 

จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  



๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐศาสตร นำเสนอรายงานการประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร ภาควิชารัฐศาสตร คณะ
สังคมศาสตร ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒  เม่ือวันอังคารท่ี ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือใหท่ีประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม ดังปรากฏตามเอกสารท่ีไดนำเสนอตอท่ีประชุมนี้แลว 
 จึงเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข  
  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

๓.๑ เรื่อง การดำเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

รัฐศาสตร ไดแจงที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ไดเปดรับ
สมัครนิสิตใหมประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ตามที่ไดแจงในที่ประชุมในครั้งที่ผานมาแลวนั้น บัดนี้นิสิตได
เขาสูกระบวนการเรียนการการสอนของหลักสูตรเปนที่เรียบรอยแลว และในปจจุบันหลักสูตรไดมีการ
เรียนการสอนและกำกับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) นิสิตหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชารัฐศาสตร รุนท่ี ๑ มีท้ังหมด ๒๔ รูป/คน 
  - อยูในการเรียนภาคทฤษฎี 
  - สอบผาน MCU 005- MCU 006 เปนท่ีเรียบรอยแลว  

๓) นิสิตหลักสูตรปร.ด. สาขาวิชารัฐศาสตร รุนท่ี ๒ มีท้ังหมด ๒๕ รูป/คน 
  - สอบ MCU-GET เปนท่ีเรียบรอยแลว 
  - อยูในชวงเรียน MCU 005 ทุกวันเสาร-อาทิตย 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหดำเนินการตอไป 
 
 ๓.๒ เรื่อง การดำเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐศาสตร ไดแจงที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ไดเปดรับสมัครนิสิตใหม
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ตามท่ีไดแจงในท่ีประชุมในครั้งท่ีผานมาแลวนั้น บัดนี้นิสิตไดเขาสูกระบวนการ
เรียนการการสอนของหลักสูตรเปนที่เรียบรอยแลว และในปจจุบันหลักสูตรไดมีการเรียนการสอนและ
กำกับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้ 

๑) นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๑ มีท้ังหมด ๓๑ รูป/คน 
  - จบภาคทฤษฎีเปนท่ีเรียบรอยแลว 
  - สอบประมวลความรูเปนท่ีเรียบรอยแลว 
  - อยูในชวงเรียน MCU 003 

๒) นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๒ มีท้ังหมด ๒๔ รูป/คน 
  - อยูในชวงการเรียนภาคทฤษฎีภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหดำเนินการตอไป 



๕ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ เรื่อง กำหนดวันจัดโครงการเทคนิคการทำวิจัยและวิทยานิพนธ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐศาสตร ไดเสนอที่ประชุมวา ตามท่ีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ไดขอ
อนุมัติมหาวิทยาลัยจัดโครงการเทคนิคการทำวิจัยและวิทยานิพนธ เปนที่เรียบรอยแลวโดยโครงการ
ดังกลาวเปนโครงการเชิงปฏิบัติการ เนนถึงกระบวนการทำวิจัยและวิทยานิพนธตั้งแตเริ่มจนถึงขั้นตอน
การเขียนบทความ ไดกำหนดไว ๔ ครั้ง และไดจัดไปแลว ๑ ครั้งสำหรับคณาจารย และเหลืออีก ๓ ครั้ง 
เพื่อใหโครงการดังกลาวบรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดกำหนดไว จึงเสนอที่ประชุดเพื่อพิจารณาวันในการ
โครงการท่ีเหลือจำนวน ๓ ครั้งตอไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติมอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร ดำเนินการในสวนท่ีเหลืออีก ๓ ครั้ง  
๔.๒ เรื ่อง กำหนดวันจัดโครงการเตรียมความพรอมสำหรับนิสิตกอนเปดภาคการศึกษา 

สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐศาสตร ไดเสนอที่ประชุมวา ตามที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ได
เปดรับนิสิตประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับปริญญาเอก ทั ้ง ๒ สาขาวิชา และมีผู สอบผานเปนที
เรียบรอยแลว เพื่อใหเปนไปเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว กอนเปดภาค
การศึกษาที่ ๑ ของปการศึกษานั้นๆตองมีการเตรียมความพรอมสำนิสิต จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
กำหนดวันจัดโครงการเตรียมความพรอมสำหรับนิสิตกอนเปดภาคการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญา
เอก ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ตอไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติมอบหมายใหเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

รัฐศาสตร รวมปรึกษาหารือกับอาจารยประจำหลักสูตรเพ่ือกำหนดวันตอไป 
 
๔.๓ เรื ่อง กำหนดวันจัดโครงการปฐมนิเทศการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐศาสตร ไดเสนอที่ประชุมวา ตามที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ได
เปดรับนิสิตประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับปริญญาเอก ทั ้ง ๒ สาขาวิชา และมีผู สอบผานเปนที
เรียบรอยแลว เพื่อใหเปนไปเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว จึงเสนอที่ประชุม
เพื ่อพิจารณากำหนดวันจัดโครงการปฐมนิเทศการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ประจำป
การศึกษา ๒๕๖๒ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติกำหนดวันปฐมนิเทศระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร และสาขาวิชารัฐศาสตรในวันท่ี 18,19 และ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สวนสถานที่มอบให
อาจารยประจำหลักสูตรและนิสิตรุนพ่ีเปนผูดำเนินการ 



๖ 
 

 
๔.๔ เร ื ่ อง ขอความเห ็นชอบในการจ ัดทำสารสนเทศเพ ื ่ อการศ ึกษาหล ักส ูตร 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

รัฐศาสตร ไดเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ไดจัดการเรียนการสอนมา
ตั้งแตปการศึกษา 2549 จนถึงปจจุบันแตหลักสูตรยังไมมีระบบการจัดการศึกษาเอกสารที่เปนรูปธรรม 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ เม่ือวัน
พฤหัสบดีท่ี ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ไดมีมติเห็นชอบใหนำเสนอตอท่ีประชุมใหญเพ่ือขอความเห็นชอบใน
การจัดทำสารสนเทศเพื่อการศึกษาของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใน
การจัดทำสารสนเทศเพ่ือศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติมอบหมาย ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต ประสานงานกับ ผศ.ดร.ธิติ

วุฒิ หม่ันมี เปนผูดำเนินการ 
 

 ๔.๕ เรื ่อง ขอความเห็นชอบในการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร   
   รองศาสตราจารย ดร.ธัชชนันท อิศรเดช ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอตอท่ี
ประชุมวา สืบเนื่องจากอาจารยประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน ๑ คน คือ ผศ.ดร.ยุทธนา  
ปราณีต ไดดำรงตำแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยครบเกณฑในการขอกำหนดตำแหนงทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารยแลว ประกอบกับเกณฑการกำหนดตำแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใกลจะออกประกาศมาผลบังคับใชแลว ดังนั้น เพ่ือเปนการเตรียมพรอมและ
เพื่อพัฒนาอาจารยประจำหลักสูตรใหมีตำแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น จึงขอความเห็นชอบในการเสนอยื่น
ขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยของ ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต จึงเสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณาในการกำหนดตำแหนงทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติตามท่ีเสนอ 
 
๔.๖ เรื่อง การเตรียมความพรอมในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งท่ี 3 

 รองศาสตราจารย ดร.ธัชชนันท อิศรเดช ประธานคณะกรรมการบริหารฯ เสนอที่ประชุมวา 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตรจัดโครงการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๓ ตามบันทึกขอความที่ ศธ. ๖๑๐๕.๒/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพ่ือใหการจัดโครงการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ี
ไดวางไว จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาในการเตรียมความพรอมในการจัดโครงการดังกลาว ตอไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติมอบหมายให ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต กรรมการและเลขานุการ

ดำเนินโครงการฯ จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมความพรอม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ  



๗ 
 
 - ไมมี 

 เมื ่อดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแลว ประธานที่ประชุมกลาวขอบคุณผูบริหาร 
คณาจารย และเจาหนาท่ี และกลาวปดการประชุมพรอมท้ังอาราธนาพระสงฆกลาวนำบูชาพระรัตนตรัย 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 

 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.ธัชชนนัท อิศรเดช) 
ประธานหลักสูตรปรัขญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

ประธานท่ีประชุม 
 

   
   
   

(รองศาสตราจารย ดร.พรรษา พฤฒยางกูร) 
กรรมการบริหารหลักสูตร 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
ผูตรวจรายงานการประชมุ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา  ปราณีต) 
กรรมการและเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 

สาขาวิชารัฐศาสตร 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 



 

 

 

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ 

วันจันทรท่ี ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25๖๒ 
ณ หองประชุมชลบุรี อาคารเรียนรวมโซนบี  

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

กรรมการท่ีมาประชุม 

๑. ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์   ประธานกรรมการ ประธานท่ีประชุม 
๒. รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูล   กรรมการ 
๓. รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล   กรรมการ 
๔. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร   กรรมการ 
๕. รศ.ดร.ธชัชนันท อิศรเดช   กรรมการ 
๖. ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต   กรรมการและเลขานุการ 

ผูเขาประชุม 

๑. นางสาวกาญจนา  บุญเรือง   เจาหนาท่ีประจำหลักสูตร 
๒. นายพลวัฒน สีทา    เจาหนาท่ีประจำหลักสูตร 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐9.๓0 น. 
 เมื ่อถึงเวลาประชุมและมีผู เขาประชุมครบองคประชุมแลว ศ.ดร.จำนงค อดิว ัฒนสิทธิ์ ประธาน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประธานท่ีประชุม นำกลาวบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นไดกลาวเปดประชุม พรอม

ท้ังดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี ้

  



วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานกรรมการ แจงเพ่ือทราบ 

  1.1 เรื่อง โครงการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐไตหวันของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๑ 

ระหวางวันท่ี ๙-๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

        รศ.ประณต นันทิยะกุล คณะกรรมการบริหารฯ ไดแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากการจัดศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร จะตองเดินทางไปศึกษาดูงานในตางประเทศ

อยางนอย ๑ ครั้ง สำหรับนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตรุนที่ ๑ นี้ จำนวน ๓๑ รูป/คน ไดรวมเดินทางไป

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินเดีย ระหวางวันท่ี ๒๓-๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รูป/คน แลว ยังคง

คางที่ไมไดเดินทางอีกจำนวน ๒๑ รูป/คน ทั้งนี้ จึงไดเสนอโครงการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐไตหวัน ระหวาง

วันท่ี ๙-๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาโครงการ ท่ีแนบมาพรอมแลวนี้ 

                  จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

         ท่ีประชุมรับทราบ และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให ผูชวยศาสตร ดร.ยุทธนา ปราณีต  กรรมการ

และเลขานุการคณะกรรมกาบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 

คณะสังคมศาสตร เปนผูนำคณะนิสิตไปศึกษาดูงาน ระหวางวันท่ี ๙-๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ๑.๒ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจงเพ่ือทราบ 
        ๑.๒.๑ เรื่องการรับทราบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

       ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต กรรมการและเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐศาสตร ไดแจงตอท่ีประชุมวา ขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติไดประกาศแจง
ผลการรับทราบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ผานระบบออนไลน และจะไดดำเนินการแจงผลการรับทราบใหกับ
มหาวิทยาลัยโดยเอกสารตอไปการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตภาคการศึกษาที่ ๑ ป
การศึกษา ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมแลวนี้ 
                  จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
        ท่ีประชุมรับทราบ 
         ๑.๒.๒ เร ื ่องการจัดการเร ียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาท่ี  
๑/๒๕๖๒ 
         ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต กรรมการและเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐศาสตร ไดแจงตอท่ีประชุมวา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตภาคการศึกษาท่ี 
๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ สืบเนื่องจากหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๒ ไดเปดภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา 
๒๕๖๒ ตั ้งแตว ันท่ี ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ซึ ่งมีการจัดการเรียนการสอนทั ้งหมด ๔ รายวิชา  
ประกอบดวย ๑ วิชาพุทธวิธีสื่อสารทางการเมือง ๒ หลักรัฐศาสตรในพระไตรปฎก ๓ หลักรัฐศาสตร ๔ วิธีวิทยา
ทางรัฐศาสตร และสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งแตวันท่ี ๒๐ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ และได
สอบวัดผลการศึกษาเปนท่ีเรียบรอยแลว  
   จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ 
        ท่ีประชุมรับทราบ 
  



   ๑.๒.๓ เรื่อง จัดทำ มคอ.๕ รายงานผลการศึกษาของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาค

การศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒ 

           ผู ช วยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต กรรมการและเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชารัฐศาสตรไดแจงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตไดสอบวัดผลการศึกษา

ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งแตวันท่ี ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีนิสิต ใน

หลักสูตรไดเขาสอบจำนวน ๒๓ รูป/คน และอาจารยประจำรายวิชาได สงผลการเรียนของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร

มหาบัณฑิตประจำภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ เปนท่ีเรียบรอยแลว  

  จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ 
        ท่ีประชุมรับทราบ 
 ๑.๒.๔ เรื่องการสอบวิพากษหัวขอของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
           ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต กรรมการและเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา
รัฐศาสตรไดแจงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ไดประกาศ ใหมีการสอบวิพากษ
หัวขอ วิทยานิพนธและสารนิพนธของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ นท่ี ๒ และอยู ในขั ้นตอนการ
ดำเนินการสอบวิพากษหัวขอของนิสิตหลักสูตรดังกลาว ในวันท่ี ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งในการสอบ
ครั้งนี้มีนิสิตเขาสอบจำนวน ๒๓  รูป/คน 
  จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ 
        ท่ีประชุมรับทราบ 
  ๑.๒.๕ เรื่อง การสอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธและสารนิพนธหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
รุนท่ี ๑ 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร 
ไดแจงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน ๓๑ รูป/คน ได ยื่นขอสอบหัวขอ
และโครงรางวิทยานิพนธ และทางหลักสูตรไดดำเนินการจัดสอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธไปแลวเมื่อวันท่ี 
๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งการสอบนั้นมีนิสิตเขาสอบจำนวน ๓๐ รูป/คน  เหลืออีก ๑ คน ยังไมได
ดำเนินการสอบ    
   จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ 
        ท่ีประชุมรับทราบ 
  ๑.๒.๖ เรื่อง การติดตามการรับทราบหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชารัฐศาสตร 
    ผู ชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต กรรมการและเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐศาสตร ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ ยังไมได
ประกาศแจงผลการรับทราบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ซ่ึงตอนนี้ ไดผานระบบออนไลน ใน
ข้ึนตอน S ๑ และจะไดดำเนินการติดตามการแจงผลการรับทราบตอไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบมา
พรอมแลวนี้ 
                  จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
        ท่ีประชุมรับทราบ 
  



 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
             ท่ีประชุมพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

-ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ เรื่อง การติดตามการดำเนินงานวิจัยของนิสิตหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชารัฐศาสตร 
      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตรได 

แจงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร รุนท่ี ๑  ได ศึกษา
ภาคทฤษฎีครบทุกรายวิชาตามเกณฑของหลักสูตรกำหนดเปนที่เรียบรอยแลวและปจจุบันอยูในระหวาง การ
ดำเนินการทำวิจัยและขอสอบ หัวขอและโครงราง ซึ่งมีรายละเอียดของนิสิต แตละคนดังนี้ คือ นิสิตดำเนินการ
สอบหัวขอและโครงรางไปแลว ๓ ครั้ง จำนวน ๑๐ รูป/คน และกำลังจะข้ึนสอบในวันท่ี ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ จำนวน ๒ รูป/คน  

        จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
         ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบให ผูชวยศาสตร ดร.ยุทธนา ปราณีต  กรรมการและ

เลขานุการคณะกรรมกาบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร เปนผูคอยติดตามการสงงานของนิสิตท่ีเหลืออีกจำนวน ๑๒ รูป/คน ให

รีบดำเนินการขอสอบโครงรางฯ ๓ บท และคอยเรงรัดใหนิสิตที่สอบผานโครงรางฯ ๓ บท ดำเนินการตาม

ข้ันตอนหลักสูตรอยางตอเนื่องและนำผลการติดตามเสนอตอท่ีประชุมในครั้งตอไป 

๔.๒ เรื ่อง ขอความเห็นชอบในการปรับปรุงอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล ประธานหลักสูตร ไดเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต ไดมีนิสิตเขามาศึกษา จำนวน ๒ รุน เปนจำนวนมาก ซึ่งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ประจำหลักสูตรเปนชุดเดียวกันกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ในการดำเนินการจัด
การศึกษาของหลักสูตรดังกลาว จึงทำใหอาจารยประจำหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมสามารถดูแล
นิสิตใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น จึงเห็นควรที่จะปรับปรุง
อาจารยประจำหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีจำนวนใหสอดคลองกับเกณฑดังกลาว ดังนี้ ๑. รอง
ศาสตราจารย ดร.ธัชชนันท อิศรเดช เปนผูรับผิดชอบหลักสูตรและเปนประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ๒. รอง
ศาสตราจารย ดร.ประณต นันทิยะกุล เปนผูรับผิดชอบหลักสูตรและเปนกรรมการประจำหลักสูตร ๓. รอง
ศาสตราจารย ดร.พรรษา พฤฒยางกูร เปนผูรับผิดชอบหลักสูตรและเปนกรรมการ ๔. รองศาสตราจารย ดร.เติม
ศักดิ์ ทองอินทร เปนอาจารยประจำหลักสูตรและเปนกรรมการ ๕. รองศาสตราจารย ดร.วัชรินทร ชาญศิลป เปน
อาจารยประจำหลักสูตรและเปนกรรมการ ๖. ศาสตราจารย ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์ เปนอาจารยประจำ
หลักสูตรและเปนกรรมการ ๗. รองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม เปนอาจารยประจำหลักสูตรและเปน
กรรมการ ๘. รองศาสตราจารย อนุภูมิ โซเกษม เปนอาจารยประจำหลักสูตรและเปนกรรมการ ๙. ผู ชวย
ศาสตราจารย ดร ยุทธนา ปราณีต เปนอาจารยประจำหลักสูตรและเปนกรรมการและเลขานุการ ประจำหลักสูตร         

         จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 



         ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอและใหนำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตรตอไป 

๔.๓ เรื ่อง ขอความเห็นชอบในการปรับปรุงอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำ
หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชารัฐศาสตร 

ศาสตราจารย ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์ ประธานหลักสูตรไดเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากมีนิสิต เขา
มาศึกษาจำนวน ๒ รุนเปนจำนวนมาก ซึ่งอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรเปนชุด
เดียวกันกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ในการดำเนินการจัดการศึกษาของหลักสูตรดังกลาว
จึงทำใหอาจารยประจำหลักสูตรและอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรไมสามารถดูแลนิสิตใหสอดคลองกับเจน 
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ. ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้นจึงเห็นควรท่ีจะ ปรับปรุงอาจารยประจำหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีจำนวน สอดคลองกับเกณฑดังกลาว ดังนี้ ดังนี้  ๑. รองศาสตราจารย ดร.เติมศักดิ์ 
ทองอินทร เปนผูรับผิดชอบหลักสูตรและประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ๒. รองศาสตราจารย ดร.วัชรินทร 
ชาญศิลป เปนผูรับผิดชอบหลักสูตรและเปนกรรมการ ๓. ศาสตราจารย ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์ เปนผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและเปนกรรมการ ๔. รองศาสตราจารย ดร.ธัชชนันท อิศรเดช เปนอาจารยประจำหลักสูตรและเปน
กรรมการ ๕ รองศาสตราจารยดร.ประณต นันทิยะกุล เปนอาจารยประจำหลักสูตรและเปนกรรมการ ๖. รอง
ศาสตราจารย ดร.พรรษา พฤฒยางกูร เปนอาจารยประจำหลักสูตรและเปนกรรมการ ๗. รองศาสตราจารย ดร.สุ
รพล สุยะพรหม เปนอาจารยประจำหลักสูตรและเปนกรรมการ ๘. รองศาสตราจารย อนุภูมิ โซเกษม เปน
อาจารยประจำหลักสูตรและเปนกรรมการ ๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต เปนอาจารยประจำ
หลักสูตรและเปนกรรมการและเลขานุการ          

        จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
         ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอและใหนำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตรตอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 ไมมี 
 

เมื่อดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแลว ประธานที่ประชุมกลาวขอบคุณคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯและกลาวปดประชุมพรอมกับรวมกันบูชาพระรัตนตรัย 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.3๐ น. 
 
 

 
 

 

(ศาสตราจารย ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์) 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

ประธานท่ีประชมุ 
 

 
 
                  

       (รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร)                      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา  ปราณีต) 
 กรรมการ                                               กรรมการและเลขานุการ                                          

ผูตรวจรายงานการประชุม                                   ผูบนัทึกรายงานการประชุม                  
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