
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 
 

 
 

วันศุกร์ที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ ห้องเธียร์เตอร์ B ๕๐๘ - B ๕๐๙ อาคารเรียนรวมโซนบี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร  

อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือผ่านระบบออนไลน์ 
ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

 

 
จัดท าโดย  

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๒ 

 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ หลักสตูรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 

 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 

วันศุกร์ที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   
ณ ห้องเธียร์เตอร์ B ๕๐๘ - B ๕๐๙ อาคารเรียนรวมโซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือผ่านระบบ
ออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

 
 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ๓ 
      ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ ๓ 
 ๑.๑.๑ เรื่อง .................................................................................................................    ๓ 

๑.๑.๒ เรื่อง ................................................................................................................  3 
     ๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจ้งเพ่ือทราบ ๔ 
         ๑.๒.๑ เรื่อง …………………………………………………………………………………………………… ๔ 
วาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ ๕ 

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
วาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง ๒๘ 
      ๓.๑ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ด้านการเรียนการสอน 

๒๘ 

      ๓.๒ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

๓3 

๓.๓ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ๔๐ 
       ๓.๔ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

๔๔ 

       ๓.๕ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ 

๔๖ 

๓.๖ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ๔๗ 
      ๓.๗ เรื่อง การจัดท าวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ๔๘ 
วาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา ๔๙ 
       ๔.๑ เรื่อง …………………………………………………………………………………………………… ๔๙ 
วาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 



๓ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง แจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ เร่ืองที่ ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

 ๑.๑.๑ เรื่อง ............................................................................................................ .......... 
.......................................................................... ............................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
..................................................................................... ................................................................................. 
............................................................................................................................. ......................................... 
.................................................................................................................................... .................................. 
................................................................................................ ...................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
 

๑.๑.๒ เรื่อง ............................................................................................................ .......... 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................... .......................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
.......................................................................... ............................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
 

๑.๑.๓ เรื่อง ............................................................................................................ .......... 
............................................................................................................................ .......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................... .............................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
.................................................................... ..................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................... 
 
 



๔ 

 ๑.๒ เร่ือง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๒.๑ เรื่อง ............................................................................................................ .......... 

....................................................................................... ............................................................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

...................................................................................................................................... ................................ 

.................................................................................................. .................................................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

................................................................................................................................................. ..................... 

............................................................................................................. ......................................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 
๑.๒.๒ เรื่อง ............................................................................................................ .......... 

............................................................................................................................. ......................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

............................................................................. .........................................................................................  

............................................................................................................................. ......................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

........................................................................................ .............................................................................. 

............................................................................................................................. ......................................... 

....................................................................................................................................... ............................... 
๑.๒.๓ เรื่อง ............................................................................................................ .......... 

............................................................................................................................ .......................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

......................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ......................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

......................................................... .............................................................................................................  

............................................................................................................................. ......................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 
๑.๒.๔ เรื่อง ............................................................................................................ .......... 

............................................................................................................................. ......................................... 

...................................................................................................................................................... ................ 

.................................................................................................................. .................................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

................................................................................................................................................................. ..... 

............................................................................................................................. ......................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

......................................................................................................................................................................  



๕ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๕ มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
  เอกสารประกอบหน้า................................ 

สาระส าคัญโดยสรุป 
(  ) รับร้องโดยไม่มีการแก้ไข 
(  ) รับร้องโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
 

  หน้า.....................................................แก้ไขหน้า.................................................... 
หน้า.....................................................แก้ไขหน้า.................................................... 
หน้า.....................................................แก้ไขหน้า.................................................... 
หน้า.....................................................แก้ไขหน้า.................................................... 

  หน้า.....................................................แก้ไขหน้า.................................................... 
หน้า.....................................................แก้ไขหน้า.................................................... 
หน้า.....................................................แก้ไขหน้า.................................................... 
หน้า.....................................................แก้ไขหน้า.................................................... 

  หน้า.....................................................แก้ไขหน้า.................................................... 
หน้า.....................................................แก้ไขหน้า.................................................... 
หน้า.....................................................แก้ไขหน้า.................................................... 
หน้า.....................................................แก้ไขหน้า.................................................... 
หน้า.....................................................แก้ไขหน้า.................................................... 
หน้า.....................................................แก้ไขหน้า.................................................... 
หน้า.....................................................แก้ไขหน้า.................................................... 
หน้า.....................................................แก้ไขหน้า.................................................... 

  หน้า.....................................................แก้ไขหน้า.................................................... 
หน้า.....................................................แก้ไขหน้า.................................................... 
หน้า.....................................................แก้ไขหน้า.................................................... 
หน้า.....................................................แก้ไขหน้า.................................................... 

  หน้า.....................................................แก้ไขหน้า.................................................... 
หน้า.....................................................แก้ไขหน้า.................................................... 
หน้า.....................................................แก้ไขหน้า.................................................... 
หน้า.....................................................แก้ไขหน้า.................................................... 
หน้า.....................................................แก้ไขหน้า.................................................... 
หน้า.....................................................แก้ไขหน้า.................................................... 
หน้า.....................................................แก้ไขหน้า.................................................... 



๖ 

 
 

รายงานการประชุม 
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ หลักสตูรบัณฑิตศกึษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 

 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งที่ 6/๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีที ่๒5 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓   
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้ อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

๒.  พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.   ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กจพ./ 
ประธานหลักสูตร พธ.ด. กจพ. 

๓.  พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. ประธานหลักสูตร พธ.ม. กจพ. 
๔.  พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กจพ. 
๕.  พระสมนึก ธีรปญฺโ  เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ 
๖.  ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง ประธานหลักสูตร ปร.ด. รปศ. 
๗.  รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ประธานหลักสูตร ปร.ด. รศ. 
๘.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ประธานหลักสูตร ร.ม. 
๙.  รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รปศ. 

ประธานหลักสูตร รป.ม. 
๑๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รศ. 
๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รปศ. 
๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

รปศ. (นานาชาติ) 
๑๓.  พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๑๔.  พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๑๕.  ศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๑๖.  ศาสตราจารย์ ดร.กฤช  เพ่ิมทันจิตต์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๑๗.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๑๘.  รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 



๗ 

๑๙.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๒๐.  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรษา พฤฒยางกูร อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๒๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๒๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๒๓.  รองศาสตราจารย์ประณต นันทิยะกุล อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๒๔.  รองศาสตราจารย์ อนุภูมิ โซวเกษม อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๒๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๒๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล  เย็นใจมา หัวหน้าภาครัฐศาสตร์ 
๒๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๒๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๒๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๓๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชัชยั สมอเนื้อ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๓๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวัชชัย ไชยสา อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๓๒.  พระครูวินัยธรเอก ชินว โส, ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๓๓.  อาจารย์ ดร.กาญจนา ด าจุติ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๓๔.  อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๓๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ดีไทยสงค์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๓๖.  อาจารย์ ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๓๗.  อาจารย์ ดร.บวร ขมชุณศรี อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๓๘.  อาจารย์ ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๓๙.  อาจารย์ ดร.สมบัติ นามบุรี อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๔๐.  พระนุชิต นาคเสโน นักจัดการงานทั่วไป 
๔๑.  นายสุภัทรชัย สีสะใบ นักวิชาการศึกษา 
๔๒.  นางสาวสุมาลี บุญเรือง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
๔๓.  นางสาวกาญจนา บุญเรือง นักจัดการงานทั่วไป 
๔๔.  นายพลวัฒน์ สีทา นักวิชาการศึกษา 
๔๕.  นายกรกต ชาบัณฑิต นักวิชาการศึกษา 
๔๖.  นางสาวพัชรี หาลาง นักวิชาการการเงินและบัญชี 
๔๗.  นายสุทา ขอวาดกลาง พนักงานขับรถ 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ลา) 

๑ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๒ พระครูปลัดอุดร  ปริปุณฺโณ, ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 

 
 



๘ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐0 น. 
 เมื่อถึงเวลาประชุม และมีผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมอาราธนาพระสงฆ์
กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย และได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง แจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ เร่ืองที่ ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1.1 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจาก พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร. 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรักษาการ
เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตามค าสั่งที่ ๖๑๙ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธลง วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ 
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ดังเป็นที่ทราบแล้วนั้นเพ่ือให้การบริหารงานในการจัดการศึกษาของหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบมติคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ 
มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓  จึงได้เสนอขออนุมัติแต่งตั้งให้ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อายุ ๓๔ ปี  
พรรษา ๑๕ วุฒิการศึกษา ป.ธ.๖, พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ), พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ), พธ.ด. (การจัดการ
เชิงพุทธ)  เป็นเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ บัดนี้ อธิการบดีได้ลงนามใน
ค าสั่งแต่งตั้งเป็นทีเรียบร้อยแล้ว 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือรับทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๒ เร่ือง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
  ไม่มี 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕๖๓ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 
 
 
 
 
 



๙ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 
๓.๑ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ

เชิงพุทธ  
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร. เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ

เชิงพุทธ ได้เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 ๑) ด าเนินการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive  Examination) หลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ที่ผ่านมา 
 บัดนี้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้ลงนามในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive  Examination) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ แล้ว ดังนี้ 

ที ่
รหัสประจ าตัว

นิสิต 
ชื่อ 

ฉายา/
นามสกุล 

หมวดวิชา 

ทฤษฎี 

หมวด
วิชา 

วิจัย 

หมวดวิชา 

ประยุกต์ 

1 6201204201 พระครูพิมลธรรมภาณ  กนฺตสีโล ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

2 6201204202 พระปลัดชุมพล  อาภทฺธโร ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

3 6201204203 พระปลัดชัยรัตน์  ปิยสีโล ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

4 6201204204 พระมหาพงษ์เทพ  ปภากโร ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

5 6201204205 พระมหาสวัสดิ์  ตวณฺโณ ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

6 6201204206 พระมหาพงศ์ปณต  าณเวที ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

7 6201204207 พระครูสังฆรักษ์ธีรภัทร์  อิทฺธิปญฺโ  ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

8 6201204208 พระสมุห์อมร  ปภากโร ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

9 6201204210 พระอธิการชยุต  เตชธมฺโม ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

10 6201204211 พระสัญญา  พทฺธ าโณ ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

11 6201204212 พระสมพล  ยสชาโต ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

12 6201204213 พระไกรมาศ  ปญฺ าวชิโร ผ่าน ผ่าน ผ่าน 



๑๐ 

ที ่
รหัสประจ าตัว

นิสิต 
ชื่อ 

ฉายา/
นามสกุล 

หมวดวิชา 

ทฤษฎี 

หมวด
วิชา 

วิจัย 

หมวดวิชา 

ประยุกต์ 

13 6201204214 พระนิวัฒน์  สนฺตจิตฺโต ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

14 6201204215 พระศิริวัฒน์  ปิยสีโล ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

15 6201204216 พระไชยสิทธิ์  กิตฺติปญฺโ  ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

16 6201204219 พระมานพ  อคฺคมาณโว ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

17 6201204221 พระอนพัทย์  ตธมฺโม ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

18 6201204222 นางสาวทยิดา  ผลสมบูรณ์ ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

 

 ๒) ด าเนินการสอบหัวข้อและโครงร่าง (๓ บท) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๑๒ (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Video Conference) เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ จ านวน ๑๘ รูป/คน 
 บัดนี้ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้ลงนามในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติหัวข้อและโครงร่าง
สารนิพนธ์และคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว 

ที ่ รายนามอาจารย์ประจ าหลักสูตร สารนิพนธ ์ ดุษฎีนิพนธ์ รวม 
๑. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ๔ ๔  
๒. พระเมธีธรรมจารย์, รศ.ดร. - -  
๓. พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร. ๓ ๓  
๔. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.   ๓ ๓  
๕. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. ๒ ๒  
๖. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ๓ ๒  
๗. พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. - -  
๘. ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว ๓ ๔  
 

 ๓) ด าเนินการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ รุ่นที ่๑๓ ดังนี้ 
 สอบข้อเขียน วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๑๑ 

 เรียบร้อยแล้ว 
 บัดนี้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้ลงนามในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
จ านวน ๒๖ รูป ดังนี้ 

ที ่ รหัสประจ าตัวนิสิต ชื่อ ฉายา/นามสกุล 
1 6301204201 พระเมธีวราภรณ์   อุดมสิทธิโชติ 
2 6301204202 พระครูสุกิจพัฒนวิธาน  แท่งทอง 
3 6301204203 พระครูสุธรรมธีรานุยุต เสาร์ศิริ 
4 6301204204 พระมหาบรรณ์  ปญฺญาธโร/บุตรดี 
5 6301204205 พระมหากฤษธิชัย  กิตฺติธมฺโม/นาคกล่อม 
6 6301204206 พระมหากฤษฎา  สุรปญฺโญ/อุลุชาฎะ 
7 6301204207 พระครูปลัดชาลิน  กตปุญฺโ ทองนอก 
8 6301204208 พระครูปลัดเสนาะ  วิสุทฺโธ/เขาเขียว 
9 6301204209 พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์  กิตฺติสกฺโก/ปทุมานนท์ 

10 6301204210 พระปลัดสงกรานต์  จนฺทโชโต/แก้วดุลดุก 
11 6301204211 พระครูสังฆรักษ์เสกสรร  ธีรงฺกุโร/พรมศรี 
12 6301204212 พระครูสังฆรักษ์สมพงษ์  จตฺตมโล/เลามะ 
13 6301204213 พระครูสมุห์สุข  สุขิโต/พรมดี 
14 6301204214 พระครูสมุห์ชาคริต  ปิยาคโม/ภาคาวัลย์ 
15 6301204215 พระครูสมุห์พูลสวัสดิ์  ฐิตสีโล/เตี๋ยพานิช 
16 6301204216 พระครูใบฎีกามานะ  หิริธมฺโม/วังอาจ 
17 6301204217 พระสมุห์ธีรพล  อคฺคปญฺโ วิริยะกิจสุนทร 
18 6301204218 พระเอกกวี  ญาณวโร/แก่นวงษ์ค า 
19 6301204219 พระเทวา  สุภเทโว/โทดา 
20 6301204220 พระธีระพล  ฐิตเมโธ/เหล่าแง่ง 
21 6301204221 พระสมชาย  ขนฺติสรโณ/มะลิซ้อน 
22 6301204222 พระสุพรรณ์  สุภทฺโท/โพธิ์งาม 
23 6301204223 พระผจญ  าณธมฺโม/อมาตยานนท์ 
24 6301204224 พระณพฤทธ  คุณวีโร/ราชบังสา 
25 6301204225 พระพุฒิพันธุ์  จนฺทว โส/จุลคณานุกิจ 
26 6301204226 พระสนธยา  อธิจิตฺโต/แฝกสูงเนิน 

 

 ๔) จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแก่นิสิต หลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๑๓ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ 
B508-509 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



๑๒ 

 ๕) ขออนุมัติจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
รุ่นที่ ๑๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๕ รายวิชา คือ 

เวลา 
วัน 

๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. 

พัก
เท

ี่ยง
 

๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 

พัก
 ๑

๕ 
นา

ที 

๑๕.๑๕ – ๑๗.๔๕ น. 

จันทร์ 

๖๑๔ ๑๐๑ พื้นฐานทางการ
จัดการ 

พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร. 
ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๖๑๔ ๑๐๒ การจัดการใน
พระไตรปิฎก 

พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 

ผศ.ดร. 
ผศ.ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์

ศรัทธา 

๖๑๔ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษ
ส าหรับการจัดการเชิงพุทธ 

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. 
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ 

 

อังคาร 

๖๑๔ ๑๐๓ ระเบียบวิธีวิจัย
ทางการจัดการ 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, 
ผศ.ดร. 

ดร.สุภัทรชัย สสีะใบ 

๖๑๔ ๑๐๔ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. 
ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุ

รักษ์ 

MCU003 
คณาจารย์สถาบันภาษา 

  



๑๓ 

๖) ติดตามการสอบหัวข้อและโครงร่าง แก่นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๘ ดังนี้ 

ที ่
รหัสประจ าตัว

นิสิต 
ชื่อ ฉายา 

สอบ
หัวข้อ
และ

โครงร่าง 

IOC, CVI, 

Try Out 

แจก
แบบสอบถาม 

สัมภาษณ์ Focus 
Group 

๑ 
๖๑๐๑๑๐๔๐๐๑ พระครูวิเทศ

กัลยาณธรรม 
กลฺ
ยาณธมฺ
โม 

- - - - - 

๒ 
๖๑๐๑๑๐๔๐๐๒ พระครูบวรกิจ

คุณาธาร 
วรปญฺโ  ๒๓ 

ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

กุมภาพันธ์  
๒๕๖๓ 

๓  เมษายน  
๒๕๖๓ 

๙ มีนาคม 
๒๕๖๓ 

 

๓ 
๖๑๐๑๑๐๔๐๐๓ พระครูพิพัฒน์

ศาสนกิจจาทร 
ภูมิปาโล ๒๓ 

ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

มีนาคม  
๒๕๖๓ 

๓  เมษายน  
๒๕๖๓ 

๓ 
เมษายน 
๒๕๖๓ 

 

๔ 
๖๑๐๑๑๐๔๐๐๔ พระครูวิวิธธวชั

ชัย 
วรปุญฺโ  ๒๓ 

ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

มีนาคม  
๒๕๖๓ 

- -  

๕ 
๖๑๐๑๑๐๔๐๐๕ พระครูพิสุทธิ

ปัญญาภิวัฒน์ 
กิตฺติปญฺโ

 
๑๐ 
มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

- - -  

๖ 
๖๑๐๑๑๐๔๐๐๖ พระครูศรีเมธา

ภรณ์ 
ฐิตธมฺโม ๑๐ 

มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

- - -  

๗ 
๖๑๐๑๑๐๔๐๐๗ พระครูพิจิตรวร

เวท 
จนฺทสีโล ๒๔ 

ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

มีนาคม  
๒๕๖๓ 

- ๑๐ 
มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

 

๘ ๖๑๐๑๑๐๔๐๐๘ พระปลัดทัศ เขมจาโร - - - - - 



๑๔ 

ที ่
รหัสประจ าตัว

นิสิต 
ชื่อ ฉายา 

สอบ
หัวข้อ
และ

โครงร่าง 

IOC, CVI, 

Try Out 

แจก
แบบสอบถาม 

สัมภาษณ์ Focus 
Group 

นพล  

๙ 
๖๑๐๑๑๐๔๐๐๙ พระปลัดอนุชาติ นรินฺโท ๑๐ 

มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

- - - - 

๑๐ 
๖๑๐๑๑๐๔๐๑๐ พระมหาธงไชย วิสุทฺโธ ๒๓ 

ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

มีนาคม  
๒๕๖๓ 

- ๑๗ 
มีนาคม 
๒๕๖๓ 

 

๑๑ 
๖๑๐๑๑๐๔๐๑๑ พระมหาจรูญ อภิธมฺม

จิตฺโต 
๒๔ 
ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

มีนาคม  
๒๕๖๓ 

- ๓ 
เมษายน 
๒๕๖๓ 

 

๑๒ 
๖๑๐๑๑๐๔๐๑๒ พระมหานารทะ จริยเมธี ๒๓ 

ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

- - - - 

๑๓ ๖๑๐๑๑๐๔๐๑๓ พระครูสังฆรักษ์
อนันต์ 

สุทฺธิมโน ๒๔ 
ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

กุมภาพันธ์  
๒๕๖๓ 

- มีนาคม 
๒๕๖๓ 

 

๑๔ ๖๑๐๑๑๐๔๐๑๔ พระครูสังฆรักษ์
สงัด 

ภทฺทธมฺ
โม 

๒๔ 
ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

- - - - 

๑๕ ๖๑๐๑๑๐๔๐๑๕ พระครูสมุห์
ไพฑูรย์ 

สิริภทฺโท ๒๔ 
ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

กุมภาพันธ์  
๒๕๖๓ 

- มีนาคม 
๒๕๖๓ 

 

๑๖ ๖๑๐๑๑๐๔๐๑๘ พระใบฎีกา
สมคิด 

นาถสีโล ๒๔ 
ธันวาคม 

มีนาคม  
๒๕๖๓ 

- -  



๑๕ 

ที ่
รหัสประจ าตัว

นิสิต 
ชื่อ ฉายา 

สอบ
หัวข้อ
และ

โครงร่าง 

IOC, CVI, 

Try Out 

แจก
แบบสอบถาม 

สัมภาษณ์ Focus 
Group 

๒๕๖๒ 

๑๗ ๖๑๐๑๑๐๔๐๑๙ พระสมจิตร าณวีโร ๒๔ 
ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

กุมภาพันธ์  
๒๕๖๓ 

- -  

๑๘ ๖๑๐๑๑๐๔๐๒๑ พระสุทิน อธิปญฺโ
 

๒๓ 
ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

มีนาคม  
๒๕๖๓ 

- -  

๑๙ ๖๑๐๑๑๐๔๐๒๒ พระอธิการสุร
ศักดิ์  

สุขุมาโล ๒๓ 
ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

กุมภาพันธ์  
๒๕๖๓ 

๓  เมษายน  
๒๕๖๓ 

มีนาคม 
๒๕๖๓ 

 

 

 ๗) ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ รุ่นที่ ๙ จ านวน ๓ รายวิชา คือ  
 ๑) วิชาการจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีพระปลัดระพิน พุทฺธิสา
โร, ผศ.ดร. + พระมหานิกร ฐานุตฺตโร เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 ๒) วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพชั้นสูงทางการจัดการ โดยมี พระมหากฤษฎา กิตฺ
ติโสภโณ,ผศ.ดร. + ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 ๓) วิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยมี พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท , ผศ.ดร. เป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 ด าเนินการเรียนการสอนผ่านระบบ Zoom ทุกวันพฤหัสบดี วิชาละ ๑ ชั่วโมง 
 ๘) ด าเนินการจัดการเรียนการสอน MCU005-006 แก่นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๙ ที่เหลือ จ านวน ๑๓ รูป ณ วัดหนองหอย จังหวัดราชบุรี โดยสถาบัน
ภาษา ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 
 
 ๘) ด าเนินการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ รุ่นที่ ๑๐ ดังนี้ 
 สอบข้อเขียน วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๑๖ 

 สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 เรียบร้อยแล้ว 
 บัดนี้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้ลงนามในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
จ านวน ๑๓ รูป/คน ดังนี้ 

ที ่ รหัสประจ าตัวนิสิต ชื่อ ฉายา/นามสกุล 
1 6301104001 พระเทพคุณาภรณ์ โสภณจิตฺโต 
2 6301104002 พระพิพิธพัชโรดม อินฺทวณฺโณ 
3 6301104003 พระครูสุทธิวรญาณ เขมธโร 
4 6301104004 พระครูปลัดเฉลิมพร  อภิวโร 
5 6301104005 พระมหากิตติกร  กิตฺติรกฺโข 
6 6301104006 พระมหามนัสวี  ฐิตธมฺโม 
7 6301104007 พระมหาพชร  กิตติวรเมธี 
8 6301104008 พระครูสังฆรักษ์ปรีชา  ฐิตญาโณ 
9 6301104009 พระครูวินัยธรศิริเชษฐ์  สิริวฑฒฺโน 

10 6301104010 พระปลัดนพรัตน์  สุเมโธ 
11 6301104011 พระธีรภัทร์  นาถสีโล 
12 6301104012 นายมนตรี สหชัยรุ่งเรือง 
13 6301104013 นางภัชลดา สุวรรณนวล 

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ด าเนินการและติดตามผลการจัดการศึกษาต่อไป 
 

๓.๒ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้มีการเรียนการสอนและก ากับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้  

 

๑) เรื่อง การติดตามความก้าวหน้านิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์  

๑.๑) นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที ่๔  
อยู่ในช่วงท าดุษฎีนิพนธ์ ขอสอบดุษฎีพิจารณ์และขอสอบดุษฎีนิพนธ์ ดังต่อไปนี้ 
 
ที ่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานะ หมายเหตุ 
1. พ.ต.อ.ทัชชกร  แสงทองดี ก าลังเสนอบัณฑิตวิทยาลัยขอ

จบกาศึกษา 
รอเล่มด า 

2. พระมหาสุริยา  อภิวฑฺฒโน รอสอบดุษฎีพิจารณ์  



๑๗ 

ที ่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานะ หมายเหตุ 
3. พระมหาสุพัฒน์  นนฺทปญฺโญ  สอบดุษฎีพิจารณ์แล้ว วันที่ ๒๔ มิ.ย. 

๖๓ 
4. นายธีรพล  บุญตาระวะ  รอสอบดุษฎีพิจารณ์  
5. พระครูสุชัยพัชรมงคล ตปสมฺปนฺโน รอสอบดุษฎีพิจารณ์  
6. นายนพไพสิษฐ์  ตระกูลนาบ ารุง  รอสอบดุษฎีพิจารณ์  
7. ว่าที่ ร.ต. เจนยุทธ  ทั่งกลาง เก็บข้อมูลสัมภาษณ์ ติดช่วงโควิค 
8. นายสมาน  ศิริเจริญสุข วิเคราะห์ผลการวิจัย  
9. พระมหาภาธร อาภาธโร วิเคราะห์ผลการวิจัย  
10. นายนราธิป เย็นกลม Try Out ติดเรื่องการเงิน 
11. นายเจริญชัย  กุลวัฒนาพร IOC  
12. นางรินทร์ลภัส  เลิศศรีชัยกุล  สอบบทที่ ๑-๓ แล้ว ไมส่บาย 
13. พระรัฐกร  รตนธมฺโม ยังไม่ได้สอบ ๓ บท อยู่ระหว่า

ด าเนินการ 
14. พระวิจิตร ญาณวโร ยังไม่ได้สอบ ๓ บท  
15. นางสาวฑัมม์พร  นิพนธ์พิทยา สอบ ๓ บทแล้ว วันที่ ๒๔ มิ.ย. 

๖๓ 
  

๑.๒) นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที ่๕  
ขออนุมัตหิัวข้อโคร่งรางดุษฎีนิพนธ์ ๓ บท และอยู่ในช่วงท าดุษฎีนิพนธ์ ดังต่อไปนี้ 

๑. สอบดุษฎีนิพนธ์แล้ว ๑ คน คือ นายพฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี 
                           ๒. สอบดุษฎีพิจารณ์แล้ว ๑ คน คือ นางสาวอภิญญา ฉัตรช่อฟ้า 

๓. อยู่ในช่วงท าดุษฎีนิพนธ์ ๑๓ รูปหรือคน  
        ๓. ยังไม่ได้สอบโครงร่าง ๓ บท ๒ รูปหรือคน 
 
ที ่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานะ หมายเหตุ 
1. นายพฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี สอบดุษฎีนิพนธ์แล้ว 19 มิ.ย. 63 
2. พระสมุห์บุญโชค  กิตติสาโร วิเคราะห์ผลการวิจัย  
3. พันเอกสาธิต ทิพย์มณี โฟกัสกรุป 25 มิ.ย. 63 
4. พันต ารวจเอกภูษิต วิเศษคามินทร์ โฟกัสกรุป 25 มิ.ย. 63 
5. นายวิศิษฎ์สร เอกกิตตินันท์ โฟกัสกรุป 25 มิ.ย. 63 
6. นางสาวอภิญญา ฉัตรช่อฟ้า สอบดุษฎีพิจารณ์แล้ว 24 มิ.ย. 63 
7. นางสาวปัญม์ณิสาธ์ องค์ปรัชญากุล โฟกัสกรุป 25 มิ.ย. 63 
8. พระครูปลัดชาติชาย าณโสภโณ โฟกัสกรุป 25 มิ.ย. 63 
9. นายมนตรี พรมวัน โฟกัสกรุป 25 มิ.ย. 63 
10. นายสมพงศ์ สุนทรธรรม  IOC  
11. พระสมนึก ธีรปญฺโ  ก าลังขอตรวจ IOC  



๑๘ 

ที ่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานะ หมายเหตุ 
12. นายบวร ขมชุณศรี ก าลังขอตรวจ IOC  
13. 

พระมหาธีรวัฒน์ เสสปุญฺโ  
อนุมัติหัวข้อโคร่งรางดุษฎี
นิพนธ์ ๓ บทแล้ว  

 

14. 
นางสาวณัชชา อมราภรณ์ 

อนุมัติหัวข้อโคร่งรางดุษฎี
นิพนธ์ ๓ บทแล้ว 

 

15. 
นายไพรัฐ พานิชย์สกุลชัย 

อนุมัติหัวข้อโคร่งรางดุษฎี
นิพนธ์ ๓ บทแล้ว 

 

16. ร้อยต ารวจเอประพันธ์ คชแก้ว ยังไม่ได้สอบ ๓ บท  
17. นายยุทธศาสตร์ ฤทธิ์ลอย ยังไม่ได้สอบ ๓ บท  

 

๒) เรื่อง การจัดตารางสอนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ รุ่น ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

สืบเนื่องจากนโยบายของผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์
ให้จัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรเป็นการศึกษาออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จึงได้ด าเนินการเรียนการสอนในปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาออนไลน์ทั้ง ๔ วิชาประกอบด้วย ๑) วิชา
นโยบายศาสตร์ บรรยายโดย ศ.ดร.กฤช เพ่ิมทันจิตต์ และ รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร ๒) วิชาสัมมนาการ
คลังและงบประมาณ บรรยายโดย รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม  ๓)  วิชาสัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
บรรยายโดย ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง และ รศ.ดร.สมาน งามสนิท ๔) วิชาเทคนิคการวิจัยชั้นสูง บรรยาย
โดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง และ รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร 

 
๓) เรื่อง ด าเนินการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์ รุ่น ๗ ดังนี้ 

  สอบข้อเขียน วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
  เรียบร้อยแล้ว 

 บัดนี้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรอลงนามในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้สอบ
ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ จ านวน ๓๐ รูปหรือคน ดังนี้ 

 
๑.๑ บรรพชิต 

ที ่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล 
๑ พระครูสมุห์จิรชาติ พุทธรักขิโต/โนรี 
๒ พระวิศิษฐกุล   สิริปญฺโ สุดารักษ์ 



๑๙ 

 

๑.๒ คฤหัสถ ์

ที ่ ชื่อ นามสกุล 
๑ นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์   
๒ นางกรรณิกา  ธรรมสอน 
๓ นางกัญญาภัค  สุนทรเดชาวัฒน์ 
๔ นายกิจติ ปิ่นสุวรรณ 
๕ นางกุลวดี ศิริภัทร์ 
๖ นางเครือวัลย์  มโนรัตน์ 
๗ นายจิตกร  วิจารณรงค์ 
๘ นางชญณา  ศิริภิรมย์       
๙ ร.ต.อ.โชติวริทธิ์  ชัชชัยยากิตต์ิ 

๑๐ นายดาวเหนือ  ทองน้อย 
๑๑ นายธ ารงเกียรติ  อุทัยสาง 
๑๒ นายปิยวัช  ละคร 
๑๓ นายปิยะ  ปะตังทา 
๑๔ นางพัชราภรณ์  สันติเสว ี
๑๕ นายภูริพัฒน์  ถนอมศรีอุทัย 
๑๖ นางรวิภัทร  ประภานัน 
๑๗ นางรัตนา  ตฤษณารังสี 
๑๘ นายเรืองยศ  สาราณิยธรรม 
๑๙ นางสาววราพร  องคะลอย 
๒๐ นางวารินทร์  จันทรัตน์ 
๒๑ นายวิสิษฐ์  สมบูรณ์ 
๒๒ นายวีรภัทร  สภากาญจน์ 
๒๓ นางสาวสุมณฑา  สุภาวิมล 
๒๔ นายสุรวุฒิ  สัมพันธ์ 
๒๕ นายเสกสรร  มนทิราภา 
๒๖ นายหงวน  ชุ่มสูงเนิน 
๒๗ นายอรัญ  พันธุมจินดา 
๒๘ นางสาวมัทนา เมฆตรง 

 



๒๐ 

๔) เรื่อง สรุปจ านวนประธานที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา ป.โท* ป.เอก รวม หมายเหตุ 
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง - ๙ ๙  
ศาสตราจารย์ ดร.กฤช  เพ่ิมทันจิตต์ - ๖ ๖  
รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท - 4 4  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร - 4 4  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม - ๑ ๑  
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์ - - -  
รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ - - -  
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช - - -  
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง - ๑ ๑  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี - - -  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล  เย็นใจมา - - -  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์ - - -  

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ด าเนินการติดตามการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแผนทั้งใน

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกต่อไป 
 
 

๓.๔ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีนิสิตจ านวน ๑๓ รูปหรือคน ตามตารางด้านล่างนี้ 

 

นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต นานาชาติ รุ่นที่ ๑ 
ที ่ ชื่อ/นามสกุล สถานะ 
๑ พระมหาไชยพร สัมฤทธิ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ บทที่ ๔ 
๒ พระมหามงคลกาน กลางพนม ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
๓ พระมหาจีรพันธ์ น าประเสริฐ ก าลังเก็บข้อมูล 
๔ นางสาววรรณรี ไตรเนตร ก าลังติดต่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๕ นางสาวญาศุมินทร์ อินกรุงเก่า ส าเร็จการศึกษาแล้ว 

 

นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต นานาชาติ รุ่นที่ ๒ 
ที ่ ชื่อ/นามสกุล สถานะ 



๒๑ 

๑ พระจักรพงษ์ มงคลชัยฤกษ์ แก้หลังสอบดุษฎีพิจารณ์ 
๒ Phra Ashin Aggacara รอสอบป้องกัน 
๓ พระคมกริช กานุมาร ก าลังเก็บข้อมูล 
๔ นายสมควร แย้มบุปผา แก้ไขหลังสอบป้องกัน (ตรวจ

ไวยากรณ์) 
๕ Mrs. Mithila Chowdhury วิเคราะห์ข้อมูล 
๖ นายโกสิทธิ์ เฟ่ืองสวัสดิ์ ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
๗ นางสาวยุพดี แหยมสุขสวัสดิ์ ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
๘ นางเสาวนีย์ วิยะบุตร ส าเร็จการศึกษาแล้ว 

 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบ ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง ติดตามนิสิตอย่างใกล้ชิดและให้รีบ

ด าเนินการเพื่อให้นิสิตได้สอบตามก าหนดเวลาที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้ 
 
๓.๕ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

๓.๗ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

รัฐศาสตร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้มีการ
เรียนการสอนและก ากับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้  
   ๑) การติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ รุ่นที่ ๑ 

- นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ รุ่นที่ ๑ อยู่ในช่วงเสนอสอบ
หัวข้อโคร่งรางดุษฎีนิพนธ์ ๓ บท และช่วงท าดุษฎีนิพนธ์ ดังต่อไปนี้  
    - อยู่ในช่วงท าดุษฎีนิพนธ์ ๒๐ รูปหรือคน 
    - ยังไม่ได้สอบหัวข้อโคร่งรางดุษฎีนิพนธ์ ๔ รูปหรือคน 

 
ที ่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานะ หมายเหตุ 
1. พระเทพปริยัติเมธี  ด าเนินการขอสัมภาษณ์  
2. พระครูธรรมธรบุญเที่ยง พุทฺธสาวโก Try Out  
3. ร้อยเอกไพบูลย์ สุขเจตนี วิเคราะห์บทที่ ๔  
4. นายธนะพัฒน์ เดชเลิศวรพัฒน์ IOC  
5. นางสาวอภิชญาณัฐโศภา อบสิน ด าเนินการขอสัมภาษณ์  
6. พระมหาพิพัฒพงศ์  ิตธมฺโม วิเคราะห์บทที่ ๔  
7. พันเอกภาณุรัตน์ ดีเสมอ Try Out  
8. พ.ต.ท.ชุมพล เพ็งศิร ิ Try Out  
9. ว่าที่พันตรีไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล วิเคราะห์บทที่ ๔  
10. นายชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ วิเคราะห์บทที่ ๔  



๒๒ 

ที ่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานะ หมายเหตุ 
11. นายสมชาย ชูเมือง ด าเนินการขอสัมภาษณ์  
12. นายสุทน ทองเล็ก วิเคราะห์บทที่ ๔  
13. นางสาวฉัชศุภางค์ สารมาศ วิเคราะห์บทที่ ๔  
14. นางสาวปณัชช์ฐิตา บูรณกิจ IOC  
15. นางสาวรัชฎากร เอ่ียมอ าไพ ด าเนินการขอสัมภาษณ์  
16. นางสาวอัญธิษฐา อักษรศรี วิเคราะห์บทที่ ๔  
17. นายอัครเดช พรหมกัลป์ วิเคราะห์บทที่ ๔  
๑๘. พระครูรัตนสุตากร จนฺทโชโต สอบ ๓ บท แล้ว ๑๘ มิ.ย. ๖๓ 
๑๙. พระมหานรินทร์ สุรปญฺโ  สอบ ๓ บท แล้ว ๑๘ มิ.ย. ๖๓ 
๒๐. นายเอนก ณ เชียงใหม่ สอบ ๓ บท แล้ว ๑๘ มิ.ย. ๖๓ 
๒๑. นายนิติพันธ์ อินทโชติ ก าลังด าเนินการขอสอบ ๓ บท  
๒๒. นายพัททดล เสวตวรรณ ก าลังด าเนินการขอสอบ ๓ บท  
๒๓. นายวีรชัย ค าธร ยังไม่ได้ด าเนินการสอบ ๓ บท  

 
จึงแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 
๒) ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัตินิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

แบบ ๑.๑  
                รุ่นที่ ๒ 
      สืบเนื่องจาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้ด าเนินการสอบสอบปาก
เปล่า นิสิตหลักสูตร ปรด. สาขาวิชารัฐศาสตร์ แบบ ๑.๑ ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์   เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีนิสิตรุ่นที่ ๒ สอบผ่าน จ านวน ๕ รูปหรือคน และได้ประกาศผลการสอบวัด
คุณสมบัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ที ่ รหัสประจ าตัวนิสิต รายช่ือนิสิต 
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ 

หมวดวิชาว่า
ด้วยทฤษฎี 

หมวดวิชาว่าด้วย 
การประยุกต์ 

หมวดวิชาว่า
ด้วยการวิจัย 

๑  ๖๒๐๑๑๐๔๑๐๑ พระเมธาวินัยรส ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
๒  ๖๒๐๑๑๐๔๑๐๒ นายธงชัย สิงห์อุดม ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
๓  ๖๒๐๑๑๐๔๑๐๓ นายภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
๔  ๖๒๐๑๑๐๔๑๐๔ นางไพวรรณ ปุริมาตร ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
๕  ๖๒๐๑๑๐๔๑๑๗ นายพรเศรษฐ ีวุฒิปัญญาอิสกุล ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

จึงแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 
  ๓) การติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ รุ่นที่ ๒ 
  สืบเนื่องจาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้ด าเนินการสอบหัวข้อและโครง
ร่างดุษฎีนิพนธ์ นิสิตหลักสูตร ปรด. สาขาวิชารัฐศาสตร์ แบบ ๑.๑  เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๖๓ โดยมีนิสิตรุ่นที่ ๒ สอบผ่าน จ านวน ๒ คน ได้แก่ นายพรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล นางไพวรรณ ปุ



๒๓ 

ริมาตร และขณะนี้ ได้ส่งโครงร่างดุษฎีนิพนธ์เพ่ือน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติหัวข้อและโครง
ร่างดุษฎีนิพนธ์ต่อไป 

 
รายช่ือนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ รุ่นที่ ๒ 

ที ่ รหัสประจ าตัวนิสิต ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานะ หมายเหตุ 

๑. ๖๒๐๑๑๐๔๑๐๑ พระเมธาวินัยรส    
๒. ๖๒๐๑๑๐๔๑๐๒ นายธงชัย สิงอุดม   
๓. ๖๒๐๑๑๐๔๑๐๓ นายภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา    
๔. ๖๒๐๑๑๐๔๑๐๔ นางไพวรรณ ปุริมาตร ก าลังขออนุมัติ ๒๔ มิ.ย. ๖๓ 
๕. ๖๒๐๑๑๐๔๑๑๗ นายพรเศรษฐ ี วุฒิปัญญาอิสกุล ก าลังขออนุมัติ ๒๔ มิ.ย. ๖๓ 
๖. ๖๒๐๑๑๐๔๑๐๖ พระมหาเอกกวิน ปิยวีโร/อะซิ่ม   
๗. ๖๒๐๑๑๐๔๑๐๗ พระครูวินัยธรอธิษฐ์ สุวฑฺโฒ/สุขพานิช   
๘. ๖๒๐๑๑๐๔๑๐๘ พระชินกร สุจิตฺโต/ทองดี   
๙. ๖๒๐๑๑๐๔๑๐๙ พระธงชัย วชิรญาโณ/พิชัย   
๑๐. ๖๒๐๑๑๐๔๑๑๐ พระภิญโญ ตสฺสนาโม/มีสมบัติ   
๑๑ ๖๒๐๑๑๐๔๑๑๓ นายกรณัฐ  ระงับทุกข ์   
๑๒. ๖๒๐๑๑๐๔๑๑๕ นายธนพัฒน์ เฉลิมรัตน์   
๑๓. ๖๒๐๑๑๐๔๑๑๖ นายประคอง มาโต   
๑๔. ๖๒๐๑๑๐๔๑๒๐ นางสาวณฐมน หมวกฉิม   
๑๕. ๖๒๐๑๑๐๔๑๒๑ นางสาวพัชรี สายบุญเยื้อน   
๑๖. ๖๒๐๑๑๐๔๑๒๒ นางสาวศิริสุดา แสงทอง   
๑๗. ๖๒๐๑๑๐๔๑๒๓ นางสาวสาลินี รักกตัญญ ู   
๑๘. ๖๒๐๑๑๐๔๑๒๔ นางสาวสุมาลี บุญเรือง   

 
๔) เรื่อง สรุปจ านวนประธานที่ปรึกษาสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
ป.โท 

(สารนิพนธ์)* 

ป.โท
(วิทยานิพนธ์)

* 

ป.เอก 
รุ่นที่ ๑ 

ป.เอก 
รุ่นที่ ๒ 

รวม หมายเหตุ 

รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ - - ๓ ๑ ๔  
รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช - - ๓ - ๓  
ศ.ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ - - ๖ - ๖  
รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร - - - - -  
รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล - - ๓ - ๓  
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม - - ๑ ๑ ๒  
รศ.ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์ - - - - -  



๒๔ 

รศ.อนุภูมิ โซวเกษม - - - - -  
ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต - - ๔ - ๔  
รวม   ๒๐ ๒ ๒๒  
  *สารนิพนธ์ 3 เรื่อง เท่ากับ วิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง 

 ๕) การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  
รุ่นที ่๓ 
      สืบเนื่องจาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้ด าเนินการสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์ นิสิตหลักสูตร ปรด. สาขาวิชารัฐศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย
มีนิสิตสมัครเข้าสอบจ านวน ๒๗ รูปหรือคน และได้เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ จ านวน ๒๕ รูป
หรือคน ซึ่งขณะนี้ ก าลังด าเนินการเสนอรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ เพ่ือน าเสนอคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาลงนามในประกาศผลการสอบต่อไป ซึ่งบัดนี้ ได้มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
ประกอบด้วย 

๑.๑ บรรพชิต 

ที ่ ชื่อ ฉายา นามสกุล 
๑.  พระครูปริยัติวรเมธี  อริยเมธิโก ทิพย์มณ ี
๒.  พระครูเอกฺตตรสตาธิคุณ  ฐิตวีโร   วงค์ธรรม 
๓.  พระมหายิ่งยศ มหามงฺคโล   ยืนยง 
๔.  พระครูปลัดวัชรพงษ์  วชิรปญฺโญ ปล้องขัน 
๕.  พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ (สุเทพ)  สุเทวเมธี ดีเยี่ยม 
๖.  พระอธิการณัฐวุฒิ  ฐานวุฑฺโฒ  เนื่องแก้ว 
๗.  พระสมุห์อาคม  อาคมธีรโร   กุญแจนาค 
๘.  พระประเสริฐ  เตชโก   ชาภักดี 
๙.  พระนุชิต  นาคเสโน  โพวิชัย 
๑๐.  Ven.Poke Pha    
 

๑.๒ คฤหัสถ ์

ที ่ ชื่อ นามสกุล 
๑.  ว่าที่ร้อยเอกภูริทัต  บริบูรณ ์
๒.  นายการัณย์  พรหมแก้ว 
๓.  นายคณิศร  เตศิร ิ
๔.  นายนรพัชร  เสาธงทอง 
๕.  นายประสาน  เจริญศรี 
๖.  นายพิบูลย์  เพียรพานิชกุล 
๗.  นายภาราดร  แก้วบุตรดี 
๘.  นายวสุกิจจ์  เหล่าอินทร์ 
๙.  นายศตวรรษ  สงกาผัน 



๒๕ 

ที ่ ชื่อ นามสกุล 
๑๐.  นายอธิมาตร  เพ่ิมพูน 
๑๑.  นายอนุชา  พละกุล 
๑๒.  นางสาวปูน วิเศษศรี 
๑๓.  นางสาวภัคสิริ  แอนิหน 
๑๔.  นางสาวภัทราพร  จันตะน ี
๑๕.  นางอัฉราวรรณ  ใจยะเขียว 

 
จึงแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 

๖) เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
คณะกรรมการยังไม่ด าเนินการตรวจ  

จึงแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 ๓.8 เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  ได้มีการเรียนการสอน
และก ากับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้ 

๑) การติดตามความก้าวหน้านิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๑ 
   -นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  อยู่ในช่วงขอ Try Out จ านวน ๑ คน คือ นาย
พัฒนภูมิ ผ่องยุบล 

  จึงแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

   ๒) ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๒ 

   สืบเนื่องจากนโยบายของผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ให้จัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรเป็นการศึกษาออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จึงได้การด าเนินการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) แบบออนไลน์ ให้แก่นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่าง
วันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ใน ๓ หมวดวิชา ได้แก่ ๑.หมวดวิชาว่าด้วยทฤษฎี ๒. หมวดวิชาว่า
ด้วยการประยุกต์ ๓. หมวดวิชาว่าด้วยการวิจัย และได้ก าหนดสอบปากเปล่า ในวันพุธที่ ๒๗ เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนิสิตผ่านการสอบท้ังหมด จ านวน ๒๒ รูปหรือคน ทั้ง ๓ 
หมวดวิชา 

จึงแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 
   

๓) การเรียนการสอนของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๒ 
   สืบเนื่องจากนโยบายของผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ให้จัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรเป็นการศึกษาออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ต้องเรียนภาษาอังกฤษ ในรายวิชา 



๒๖ 

MCU 003 และ MCU 004 ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ และเป็นการจัดการศึกษาออนไลน์และเข้าชั้นเรียน
ตามที่สถาบันภาษาจะเป็นผู้ก าหนด ซึ่งจะด าเนินการเรียนการสอนทุกวันเสาร์ เวลา ๑๒.๓๐-๑๗.๐๐ น. 
ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

จึงแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

  ๔) ก าหนดการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๒ 
   สืบเนื่องจากนโยบายของผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ให้จัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรเป็นการศึกษาออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จึงได้ก าหนดการสอบหัวข้อ
และโครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๒ ในวันอาทิตย์ที่ 
๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  จ านวน ๑๑ รูปหรือคน 

  จึงแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

  ๕) การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓ 
          สืบเนื่องจาก หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ได้ด าเนินการสอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์ นิสิตหลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีนิสิตสมัคร
เข้าสอบจ านวน ๒๑ รูปหรือคน และได้เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ จ านวน ๒๐ รูปหรือคน ซึ่ง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้พิจารณาลงนามในประกาศผลการสอบเรียบร้อยโดยมีรายชื่อผู้สอบผ่านการ
คัดเลือก จ านวน ๒๐ รูปหรือคน ทั้งนี้ ยังมีนิสิตสมัครสอบรอบท่ี ๒ อีก จ านวน ๑ คน 

จึงแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
๖) เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

   -คณะกรรมการยังด าเนินการตรวจไม่ครบทุกองค์ประกอบ ซึ่งคณะกรรมการได้แนะน า
ให้เจ้าหน้าที่ของหลักสูตร คือ นายพลวัฒน์ สีทา ด าเนินแก้ไขข้อมูลใน องค์ประกอบที่ ๓ นิสิต ตัวบ่งชี้ที่ 
๓.๓ ผลที่เกิดกับนิสิต ๒) การส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร เพราะตามปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ยังไม่มีนิสิต ส าเร็จการศึกษาตามสูจิบัตร ในรอบปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้ นายพลวัฒน์ สีทา  ได้
ด าเนินการแก้ไข SAR ตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้ก าลังรอผลคะแนน
จากการตรวจของคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ โดยคณะกรรมการต้องตรวจให้ครบทุกองค์ประกอบ 
จึงสามารถน าผลการตรวจลงในระบบ Che Q A  ต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ติดตามนิสิตอย่างใกล้ชิดและให้อัปเดตข้อมูลในการน าเสนอต่อที่
ประชุมให้เป็นปัจจุบันและให้ปรับการท าเช็คลีสผลการติดตามงานนิสิตให้เป็นเหมือนกันกับหลักสูตร
อ่ืน 

 



๒๗ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 

เมื่อด าเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้บริหาร 
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ และกล่าวปิดการประชุมพร้อมทั้งอาราธนาพระสงฆ์กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม) 
ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 

ประธานที่ประชุม 
   
   
   

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง) 
ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวฒุิ หมั่นมี) 
เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 
๓.๑ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ

เชิงพุทธ ด้านการเรียนการสอน  
พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา 

การจัดการเชิงพุทธ ไดเ้สนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้มีการเรียนการสอน
และก ากับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้ 

 

  ๑) ผลการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแก่
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๑๓ จ านวน ๒๒ รูป จ านวน ๕ 
รายวิชา คือ 

เวลา 
วัน 

๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. 

พั
ก
เ
ท่ี
ย
ง 

๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 

พั
ก
 
๑
๕
 
น
า
ที 

๑๕.๑๕ – ๑๗.๔๕ น. 

จันทร ์

๖๑๔ ๑๐๑ พื้นฐาน
ทางการจัดการ 

พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร. 
ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๖๑๔ ๑๐๒ การจัดการใน
พระไตรปิฎก 

พระเมธีธรรมาจารย,์ รศ.ดร. 
พระปลัดระพิน พุทธฺิสาโร, ผศ.ดร. 
ผศ.ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา 

๖๑๔ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษ
ส าหรับการจัดการเชิงพุทธ 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. 
รศ.ดร.เตมิศักดิ ์ทองอินทร์ 

อังคาร 

๖๑๔ ๑๐๓ ระเบียบวิธีวิจัย
ทางการจัดการ 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 

ดร.สุภัทรชัย สสีะใบ 

๖๑๔ ๑๐๔ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกล

ยุทธ์ 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. 
ผศ.ดร.พงศ์พัฒน ์จิตตานุรักษ์ 

MCU003 
คณาจารย์สถาบันภาษา 
เริ่ม ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 

 

 



๒๙ 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ด าเนินการก ากับติดตามผลการ
จัดท าสารนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๑๒ ปรากฎ
ผลดังนี้ 

 

ที ่
รหัสประจ าตัว

นิสิต 
ชื่อ 

ฉายา/
นามสกุล 

IOC/CVI Try Out 
แจก

แบบสอบถาม 

1 6201204201 พระครูพิมลธรรมภาณ  กนฺตสีโล / /  

2 6201204202 พระปลัดชุมพล  อาภทฺธโร / /  

3 6201204203 พระปลัดชัยรัตน์  ปิยสีโล / /  

4 6201204204 พระมหาพงษ์เทพ  ปภากโร / /  

5 6201204205 พระมหาสวัสดิ์  ตวณฺโณ / /  

6 6201204206 พระมหาพงศ์ปณต  าณเวที / /  

7 6201204207 พระครูสังฆรักษ์ธีรภัทร์  อิทฺธิปญฺโ  / /  

8 6201204208 พระสมุห์อมร  ปภากโร / /  

9 6201204210 พระอธิการชยุต  เตชธมฺโม / /  

10 6201204211 พระสัญญา  พทฺธ าโณ / /  

11 6201204212 พระสมพล  ยสชาโต / / / 

12 6201204213 พระไกรมาศ  ปญฺ าวชิโร / /  

13 6201204214 พระนิวัฒน์  สนฺตจิตฺโต / /  

14 6201204215 พระศิริวัฒน์  ปิยสีโล / /  

15 6201204216 พระไชยสิทธิ์  กิตฺติปญฺโ  / /  

16 6201204219 พระมานพ  อคฺคมาณโว / /  

17 6201204221 พระอนพัทย์  ตธมฺโม / /  

18 6201204222 นางสาวทยิดา  ผลสมบูรณ์ / /  

 

 



๓๐ 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแก่
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๙ จ านวน ๒๓ รูป จ านวน ๓ 
รายวิชา คือ 

เวลา 
วัน 

๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ๑๕.๑๕ – ๑๗.๔๕ น. 

พฤหัสบดี 

๑) วิชาการจัดการกิจการ
พระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศ

อาเซียน  
โดยมีพระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 

ผศ.ดร. +  
พระมหานิกร ฐานุตฺตโร เป็น

ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

๒) วิชาการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพชั้นสูง

ทางการจัดการ  
โดยม ีพระมหากฤษฎา กิตฺติ

โสภโณ, ผศ.ดร. +  
ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว เป็น

ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

๓) วิชาการวางแผนและการจัดการ
เชิงกลยุทธ์  

 
โดยม ีพระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, 
ผศ.ดร. เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ด าเนินการก ากับติดตามผลการ
จัดท าสารนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๘ 
ปรากฏผลดังนี้ 

ที่ รหัสประจ าตัวนิสิต ชื่อ ฉายา/นามสกุล IOC/CVI Try Out 
แจก

แบบสอบถาม 
บทที่ 4 

๑ ๖๑๐๑๑๐๔๐๐๑ พระครูวิเทศกัลยาณธรรม กลฺยาณธมโฺม     

๒ ๖๑๐๑๑๐๔๐๐๒ พระครูบวรกิจคุณาธาร วรปญฺโ  / / / / 

๓ ๖๑๐๑๑๐๔๐๐๓ พระครูพิพัฒน์ศาสนกิจจาทร ภูมิปาโล / / / / 

๔ ๖๑๐๑๑๐๔๐๐๔ พระครูวิวิธธวัชชยั วรปุญฺโ  / /   

๕ ๖๑๐๑๑๐๔๐๐๕ พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน ์ กิตฺติปญฺโญ / /   

๖ ๖๑๐๑๑๐๔๐๐๖ พระครูศรีเมธาภรณ์ ฐิตธมฺโม / /   

๗ ๖๑๐๑๑๐๔๐๐๗ พระครูพิจิตรวรเวท จนฺทสีโล / / /  

๘ ๖๑๐๑๑๐๔๐๐๘ พระปลัดทัศนพล เขมจาโร     

๙ ๖๑๐๑๑๐๔๐๐๙ พระปลัดอนุชาต ิ นรินฺโท / /   

๑๐ ๖๑๐๑๑๐๔๐๑๐ พระมหาธงไชย วิสุทฺโธ / / / / 

๑๑ ๖๑๐๑๑๐๔๐๑๑ พระมหาจรูญ อภิธมฺมจิตฺโต / / /  



๓๑ 

ที่ รหัสประจ าตัวนิสิต ชื่อ ฉายา/นามสกุล IOC/CVI Try Out 
แจก

แบบสอบถาม 
บทที่ 4 

๑๒ ๖๑๐๑๑๐๔๐๑๒ พระมหานารทะ จริยเมธ ี / /   

๑๓ ๖๑๐๑๑๐๔๐๑๓ พระครูสังฆรักษ์อนันต์ สุทฺธิมโน / / / / 

๑๔ ๖๑๐๑๑๐๔๐๑๔ พระครูสังฆรักษ์สงัด ภทฺทธมฺโม / /   

๑๕ ๖๑๐๑๑๐๔๐๑๕ พระครูสมุห์ไพฑูรย์ สิริภทฺโท / / / / 

๑๖ ๖๑๐๑๑๐๔๐๑๘ พระใบฎีกาสมคิด นาถสีโล / / /  

๑๗ ๖๑๐๑๑๐๔๐๑๙ พระสมจิตร าณวีโร / /   

๑๘ ๖๑๐๑๑๐๔๐๒๑ พระสุทิน อธิปญฺโ  / /   

๑๙ ๖๑๐๑๑๐๔๐๒๒ พระอธกิารสุรศักดิ์ สุขุมาโล / / /  

  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ 
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๓๒ 
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๓๓ 

๓.๒ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้มีการเรียนการสอนและก ากับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้  

 

๑ เรื่อง การติดตามความก้าวหน้านิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์  

๑.๑) นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที ่๔  
อยู่ในช่วงท าดุษฎีนิพนธ์ ขอสอบดุษฎีพิจารณ์และขอสอบดุษฎีนิพนธ์ ดังต่อไปนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

๑.๒) นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที ่๕  
อยู่ในช่วงท าดุษฎีนิพนธ์ ขอสอบดุษฎีพิจารณ์และขอสอบดุษฎีนิพนธ์ ดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒) เรื่อง การจัดตารางสอนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ รุ่น ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จึงได้ด าเนินการ
เรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาทั้ง ๔ วิชา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

๓) เรื่อง ด าเนินการเรียนภาษาอังกฤษ MCU 00๕ นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น ๗ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 

๔) เรื่อง สรุปจ านวนประธานที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา ป.โท* ป.เอก รวม หมายเหตุ 
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง - ๙ ๙  
ศาสตราจารย์ ดร.กฤช  เพ่ิมทันจิตต์ - ๖ ๖  
รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท - ๓ ๓  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร - 4 4  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม - ๒ ๒  
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์ - - -  
รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ - - -  
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช - - -  
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง - ๒ ๒  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี - - -  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล  เย็นใจมา - - -  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์ - - -  
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ 
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๔๐ 

๓.๓ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 

๑ เรื่อง การติดตามความก้าวหน้านิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต ได้มีการเรียนการสอนและก ากับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้  

๑.๑) เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 256๓ 

สืบเนื่องจากปีการศึกษา 256๓ หลักสูตรได้ออกประกาศเรื่องการรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต โดยมีผู้สอบผ่านเข้าศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 256๓ จ านวน ๒๑ รูป/คน 

 
๒) เรื่อง การจัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศการศึกษานิสิตใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
สืบเนื่องจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้ก าหนดวันจัดโครงการ

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และปฐมนิเทศการศึกษาของหลักสูตร
ระหว่างวันที่  ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ .๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย 
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมจึงเห็นว่าควรที่จะมีการแบ่งภาระหน้าที่รับผิดชอบใน
การท าหน้าที่ในสองโครงการดังกล่าว ดังนี้  

๑. หมวดภาษาอังกฤษและความรู้ทั่วไป รศ.ดร.สมาน งามสนิท/ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจ
มา รับผิดชอบ 

๒. หมวดการวิจัย รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม/รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รับผิดชอบ 
๓. หมวดทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี/ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ 

รับผิดชอบ 
๓) เรื่อง การจัดตารางบรรยายนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาค 

การศึกษาที่ ๑ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
สืบเนื่องหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้ออกปฏิทินการศึกษา ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ โดยเริ่มการศึกษาตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๓ เป็นต้นไป 
ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงเห็น
ควรที่จะพิจารณาตารางบรรยายและผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วมกัน ดังนี้ 

๑. รายวิชา พ้ืนฐานรัฐประศาสนศาสตร์ มอบหมายให้ คณาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา 

๒. รายวิชา ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ มอบหมายให้ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และให้ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา เป็นอาจารย์ผู้สอน 

๓. รายวิชา ทฤษฎีองค์การและการจัดการ มอบหมายให้ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา 
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และให้ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ เป็นอาจารย์ผู้สอน 

๔. รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ มอบหมายให้ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ 
หมั่นมี เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และให้ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง เป็นอาจารย์ผู้สอน 



๔๑ 

๕. รายวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก มอบหมายให้ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุข
เหลือง เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และให้ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี เป็นอาจารย์ผู้สอน 

๖. รายวิชา การบริหารการคลังและงบประมาณ มอบหมายให้ ผศ.ดร.อนุวัต กระ
สังข์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และให้ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม เป็นอาจารย์ผู้สอน 
 

๔) เรื่อง การจัดรายการ “รัฐประศาสนศาสตร์เสวนาวิชาการ” 

สืบเนื่องจากนโยบายของผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ก าหนดให้แต่ละหลักสูตร
ต้องจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาการ ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของผู้อ านวยการหลักสูตรดังกล่าว จึง
เห็นว่าควรที่จะมีการก าหนดกิจกรรมวิชาการดังกล่าว ดังนี้ ได้ก าหนดจัดการเสวนาวิชาการในรายการ 
"รัฐประศาสนศาสตร์เสวนาวิชาการ”  ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐-๑๘.๓๐ น. ผ่านช่องทาง Youtube Live 
และ Facebook Fanpage ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต โดยมีผู้ด าเนินการ ๑) ผศ.ดร.
ธิติวุฒิ หมั่นมี ๒) ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ และเชิญนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมรายการ ๒ ท่าน 

๕.) การติดตามความก้าวหน้านิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น ๑๒ 
ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ 
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๔๔ 

๓.๔ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

๑) เรื่อง ความก้าวหน้าการท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (นานาชาติ)  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีนิสิต
จ านวน ๘ รูปหรือคน มีผลการด าเนินการท าดุษฎีนิพนธ์ ตามตารางด้านล่างนี้ 

 

นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต นานาชาติ รุ่นที่ ๑ 
ที ่ ชื่อ/นามสกุล สถานะ 
๑ พระมหาไชยพร อิทฺธิวโร (สัมฤทธิ์) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ บทที่ ๔ 
๒ พระมหาจีรพันธ์ ธมฺมปสฏฺโ  (น าประเสริฐ) วิเคราะห์ข้อมูล บทที่ ๔ 
๓ นางสาววรรณรี ไตรเนตร เสนอขอสนทนากลุ่ม (ก าลังเตรียม

เอกสาร) 
 

นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต นานาชาติ รุ่นที่ ๒ 
ที ่ ชื่อ/นามสกุล สถานะ 
๑ พระจักรพงษ์ พลวโร (มงคลชัยฤกษ์) รอใบตอบรับเพื่อเสนอสอบป้องกัน 
๒ Phra Ashin Aggacara แก้ไขตามมติกรรมการสอบป้องกนั 
๓ พระคมกริช กิตฺติปญฺโ  (กานุมาร) ก าลังเก็บข้อมูล 
๔ นายสมควร แย้มบุปผา แก้ไขหลังสอบป้องกัน (ตรวจ

ไวยากรณ์) 
๕ Mrs. Mithila Chowdhury วิเคราะห์ข้อมูล 

 
๒) เรื่อง ความก้าวหน้าการท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต (นานาชาติ) รุ่นที่ ๑  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีนิสิตจ านวน 
๒ รูปหรือคน ขณะนี้ ได้ด าเนินการสอบป้องกันเรียบร้อยแล้ว อยู่ ในระหว่างการแก้ไขตามมติ
คณะกรรมการสอบป้องกัน ดังตารางด้านล่างนี้ 
 

รายช่ือนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นานาชาติ รุ่นที่ ๑  
ที ่ ชื่อ/นามสกุล สถานะ 
๑ นางสาววิยะดา แก้ไขตามมติกรรมการสอบป้องกนั 

๒ นางสาวชัชชลียา สุติ แก้ไขตามมติกรรมการสอบป้องกนั 
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๔๖ 

๓.๕ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
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๔๗ 

๓.๖ เรื่อง การด าเนินการการจัดการศึกษาของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
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๔๘ 

๓.๗ เรื่อง การจัดท าวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
 ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ บรรณาธิการ 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ให้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเว็บไซต์วารสารฯ ระบบ ThaiJo นั้น 
 บัดนี้ กองบรรณาธิการได้ปรึกษาหารือกันแล้ว และมอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการดังนี้ 
 

ปีท่ี ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.  

2 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.  

3 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.  

4 ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว  

5 ดร.สุภัทรชัย สีสะใบและพระมหานิกร ฐานุตฺตโร  

6 ดร.กรกต ชาบัณฑิต  

7  ด าเนินการแล้ว 

8  ด าเนินการแล้ว 

9  ด าเนินการแล้ว 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ 
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๔๙ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา 
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๕๕ 

 
 

 
 

บัญชชีื่อในการประชุม ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร ์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๖๓   
วันศุกรท์ี่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป 

ณ ห้องเธียร์เตอร์ B ๕๐๘ - B ๕๐๙ อาคารเรียนรวมโซนบี  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร  

อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
หรือผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

 
 

บุคลากรสายผู้บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 
๑ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้ อ า น วยการหลั ก สู ต รบัณฑิ ต ศึ กษ า 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
 

๒ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.   ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กจพ./ 
ประธานหลักสูตร พธ.ด. กจพ. 

 

๓ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. ประธานหลักสูตร พธ.ม. กจพ.  
๔ พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กจพ.  
๕    
๖ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง ประธานหลักสูตร ปร.ด. รปศ.  
๗ รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ 

ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รศ. 
ประธานหลักสูตร ปร.ด. รศ. 

 

๘ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ประธานหลักสูตร ร.ม.  
๙ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รปศ. 

ประธานหลักสูตร รป.ม. 
 

๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รศ.  
๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รปศ.  
๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

รปศ. (นานาชาติ) 
 

บุคลากรสายวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 
๑ พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 



๕๖ 

๒ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๓ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๔ พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๕ ศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๖ ศาสตราจารย์ ดร.กฤช  เพ่ิมทันจิตต ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๗ รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๘ รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๙ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

๑๐ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรษา พฤฒยางกูร อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๑๑ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๑๒ รองศาสตราจารย์ประณต นันทิยะกุล อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๑๓ รองศาสตราจารย์ อนุภูมิ โซวเกษม อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๑๔ รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล  เย็นใจมา หัวหน้าภาครัฐศาสตร์  
๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวัชชัย ไชยสา อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  
๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชัชยั สมอเนื้อ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  
๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  
๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ดีไทยสงค์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  
๒๓ พระครูปลัดอุดร  ปริปุณฺโณ, ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  
๒๔ พระครูวินัยธรเอก ชินว โส, ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  
๒๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธ์ิ พุทธศาสน์ศรัทธา อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  
๒๖ อาจารย์ ดร.กาญจนา ด าจุติ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  
๒๙ อาจารย์ ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  
๓๐ อาจารย์ ดร.บวร ขมชุณศรี อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  
๓๑ อาจารย์ ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  
๓๒ อาจารย์ ดร.สมบัติ นามบุรี อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๓๓ อาจารย์ ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

บุคลากรสายปฏิบัติการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 
๑ พระสมนึก ธีรปญฺโ  เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์/นักวิชาการ
ศึกษา 

 

๒ พระนุชิต นาคเสโน นักจัดการงานทั่วไป  
๓ ดร.กรกต ชาบัณฑิต นักวิชาการศึกษา  



๕๗ 

๔ นางสาวสุมาลี บุญเรือง นักวิชาการการเงินและบัญชี  
๕ นางสาวกาญจนา บุญเรือง นักจัดการงานทั่วไป  
๖ นายพลวัฒน์ สีทา นักวิชาการศึกษา  
๗ นางสาวพัชรี หาลาง นักวิชาการการเงินและบัญชี  
๘ นายสุกิจจ์ บุตรเคน นักจัดการงานทั่วไป  
๙ นายสุทา ขอวาดกลาง พนักงานขับรถ  

ผู้เข้าร่วม 
๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    

 

 


